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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีและ          
ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้ 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ใช้ช่วงเวลาที่นี่เพื่อศึกษาเก็บเกี่ยว
ความรู้ ประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ สร้าง
เครือข่ายเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์ยังให้ความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดทักษะในการท างานและการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การ
ช่วยเหลือพ่ึงพากันและกัน ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นนักศึกษา
ควรแบ่งเวลาท ากิจกรรมให้เหมาะสม สมดุลกับการเรียนวิชาการและการ
ใช้ชีวิตส่วนตัว

รองศาสตราจารย์สิทธวิัฒน์ เลิศศิริ
คณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาส์นจากคณบดี

ในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาควรมีคุณธรรมเป็น
เคร่ืองน าชีวิต สั่งสมความอยากรู้ อยากคิด และการมีจิตสาธารณะ
ดังเช่นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “เป็นนายแห่งตน มุ่ง
ผลเพื่อผู้อื่น กลมกลืนกับสรรพสิ่ง มั่นคงยิ่งในคุณธรรม แน่วแน่ท า กล้า
ตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใฝ่ใจเป็นผู้น า” โดยมีความรู้คู่ไปกับคุณธรรม 
เป็นฟันเฟืองส าคัญในการพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต ดังปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่กล่าวไว้ว่า 

“ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ท่ีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” 
(True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind)
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แนะน าคณะวิทยาศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ในนาม
โรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์โดยมีศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้ด าเนินการ
จัดตั้งและด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อจัดการศึกษาเตรียมแพทย์และเตรียมประเภท
วิชาอื่น ๆ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยใช้สถานที่ที่ตึกเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปีแรก 
และย้ายมายังอาคารเรียนใหม่ ณ ถนนศรีอยุธยาในปีต่อมา

ในปี พ.ศ.2503 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เปิดหลักสูตรการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถึงระดับปริญญาตร-ีโท (และเอก
ในเวลาต่อมา) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ด ารงต าแหน่งคณบดีท่านแรก

ในปี พ.ศ.2511 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ย้ายสถานที่ตั้งมายังพื้นที่บนถนนพระราม 6 ตรงข้าม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนที่ดิน 40 ไร่ และงบประมาณ ร่วมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร์ 
ก่อสร้างอาคารบรรยายและอาคารทดลองวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์สตางค์ 
มงคลสุข ยังได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อขอความสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรและ
การวิจัย จนท าให้คณะวิทยาศาสตร์เป็นฐานปฏิบัติการวิจัยที่ส าคัญที่สุดของประเทศและของภูมิภาคในขณะนั้น

เมื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระ
นามาภิไธย “มหิดล” เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ใช้ช่ือ
ใหม่เป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาจนถึงปัจจุบัน

ท าเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2503 - 2514 ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข

พ.ศ. 2514 - 2518 ศาสตราจารย์ ดร.ก าจร  มนุญปิจุ 

พ.ศ. 2518 ศาสตราจารย์ ดร.สถิต  สิริสิงห 

พ.ศ. 2519 - 2534 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  เปรมปรีด์ิ 

พ.ศ. 2534 - 2542 ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ 

พ.ศ. 2542 - 2546 ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน 

พ.ศ. 2546 - 2547 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  โสภณ 

พ.ศ. 2547 - 2550 ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน 

พ.ศ. 2550 - 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข 

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
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แนะน าคณะวิทยาศาสตร์

การผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพดี คือภาระหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อน าพาชาติสู่ความเจริญพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้น าทางวิชาการและวิจัย 
เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นน าในระดับสากล 

สร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากล

เชี่ยวชาญวิชา สามัคคีรวมใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ คิดสร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์เป็นเลิศ เทิดคุณธรรม ผู้น าการวิจัย

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

ค าขวัญ
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นายค ารณ โชธนะโชติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร.ระพี  บุญเปลื้อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา

อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยง

ศาสตราจารย์ ดร.จงกลนี วัฒนาเพิ่มพูน
รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฏัฐฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ

ศาสตราจารย์ดร.สุมาล ี ตั้งประดับกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  อมรสมานกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดี
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แนะน าคณะวิทยาศาสตร์

1. วิทยาเขตพญาไท 
วิทยาเขตพญาไทมีอาคาร 12 หลัง พ้ืนที่รวม 66,792 ตารางเมตร เป็นที่ตั้งของภาควิชาต่าง ๆ และใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการด าเนินงานของส านักงานคณบดี ทั้งนี้ อาคารต่าง ๆ 
ภายในคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท มีดังนี้

สถานที่ตั้งวิทยาเขตพญาไท
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แนะน ำคณะวิทยำศำสตร์

2. วิทยำเขตศำลำยำ
ที่อยู่ ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0 2441 9322 โทรสาร 0 2441 9323 
คณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตศาลายามีอาคารในความรับผิดชอบ 4 หลัง ได้แก่ SC-1 SC-2 SC-3 และ 
SC-4 มีพ้ืนที่รวม 32,114 ตารางเมตร ใช้ส าหรับการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 และใช้ในการวิจัย

สถำนที่ตั้งวิทยำเขตศำลำยำ

ดูแผนที่แบบขยำยได้ที่ www.mahidol.ac.th/th/map-mu/map.jpg

คณะวิทยำศำสตร์

ถนนพุทธมณฑลสาย 4
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แนะน าคณะวิทยาศาสตร์

ส านักงานคณบดี ภาควิชา

สหสาขา

1. งานการศึกษา
หน่วยบริการการศึกษา • หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ • หน่วยหลักสูตรปริญญาตรี • 
หน่วยผลิตเอกสาร
2. งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา • หน่วยบัณฑิตศึกษา • 
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา • หน่วยห้องปฏฐิบัติการ
เอนกประสงค์ (MDL)
3. งานบริการการศึกษา ศายาลา
หน่วยบริการการศึกษาและธุรการ • หน่วยเทคโนโลยี
การศึกษาและอาคารสถานที่ • หน่วยบริหารการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ (ป.ตรี)
4. งานวิจัย
หน่วยส่งเสริมการวิจัย • หน่วยสัตว์ทดลอง (CAF) • 
หน่วยเคร่ืองมือกลาง (CIF) • หน่วยสังเคราะห์ภาพ
ระดับนาโน • ศูนยค์วามเป็นเลิศ • กลุ่มของหน่วยวิจัย 
(12 หน่วย)
5. งานคลังและพัสดุ
หน่วยสารบรรณ • หน่วยการเจ้าหน้าท่ี • 
หน่วยบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อม • หน่วยวินัยและ
นิติการ • หน่วยต้อนรับและบริการข้อมูล  
6. งานบริหารและธุรการ
หน่วยธุรการและสวัสดิการ • หน่วยงบประมาณ • 
หน่วยการเงิน • หน่วยบัญชี • หน่วยพัสดุ • 
หน่วยทุนวิจัยและทุนการศึกษา
7. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
หน่วยนโยบายและแผน • หน่วยประกันคุณภาพ
8. งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร • 
หน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ • หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
9. งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ 
มงคลสุข     
หน่วยทรัพยากรห้องสมุด • หน่วยบริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ • หน่วยสารสนเทศงานวิจัย • 
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ • 
หน่วยจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์
10. งานสื่อสารองค์กร
หน่วยประชาสัมพันธ์ • หน่วยกิจกรรมพิเศษ • 
หน่วยศิลปกรรม

11. งานพันธกิจพิเศษ
หน่วยพัฒนาธุรกิจ • หน่วยสหสาขาวิชา • 
หน่วยพัฒนาวิชาการ และฝึกอบรม • โครงการจัดตั้ง
ส านักสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ • 
โครงการจัดตั้งส านักสาขาวิชาชีวนวัตกรรมท่ียั่งยืน • 
โครงการจัดตั้งส านักสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ • 
วท.บ. (ชีวนวัตกรรม)*
12. งานตรวจสอบภายใน
13. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
14. โครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา

1. กายวิภาคศาสตร์
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง)

2. คณิตศาสตร์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
วท.บ. (คณิตศาสตร์อุตสาหการ)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)

3. เคมี
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
ปร.ด. (เคมี)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

4. จุลชีววิทยา
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

5. ชีววิทยา
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.บ. (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) 
ปร.ด. (ชีววิทยา) 

6. ชีวเคมี
วท.ม. (ชีวเคมี)
ปร.ด. (ชีวเคมี)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

7. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

8. พฤกษศาสตร์
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
วท.ม. (วิทยาการพืช)
ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)

9. พยาธิชีววิทยา
วท.ม. (พยาธิชีววิทยา)
ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา)

10. เภสัชวิทยา
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
ปร.ด. (เภสัชวิทยา)

11. ฟิสิกส์
วท.บ. (ฟิสิกส)์
วท.ม. (ฟิสิกส)์
ปร.ด. (ฟิสิกส)์

12. สรีรวิทยา
วท.ม. (สรีรวิทยา)
วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกก าลังกาย)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย)
ปร.ด. (สรีรวิทยา)

วท.บ. (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน)
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
วท.ม. (พิษวิทยา)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ)
ปร.ด. (พิษวิทยา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) 
ปร.ด. (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) 

งานวิจัย • งานบริการวิชาการ • งานสนับสนุน
การปฏฐิบัติการ

21

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาษาไทย) หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ)

3

4

* หลักสูตร วท.บ. (ชีวนวัตกรรม) เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ.2560
อยู่ระหว่างการพิจารณาต้นสังกัดหลักสูตร

หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
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แนะน าคณะวิทยาศาสตร์

งานการศึกษาและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ส านักงานคณบดี

งานการศึกษา

หน่วยบริการการศึกษา หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
และโครงการพิเศษ

หน่วยหลักสูตรปริญญาตรี

คณบดี

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศกึษา
หัวหน้างานการศึกษา

• การลงทะเบียนเรียน
• การเพิ่ม ถอน ลดรายวิชา
• การจัดสอบระดับปริญญาตรี
• การพ้นสภาพนักศึกษา
• การตรวจสอบการจบการศึกษา
• เอกสารรับ-ส่งงานการศึกษา
• บริการจองห้องเรียน
• บริการห้องโรเนียว

• กิจกรรมนักศึกษา
• การคัดเลือกสาขาวิชา
• เว็บไซต์ส่วนงาน
• การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
• การออกใบรับรอง
• นักศึกษาทุนปริญญาตรีทุกประเภท
• ประกันสุขภาพนักศึกษา

• การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
• การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรี
• การประกันคุณภาพส่วนงาน
• โครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน

หลักสูตรและการเรียนการสอน
• การเชิญอาจารย์สอนพิเศษ
• การลาพัก / ลาออกของนักศึกษา
• อินทราเน็ตส่วนงาน
• การเบิกจ่ายพัสดุส่วนงาน

โทรศัพท์ : บริการการศึกษา 0 2201 5053-4
โทรศัพท์ : โรเนียว 0 2201 5055

โทรศัพท์ : รับเข้า/ทุนต่างๆ 0 2201 5050
โทรศัพท์ : กิจกรรมนักศึกษา 0 2201 5053-4 โทรศัพท์ : งานหลักสูตร 0 2201 5052

ช่องทางการติดต่อ

งานการศึกษา (พญาไท)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)

งานบริการการศึกษา (ศาลายา)
นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 / หลักสูตรนานาชาติ

• ห้อง K 133 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)

• โทรศัพท์ 0 2201 5050-4
• โทรสาร 0 2354 7143
• อีเมล์ scedmu.133@gmail.com

Website
www.sc.mahidol.ac.th/sced

Facebook
MahidolSCED

• ห้อง SC2-200 ตึกวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)

• โทรศัพท์ : งานศาลายา 0 2441 9323
• โทรศัพท์ : SIM 0 2441 9817 ต่อ 1199
• โทรสาร 0 2441 9323

Website งานศาลายา
http://salaya.sc.mahidol.ac

.th

Website SIM
www.sc.mahidol.ac.th/SIM/
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กองบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลยัมหดิล

• ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

• โทรศัพท์ 0 2849 4560-99
• โทรสาร 0 2849 4558

กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหดิล

• ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

• โทรศัพท์ 0 2849 4501-28
• อีเมล์ orkpk@mahidol.ac.th

สังกัดส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)



แนะน าคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มีทั้งสิ้น 12 ภาควิชา และสหสาขา ดังนี้

ภาควิชา
หลักสูตร

หัวหน้าภาควิชา
ป.ตรี ป.โท ป.เอก

กายวิภาคศาสตร์ -   รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วีรชาติยานุกูล

คณิตศาสตร์    ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

เคมี    รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ภิญโญชีพ

จุลชีววิทยา -   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศรี ดับส์

ชีววิทยา    อาจารย์ ดร.ศิรวิทย์ สิตปรีชา

ชีวเคมี -   รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

เทคโนโลยีชีวภาพ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี

พฤกษศาสตร์    รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์

พยาธิชีววิทยา -   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ

ฟิสิกส์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ อารยะธนิตกุล

เภสัชวิทยา -   รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ปิ่นทอง

สรีรวิทยา -   รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ

สหสาขา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาครอง  พิศสุวรรณ

ภาควิชาและสหสาขา
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แนะน าคณะวิทยาศาสตร์

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลจากงานบริหารและธุรการ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ณ เดือนกรกฎาคม 2560

48%

41%

7% 3%

1%
บุคลากรสายสนับสนุน 324 คน

บุคลากรสายวิชาการ 280 คน

ลูกจ้างประจ า 48 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 20 คน

อาจารย์ชาวต่างประเทศ 5 คน

รวม 677 คน

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

6%

24%

28%

41%

1%
ศาสตราจารย์ 18 คน

รองศาสตราจารย์ 66 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 77 คน

อาจารย์ 116 คน

นักวิจัย 3 คน

รวม 280 คน
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การเรียนการสอน

ล าดับ หลักสูตร ต้นสังกัด ติดต่อธุรการภาค

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
อาคารอเนกประสงค์ (M) ช้ัน 2
โทร 0 2201 5342

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี
อาคารเคมี (C) ชั้น 1
โทร 0 2201 5110

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา
อาคารชีววิทยาใหม่ (N) ชั้น 4
โทร 0 2201 5250

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ (BT) ชั้น 1
โทร 0 2201 5309

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
อาคาร ชีววิทยาใหม่ (N) ชั้น 3
โทร 0 2201 5232

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์
อาคารฟิสิกส์ (P) ชั้น 6
โทร 0 2201 5771

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

งานการศึกษาดูแลรับผิดชอบ ปี 2560 รับเข้าศึกษาโดยวิธี 1) โควตา 2) มหิดลรับตรง และ 3) แอดมิชชั่นกลาง

ปี 1 เรียนที่วิทยาเขตศาลายา ปี 2-4 เรียนที่วิทยาเขตพญาไท คัดเลือกสาขาเข้าภาควิชาในชั้นปีที่ 2

รวมมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ทั้งสิ้น 6 หลักสูตร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ โทร 0 2201 5340

หน่วยบริหารการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
โทร 0 2441 9817 ต่อ 1199

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ดังนี้

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน
6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม
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การเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรพิสิฐวิธาน เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูง ได้ศึกษาในวิชาขั้นสูงและได้ท า
วิจัยอย่างเข้มข้น ที่สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องจบปริญญาโทก่อน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกได้ ภายในเวลา 7 - 8 ปี ทั้งนี้ นักศึกษาในโครงการยังมีโอกาสได้รับทุนไป
ศึกษาวิจัยหรือดูงานระยะสั้นในสถาบันในต่างประเทศ อีกปีละ 6 ทุนด้วย

วัตถุประสงค์หลักสตูร

• ส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกโดยไม่ต้องผ่านการเรียน
ปริญญาโท

• ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกซึ้งในสาขาเอกที่ศึกษา 
มีความสามารถในการท างานวิจัยระดับสงู

• บัณฑิตสามารถน าความรู้ทางอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปร่วมขบัเคลื่อน
และพัฒนาขีดความสามารถของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร จ านวนหน่วยกิตแยกตามหมวดวิชาเทียบกับหลักสูตรปกติ หน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร

ศึกษาทั่วไป เฉพาะ เลือกเสรี

ปกติ พิสิฐวิธาน ปกติ พิสิฐวิธาน ปกติ พิสิฐวิธาน ปกติ พิสิฐวิธาน

วท.บ. (คณิตศาสตร)์ 30 30 99 100 6 6 135 136

วท.บ. (เคม)ี 30 30 97 101 6 6 133 137

วท.บ. (ชีววิทยา) 30 30 94 97 6 6 130 133

วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 31 31 94 99 6 6 131 136

วท.บ. (พฤกษศาสตร)์ 30 30 94 100 6 6 130 136

วท.บ. (ฟิสิกส์) 30 30 99 103 6 6 135 139

โครงสร้างหลักสูตร

คุณสมบัติผู้รับทุน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทยชัน้ปีที่ 2 หรือ 3
ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.25

กรณีผลการเรียนต่ ากว่า 3.25 สามารถกลับเข้าศึกษาหลักสูตรปกติได้

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ที่มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 3.50
สามารถขอรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ หรือ ท าวิจัยระยะสั้นต่างประเทศได้

TOEFL 550 คะแนนหรืออ่ืนๆเทียบเท่า
ต้องกลับมาศึกษาต่อในหลักสูตรเดิมอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลยั
ผลการเรียนการเฉลี่ย 3.25-3.49 มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ 

ผลการเรียนการเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปไม่ต้องสอบคัดเลือก

หลักสูตรพิสิฐวิธาน (Distinction Program) 
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การเรียนการสอน

คณะ/หลักสูตร ชื่อย่อ รหัสประจ าตัว ชั้นปีที่มีรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์

จ านวนปีที่เรียน
ตลอดหลักสูตร

1. คณะกายภาพบ าบัด PT

1.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ าบัด PTPT 6010xxx PTPT/B 1, 2 4

1.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบ าบัด PTOT 6023xxx  PTOT/B 1, 2 4

2. คณะทันตแพทยศาสตร์ DT

2.1 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DTDS 6004xxx  DTDS/B 1 6

3. คณะเทคนิคการแพทย์ MT

3.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ MTMT 6006xxx  MTMT/B 1, 2 4

3.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค MTRT 6007xxx  MTRT/B 1, 2 4

4. คณะพยาบาลศาสตร์ NS

4.1 พยาบาลศาสตรบัณฑิต NSNS 6009xxx  NSNS/B 1, 2 4

5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี RA

5.1 แพทยศาสตรบัณฑิต RAMD 6002xxx  RAMD/B 1, 2, 3 6

5.2 พยาบาลศาสตรบัณฑิต RANR 5711xxx  RANR/B 1, 2 4

5.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

RACD 6020xxx  RACD/B 1 4

5.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์

RAER 6028xxx  RAER/B 1 4

6. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช BM

6.1 แพทยศาสตรบัณฑิต BMMD 6014xxx  BMMD/B 1, 2, 3 6

7. คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล SI

7.1 กายอุปกรณศ์าสตรบัณฑิต SIPO 6018xxx  SIPO/B 1 4

7.2 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต SITT 6019xxx  SITT/B 1 4

7.3 แพทยศาสตรบัณฑิต SIMD 6001xxx  SIMD/B 1 6

7.4 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ SIET 6021xxx  SIET/B 1 4

หลักสูตรปกติที่เรียนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์
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การจัดการเรียนการสอน

คณะ/หลักสูตร ชื่อย่อ รหัสประจ าตัว ชั้นปีที่มีรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์

จ านวนปีที่เรียน
ตลอดหลักสูตร

8. คณะเภสัชศาสตร์ PY

8.1 เภสัชศาสตรบัณฑิต PYPY 6003xxx  PYPY/B 1 6

9. คณะวิทยาศาสตร์ SC 6005xxx  SCSC/B 1 4

9.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ SCMA 6005xxx  SCSC/B 2, 3, 4 4

9.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี SCCH 6005xxx  SCSC/B 2, 3, 4 4

9.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา SCBI 6005xxx  SCSC/B 2, 3, 4 4

9.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ SCBT 6005xxx  SCSC/B 2, 3, 4 4

9.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ SCPL 6005xxx  SCSC/B 2, 3, 4 4

9.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ SCPY 6005xxx  SCSC/B 2, 3, 4 4

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ EG

10.1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ EGBE 6013xxx  EGEG/B 1, 2 4

10.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา EGCE 6013xxx EGEG/B 1, 2 4

10.3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี EGCHE 6013xxx EGEG/B 1, 2 4

10.4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ EGCO 6013xxx EGEG/B 1 4

10.5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ EGIE 6013xxx EGEG/B 1, 2 4

10.6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร EGEC 6013xxx EGEG/B 1, 2 4

10.7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร EGEE 6013xxx EGEG/B 1, 2 4

10.8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร EGME 6013xxx EGEG/B 1, 2 4

11. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ SH

11.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน SHMR 6025xxx SHMR/B 1,2 4

12. คณะสัตวแพทย์ VS

12.1 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต VSVM 6016 xxx  VSVM/B 1 4

13. คณะสาธารณสุขศาสตร์ PH

13.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ PHPH 6008xxx  PHPH/B 1, 2 4

13.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

PHOH 6008xxx  PHPH/B 1, 2 4

หลักสูตรปกติที่เรียนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์
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การจัดการเรียนการสอน

คณะ/หลักสูตร ชื่อย่อ รหัสประจ าตัว ชั้นปีที่มีรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์

จ านวนปีที่เรียน
ตลอดหลักสูตร

14. คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ EN

14.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

ENES 6015xxx  ENES/B 1 4

15. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ NW 4

15.1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต NWPH 6026xxx  NWPH/B 1, 2

16. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ AM

16.1 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต AMPH 6008xxx  PHPH/B 1,2 4

16.2 สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม AMIM 6027xxx  AMIM/B 1 4

17. วิทยาเขตกาญจนบุรี KA

17.1 การจัดการบัณฑิต KABA 6024xxx  KASC/B 1 4

17.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร KAAG 6024xxx  KASC/B 1,2,4 4

17.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ KACB 6024xxx  KASC/B 1,2 4

17.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร KAFT 6024xxx  KASC/B 1,2,3 4

17.5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีศาสตร์ KAGS 6024xxx  KASC/B 1,2,3 4

17.6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการภัยพิบัติ

KAEG 6024xxx  KASC/B 1 4

17.7 บัญชีบัณฑิต KAAC 6024xxx  KASC/B 1 4

17.8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ AMAG 6024xxx  KASC/B 1 4

18. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา SP

18.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและ

การออกก าลังกาย

SPSS 6070xxx  SPSS/B 1 4

18.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกก าลังกายและการกีฬา SPES 6070xxx  SPSS/B 1 4

19. สถาบันพระบรมราชชนก PI

19.1 แพทยศาสตรบัณฑิต PIMD 6022xxx PIMD/B 1,2,3 6

20. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ PC

20.1 แพทยศาสตรบัณฑิต PCMD

20.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค PCRT

20.3 พยาบาลศาสตรบัณฑิต PCNS

หลักสูตรปกติที่เรียนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์
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การจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาจะใช้เลขประจ าตัวของตนเองตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจนจบหลักสูตร 
ส าหรับนักศึกษาท่ีย้ายคณะ จะต้องเปลี่ยนรหัสคณะให้ถูกต้องกับคณะที่ตนสังกัด 

โดยนักศึกษาจะต้องยื่นค ารอ้งขอท าบัตรนักศึกษาใหม่ แต่ยังคงใช้เลขประจ าตัวเดิม 

ดังนั้น นักศึกษาจะต้องจ ารหัสประจ าตัวของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยทุกครั้ง

อักษรย่อ
คณะ

อักษรย่อ
หลักสูตร

ใช้เรียกกลุ่มนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

60xxxxxเลขท้ายปีพุทธศักราช

รหัสหลักสูตรของ
นักศึกษา

เลขล าดับชื่อนักศึกษา
เรียงตามอักขรวิธี

SCSC / B ระดับการศึกษา
B = ระดับปริญญาตรี

อักษรย่อคณะ

อักษรย่อประเภทวิชา

SCSC

ตัวอักษรย่อกลุ่มเรียน

รหัสนักศึกษา

คณิตศาสตร์ SCMA

คณิตศาสตร์อุตสาหการ SCIM

คณิตศาสตร์ประกันภัย SCAS

เคมี SCCH

ชีววิทยา SCBI

ชีวการแพทย์ SCBM

ชีวนวัตกรรม SCIN

ทรัพยากรชีวภาพและ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

SCBE

เทคโนโลยีชีวภาพ SCBT

พฤกษศาสตร์ SCPL

ฟิสิกส์ SCPY

วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม
นาโน

SCME
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การเรียนการสอน

17

การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC

SPOC และ MOOC คืออะไร?
SPOC และ MOOC เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง     

(E-learning) โดยมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) และ/หรือ การจัดการเรียน
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่มุ่งเน้นกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติ (Active Learning) โดยสามารถ
จ าแนกความแตกต่างได้ ดังนี้

SPOC MOOC

ลักษณะ SPOC
(Small and Private Online Course)

MOOC
(Massive Open Online Course)

รูปแบบ คอร์สออนไลน์แบบเปิดขนาดเล็ก คอร์สออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่

การเรียนรู้ออนไลน์ ตามข้อก าหนดของอาจารย์ผู้สอน เรียนท่ีไหน เมื่อไหร่ก็ได้

กลุ่มผู้เรียน ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามรายวิชา ไม่ก าหนด / ผู้ท่ีสนใจเรียน

จ านวนผู้เรียน ก าหนดจ านวนผู้เรียนตามรายวิชา ไม่ก าหนด / รองรับจ านวนผู้เรียนได้มาก

ค่าใช้จ่าย ของมหาวิทยาลัยมหิดลไม่มีค่าใช้จ่าย
(บนระบบ MUx)

1) ThaiMooc ไม่มีค่าใช้จ่าย
2) บนแฟลตฟอร์มอื่นท่ัวโลกมีท้ังแบบฟรี หรือ 
เสียค่าลงทะเบียนเรียนหากต้องการรับใบ 
Certificate

การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ SPOC และ MOOC ของคณะวิทยาศาสตร์

• อยู่บนระบบ https://mux.mahidol.ac.th/

• ปัจจุบันมี 4 รายวิชา ได้แก่
1) SCBI 102 Biology Laboratory I
2) SCBT 203 Bacteriology
3) SCCH 122 Organic Chemistry
4) SCMI 206 Medical Microbiology and 

Parasitology

• อยู่บนระบบ https://www.thaimooc.org/

• ปัจจุบันมี 2 รายวิชา ได้แก่
1) การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา
2) การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบ

สะเต็มศึกษา

https://mux.mahidol.ac.th/
https://www.thaimooc.org/


Facebook MU LabPassMU Internet

การเรียนการสอน

โครงการเรียนรู้และทดสอบความปลอดภัย
ในการใช้ห้องปฏฐิบัติการวิทยาศาสตร์MULabPass

โครงการเรียนรู้และทดสอบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏฐิบัติการวิทยาศาสตร์ (MU LabPass)
เป็นหลักสูตรเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้น ในการป้องกันภัยและอันตรายจากการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างความตระหนัก 
ลดความเสี่ยง และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมาย
1) นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาปฏฐิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

(กายวิภาคศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีววิทยา และฟิสิกส์)

2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
3) บุคลากรปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เช่น อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และผู้ช่วยสอน

ต้องเรียนรู้  
และทดสอบ

หากไม่เข้าเรียนรู้และทดสอบความรู้ หรือ ทดสอบความรู้ไม่ผ่าน (คะแนนต่ ากว่า 80%)
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนรายวิชาปฏฐิบัติการทุกรายวิชา ---> ผลคะแนนรายวิชา Lab เป็น 0

1. งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา
โทร 0 2849 4105

2. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2441 4400 ต่อ 1171 - 4

ติดต่อสอบถามMU LabPass

การเข้าเรียนรู้และทดสอบ MU LabPass ในระบบ

เข้าระบบที่เว็บไซต์
https://mux.mahidol.ac.th/

คลิกปุ่ม

ด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัย

สืบค้นรายวิชา

1
ศึกษาบทเรียนทั้ง 9 บท ท าแบบทดสอบท้ายบททัง้ 9 บท

ท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ (Final)
ไม่ผ่าน
Retake

ท าแบบประเมิน

ผ่าน

รับใบ Certificate

แสดง Certificate ก่อนเข้าเรียนรายวิชาปฏฐิบัติการวิทยาศาสตร์

2

3

4
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ทุนการศึกษา

1
ทุนศรีตรังทอง
เป็นโครงการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาเอก ระหว่างเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์ท างาน
วิจัยเพ่ือให้มีความสามารถในการประดิษฐ์และค้นคิดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
ได้ ทุนศรีตรังทองไม่มีข้อผูกพันในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา แต่จะต้อง
ปฏิฐบัติงานในประเทศไทยอย่างน้อย 5 ปี ในหน่วยงานภาครัฐ

50 ทุน

2
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
เป็นทุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สสวท.) โดย
สนับสนุนทุนการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ัง สนับสนุนการท าวิจัยท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการ
วิจัย
ผลการเรียน : ปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 / บัณฑิตศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.25 15 ทุน

3
โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาขาด
แคลน และให้ทุนระดับปริญญาโทและเอกในสาขาท่ีโครงการก าหนด มีระยะเวลา
ด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552-2563  โดยมีส านักงานคณะกรรมการ             
การอุดมศึกษา และท่ีประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรับผิดชอบด าเนิน
โครงการ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพในระดับสากล

ไม่เกิน 30 ทุน

4
ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
มีความประสงค์จะช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
ชั้นปีที่ 1 ท่ีมีปัญหาด้านการเงิน และมีความสามารถในการเรียนระดับปานกลางข้ึน
ไป โดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 จนจบหลักสูตรวิทยาศาสตร์  ระดับปริญญา
ตรี รวมระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี 
(ค่าเล่าเรียน ตามจ่ายจริง / ค่าใช้จ่ายรายเดือนละ 7,000 บาท)

2 ทุน

5
ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนอุดหนุน
การศึกษาและทุนฉุกเฉิน โดยทุนอุดหนุนการศึกษาจะพิจารณาจากความจ าเป็นของ
นักศึกษา ส่วนทุนฉุกเฉิน  จะขอได้กรณีท่ีนักศึกษาประสบเหตุร้ายแรง มีผลกระทบ
กระเทือนต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และส่งผลเสียหายต่อการศึกษา  เช่น  
บ้านเรือนถูกไฟไหม้ เป็นต้น  
(จ านวนเงินทุนประมาณ 5,000-10,000 บาท / ปี)
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ทุนการศึกษา

6
ทุนคณะวิทยาศาสตร์
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีทุนการศึกษาจากเงินทุนของคณะ และมูลนิธิหรือบุคคลท่ีมี
จิตเมตตาท่ีจะมอบให้แก่นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษา  โดยนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขอทุนดังกล่าวต้องเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ท่ี
มีความประพฤติดี  มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี หรือพอใช้ และเป็นผู้ท่ีขาดแคลน
ด้านทุนทรัพย์และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดทุนคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

ประเภท 1 ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน (จ่ายตามจริง)  
คุณสมบัติ เป็นทุนส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์(SC) ทุกชั้นปี ท่ีมีปัญหาด้านการเงิน 
ขาดแคลนทุนทรัพย์มีผลการศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี มีความประพฤติดี และต้อง
สามารถปฏฐิบัติตนตามระเบียบการรับทุนของคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาท่ีได้รับทุน
คณะวิทยาศาสตร์  รายละเอียดทุนนักศึกษาจะได้รับสนับสนุนค่าลงทะเบียน จ านวน 
2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและปลาย โดยจ่ายตามจริง ในวงเงินไม่เกิน 
25,000 บาท จ านวนไม่เกิน 40 ทุน

ไม่เกิน 40 ทุน

ประเภท 2 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 
คุณสมบัติ เป็นทุนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรภาษาไทยทุกชั้นปี และ
นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์บรมราชชนก ชั้นปีท่ี 1 ท่ีมีปัญหาด้านการเงิน ขาด
แคลนทุนทรัพย์ มีผลการศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี หรือพอใช้ มีความประพฤติดี และ
ต้องปฏิฐบัติตนตามระเบียบการรับทุนของคณะวิทยาศาสตร์  
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน ทุนละ 10,000 บาท)

ไม่เกิน 30 ทุน

6.1

6.2
ประเภท 3 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อเนื่อง 
คุณสมบัติ เป็นทุนส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (SC) ชั้นปีท่ี 1 มีปัญหาด้าน
การเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนต่อเนื่อง จนส าเร็จการศึกษา ชั้นปีท่ี 1-4  
รายละเอียดทุนนักศึกษาจะได้รับสนับสนนุคา่ใช้จ่ายในการเรียนต่อเนื่อง จ านวน 4 ปี
การศึกษาๆ ละ 20,000 บาท

ไม่เกิน 10 ทุน

6.3
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การวิจัยและการบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญกับการวิจัยโดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ทั้งนี้ได้ให้การส่งเสริมงานวิจัยโดยให้ทุนริเริ่มวิจัยแก่อาจารย์ใหม่ ให้ทุนโครงการส่งเสริม
ผู้น ากลุ่มวิจัย แก่อาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ จัดสรรงบประมาณให้แก่ภาควิชา ตามภาระงานสอน และ
จ านวนผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ที่มี impact factor สูง จัดให้มี Center of 
Excellence และกลุ่มวิจัยสหสาขา ได้แก่ หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง หน่วยวิจัยโครงสร้างและการท างาน
ของโปรตีน หน่วยวิจัยนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี เครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก หน่วยวิจัย
ประสาทวิทยาศาสตร์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยียาง หน่วยวิจัยพาหะและโรคที่น าโดยพาหะ กลุ่มเหล่านี้ได้
จัดการสนับสนุนงบประมาณพิเศษเพ่ือสร้างความเข้มข้นให้กับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย โดยจัดหาเครื่องมือ/วัสดุ ครุภัณฑ์วิจัยอย่าง
พอเพียง รวมทั้ง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ที่มีหนังสือและวารสารวิชาการในแบบรูปเล่มและแบบ 
electronic และการสืบค้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ปีละกว่า 250 เรื่อง และมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และ
นานาชาติ อย่างเช่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 

การวิจัย

ข้อมูลจากงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค ์มงคลสุข http://science.mahidol.ac.th/th/research/output.php วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
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การวิจัยและการบริการวิชาการ

กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
ส าหรับระดับปริญญาตรีได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่มี

ความสามารถสูง เข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มากขึ้น อาทิ จัดงาน เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ (Open 
House) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ และเขตใกล้เคียง ปีละประมาณ 6,000 คน 
ได้เข้าชมการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการที่ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพระดับสากล แนะแนว
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ นอกห้องเรียน 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างรอบด้าน

การบริการวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์มีการบริการวิชาการที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมวิทยาการด้านต่างๆ 

ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติ การจัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ (Open House) เพื่อให้ความรู้และกระตุ้น
เยาวชนให้สนใจวิทยาศาสตร์ มีหน่วยห้องปฏิบัติการเครื่องมือรวม ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์วิจัยด้วยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง มีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ผ่านสื่อมวลชน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพด้านการเต้นแอโรบิคโดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมนักศึกษาและการบริการวิชาการ

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ มหิดลวิชาการ (Open House)

มหาวิทยาลัยเด็กเสวนาวิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษพบอาจารย์ที่ปรึกษา
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรภาษาไทย)



หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าภาควิชาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย)

ภาควิชา เกณฑ์ขั้นต่ าในการคัดเลือกเข้าสาขาวิชาเรียน
*จ านวนรับเข้าภาควิชา 

(คน)

คณิตศาสตร์ ผลการเรียนรายวิชา SCMA103 และ SCMA163 แต่ละรายวิชา
ไม่ต่ ากว่าเกรด “C” 
(กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นักศึกษาต้องลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
รายวิชาดังกล่าวก่อนขึ้นปี 2 และต้องได้เกรดไม่ต่ ากว่าเกรด“C”)

40

เคมี ผลการเรียนรายวิชา SCCH103 SCCH104 และ SCCH109 
แต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าเกรด “C” (2.00)

75

ชีววิทยา ผลการเรียนรายวิชา SCBI121 SCBI102 SCBI122 และ SCBI104 
รวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกรด “C” (2.00)

45

เทคโนโลยีชีวภาพ 1)  ผลการเรียนเฉลี่ยรวมของชั้นปีท่ี 1 ไม่ต่ ากว่า 2.00
2)  ไม่ติด F ในรายวิชา SCCH และ SCMA

50

พฤกษศาสตร์ ไม่ก าหนดรายวิชาที่จะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 25

ฟิสิกส์ 1) ผลการเรียนรายวิชา SCPY157 SCPY158 และ SCPY191 
แต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าเกรด “C”

2)  ผลการเรียนรายวิชา SCMA103 และ SCMA163 
แต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่าเกรด “C”

30

* จ านวนการรับเข้าภาควิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) จะมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าภาควิชา
ก่อนขึ้นชั้นปีที่ 2 โดยพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ตามเกณฑ์ที่ภาควิชาก าหนด ดังนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาคณิตศาสตร์



ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Mathematics)  ชื่อย่อ B.Sc.(Mathematics)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ

(1)  หลักสูตรปกติ และ (2)  หลักสูตรพิสิฐวิธาน

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน

(จ านวนหน่วยกิต) (จ านวนหน่วยกิต)
จ านวนหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 136 137

โครงสร้างหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 13 13

กลุ่มวิชาภาษา 15 15

2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 2

หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า 100 101

กลุ่มวิชาแกน 27 27

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 46 54

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 27 20

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จ านวน 13 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 2 หน่วยกิต

Bachelor of Science Program in Mathematics 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์



กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 13 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

MUGE 101 General  Education for Human Development 2 (1-2-3)

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)

ENGE 103 Economics in Everyday Life 3 (3-0-6)

SHHU 150 Code of Professional Ethics 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต

วิชาภาษาไทย 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

LATH 100 Arts of Using Communication in Thai 3 (2-2-5)

วิชาภาษาอังกฤษ 5 รายวิชา จ านวน 12 หน่วยกิต

รายวิชาภาษาอังกฤษในช้ันปีท่ี 1 จ านวน 2 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต โดยจัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ 

จากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

LAEN 103 English Course Level 1 3 (2-2-5)

LAEN 104 English Course Level 2 3 (2-2-5)

LAEN 105 English Course Level 3 3 (2-2-5)

LAEN 106 English Course Level 4 3 (2-2-5)

และรายวิชาภาษาอังกฤษในช้ันปีท่ี 2 และช้ันปีท่ี 3 จ านวน 3 รายวิชา รวม 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 2 (1-2-3)

LAEN 263 Reading and Writing for Communication 2 (1-2-3)

LAEN 338 Effective Presentations in English 2 (1-2-3)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 2 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCMA 171 GO 2 (1-2-3)



หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 100 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน จ านวน 27 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)

SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)

SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4)

SCBI 122 General of Biology II 3 (3-0-6)

SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6)

SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCPY 157 General Physics I 3 (3-0-6)

SCPY 158 General Physics II 3 (3-0-6)

SCPY 191 Introductory Physics Laboratory I 1 (0-3-1)

SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6)

SCMA 213 Calculus of Several Variables 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะดา้นบังคับ จ านวน 46 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 184 Probability 3 (3-0-6)

SCMA 214 Advanced Calculus 3 (3-0-6)

SCMA 226 Complex Variables 3 (3-0-6)

SCMA 234 Vector Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 241 Computer Programming 3 (2-2-5)

SCMA 263 Differential Equations and Boundary Value 3 (3-0-6)

Problems

SCMA 273 Mathematical Structures and Proofs 3 (3-0-6)

SCMA 282 Statistics 3 (3-0-6)

SCMA 321 Mathematical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 342 Numerical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 351 Linear Algebra 3 (3-0-6)

SCMA 352 Abstract Algebra I 3 (3-0-6)

SCMA 363 Partial Differential Equations 3 (3-0-6)



SCMA 396 Seminar I 1 (1-0-2)

SCMA 493 Research Project 3 (0-6-3)

วิชาเฉพาะดา้นเลือก จ านวน 27 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCMA 136 Euclidean Geometry 3 (3-0-6)

SCMA 141 Computer Laboratory 2 (0-4-2)

SCMA 145 Data Processing 3 (2-2-5)

SCMA 235 Analytic Geometry 3 (3-0-6)

SCMA 236 Non-Euclidean Geometry 3 (3-0-6)

SCMA 237 Vector and Tensor Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 242 Object Oriented Programming 3 (2-2-5)

SCMA 243 Operating Systems 3 (3-0-6)

SCMA 244 System Analysis and Design 3 (3-0-6)

SCMA 262 Linear Programming 3 (3-0-6)

SCMA 264 Introduction to Optimization Techniques 3 (3-0-6)

SCMA 265 Mathematical Modeling 3 (3-0-6)

SCMA 266 Theory of Interests 3 (3-0-6)

SCMA 267 Financial Mathematics 3 (3-0-6

SCMA 275 Set Theory 3 (3-0-6)

SCMA 285 Introduction to Stochastic Processes 3 (3-0-6)

SCMA 290 Special Topics in Mathematics 3 (3-0-6)

SCMA 291 Selected Topics I 3 (3-0-6)

SCMA 292 Selected Topics II 3 (3-0-6)

SCMA 325 Real Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 326 Complex Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 336 Elementary Differential Geometry 3 (3-0-6)

SCMA 337 Numerical Computational Geometry 3 (3-0-6)

SCMA 343 Cryptography 3 (3-0-6)

SCMA 345 Data Structures in Mathematics 3 (2-2-5)

SCMA 346 Java Language and Web Programming 3 (2-2-5)

SCMA 347 Computer Graphics 3 (2-2-5)

SCMA 348 Database Management 3 (3-0-6)



SCMA 349 Software Engineering 3 (3-0-6)

SCMA 350 Number Theory I 3 (3-0-6)

SCMA 356 Group Theory 3 (3-0-6)

SCMA 362 Mathematics in Physical Sciences 3 (3-0-6)

SCMA 364 Integral Equations 3 (3-0-6)

SCMA 365 Special Functions 3 (3-0-6)

SCMA 366 Life Actuarial Mathematics I 3 (3-0-6)

SCMA 367 Game Theory 3 (3-0-6)

SCMA 368 Mathematical Transforms 3 (3-0-6)

SCMA 369 Mathematical Methods 3 (3-0-6)

SCMA 370 Introduction to Discrete Mathematics 3 (3-0-6)

SCMA 372 Coding Theory 3 (3-0-6)

SCMA 373 Introduction to Mathematical Logic 3 (3-0-6)

SCMA 374 Introduction to Graph Theory 3 (3-0-6)

SCMA 376 Introduction to Combinatorial Mathematics 3 (3-0-6)

SCMA 380 Probability Theory 3 (3-0-6)

SCMA 382 Experimental Design 3 (3-0-6)

SCMA 383 Statistical Methods 3 (3-0-6)

SCMA 384 Nonparametric Statistics 3 (3-0-6)

SCMA 386 Queuing Theory 3 (3-0-6)

SCMA 387 Inventory Theory 3 (3-0-6)

SCMA 389 Risk and Insurance 3 (3-0-6)

SCMA 391 Special Topics I 3 (3-0-6)

SCMA 392 Special Topics II 3 (3-0-6)

SCMA 397 Seminar II 1 (1-0-2)

SCMA 410 History of Mathematics 3 (3-0-6)

SCMA 426 Introduction to Functional Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 427 Fuzzy Mathematics 3 (3-0-6)

SCMA 430 General Topology 3 (3-0-6)

SCMA 433 Elementary Algebric Topology 3 (3-0-6)

SCMA 435 Transformation Geometry 3 (3-0-6)

SCMA 436 Differential Geometry and Tensor Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 443 Data Communications 3 (3-0-6)

SCMA 445 Mathematics for Artificial Intelligence 3 (2-2-5)



SCMA 446 Machine Learning 3 (3-0-6)

SCMA 447 Data Mining 3 (3-0-6)

SCMA 448 Computer Applications in Statistics 3 (2-2-5)

SCMA 449 Theory of Computation 3 (3-0-6)

SCMA 450 Number Theory II 3 (3-0-6)

SCMA 452 Abstract Algebra II 3 (3-0-6)

SCMA 456 Algebraic Structure 3 (3-0-6)

SCMA 460 Dynamical System 3 (3-0-6)

SCMA 462 Difference Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 463 Partial Differential Equations II 3 (3-0-6)

SCMA 464 Boundary Value Problems 3 (3-0-6)

SCMA 465 Theory of Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 466 Life Actuarial Mathematics II 3 (3-0-6)

SCMA 467 Control Theory 3 (3-0-6)

SCMA 468 Calculus of Variations 3 (3-0-6)

SCMA 473 Operations Research 3 (3-0-6)

SCMA 474 Decision Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 480 Sampling Techniques 3 (3-0-6)

SCMA 481 Time Series Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 483 Linear Regression Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 484 Multivariate  Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 486 Simulation Modeling 3 (3-0-6)

SCMA 489 Statistical Quality Control 3 (3-0-6)

SCMA 491 Special Topics III 3 (3-0-6)

SCMA 492 Special Topics IV 3 (3-0-6)

SCMA 496 Seminar III 1 (1-0-2)

SCMA 497 Seminar IV 1 (1-0-2)

นอกเหนือจากรายวิชาท่ีระบุข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ซ่ึงเป็นรายวิชาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) เพือ่ให้จ านวนหน่วยกิตของวิชาเฉพาะด้าน

ครบตามท่ีก าหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามทีจ่ะสามารถจัดด าเนินการได้



หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCMA 169 Principles of Actuarial Science 4 (3-2-7)

SCMA 196 Science Communications 3 (3-0-6)

SCMA 289 Principles of Finance 2 (2-0-4)

SCMA 375 Practical Mathematical Financial Modeling 3 (2-2-5)

SCMA 451 Investment Science I 3 (3-0-6)

SCMA 459 Investment Science II 3 (3-0-6)

SCMA 470 Risk Analysis and Credibility 3 (3-0-6)

SCMA 479 Survival Analysis 3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา ตามทีจ่ะ

สามารถด าเนินการได้และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            จ านวน  30 หน่วยกิต รายวิชาเหมือนหลักสูตรปกติ

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 101 หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาแกน จ านวน 27 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาแกนเหมือนหลักสูตรปกติ

วิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวน 54 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 184 Probability 3 (3-0-6)

SCMA 214 Advanced Calculus 3 (3-0-6)

SCMA 226 Complex Variables 3 (3-0-6)

SCMA 234 Vector Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 241 Computer Programming 3 (2-2-5)

SCMA 263 Differential Equations and Boundary Value  3 (3-0-6)

Problem

SCMA 273 Mathematical Structures and Proofs 3 (3-0-6)

SCMA 282 Statistics 3 (3-0-6)

SCMA 321 Mathematical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 342 Numerical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 351 Linear Algebra 3 (3-0-6)

SCMA 352 Abstract Algebra I 3 (3-0-6)

หลักสูตรพิสิฐวิธาน



SCMA 363 Partial Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 396 Seminar I 1 (1-0-2)

SCMA 397 Seminar II 1 (1-0-2)

SCMA 430 General Topology 3 (3-0-6)

SCMA 494 Research Project 6 (0-12-6)

SCMA 496 Seminar III 1 (1-0-2)

วิชาเฉพาะดา้นเลือกพิสิฐวิธาน      จ านวน 8 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCMA 203 Probability Theory (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 204 Experimental Design (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 205 Multivariate Analysis (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 209 Theory of Computational  (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 300 Set Theory  (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 301 Introduction to Graph Theory (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 302 Group Theory (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 303 Number Theory II (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 304 Game Theory (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 305 Differential Geometry and Tensor Analysis 4 (4-0-8)

(Distinction )

SCMA 306 Integral Equation (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 307 Boundary Value Problems (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 308 Mathematical Transforms (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 309 Coding Theory (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 401 Special Topics I (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 402 Special Topics II (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 403 Special Topics III (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 404 Special Topics IV (Distinction ) 4 (4-0-8)

SCMA 603 Theory of Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 607 Functional Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 608 Modern Algebra 3 (3-0-6)

SCMA 630 Operations Research 3 (3-0-6)

SCMA 631 Decision Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 633 Stochastic Processes 3 (3-0-6)



SCMA 643 Time Series Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 645 Generalized Linear Models 3 (3-0-6)

SCMA 673 Dynamic Systems 3 (3-0-6)

SCMA 688 Statistical Inference 3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะดา้น จ านวน 12 หน่วยกิต    

เลือกเรียนเหมือนในหลักสูตรปกติ

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต

เหมือนหลักสูตรปกติ ยกเว้นรายวิชาท่ีดังต่อไปนี้เป็น รายวิชาทีเ่ปิดสอนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ เท่านั้น 

นักศึกษาในหลักสูตรนี้ไม่สามารถได้หน่วยกิตจากการลงทะเบียนเรียน

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCMA 110 Calculus 2(2-0-4)

SCMA 111 Calculus 2(2-0-4)

SCMA 114 Calculus 3(3-0-6)

SCMA 115 Calculus 3(3-0-6)

SCMA 116 Simple Mathematical Concepts and Applications 2(2-0-4)

SCMA 117 Mathematics 3(3-0-6)

SCMA 157 Vectors and Linear Algebra 3(3-0-6)

SCMA 160 Ordinary Differential Equations 2(2-0-4)

SCMA 162 Calculus and Introduction to Ordinary Differential 3(3-0-6)

Equations

SCMA 164 Calculus and Systems of Ordinary Differential 3(3-0-6)

Equations

SCMA 165 Ordinary Differential Equations 3(3-0-6)

SCMA 166 Ordinary Differential Equations 3(3-0-6)

SCMA 167 Ordinary Differential Equations 3(3-0-6)

SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 2(2-0-4)

SCMA 180 Introduction to Statistics 2(2-0-4)

SCMA 181 Statistics for Medical Science 2(2-0-4)

SCMA 182 Statistics for Health Science 2(2-0-4)

SCMA 187 Statistics and Probability Theory 3(3-0-6)

SCMA 260 Differential Equations 2(2-0-4)



ตอ่ไปน้ีนักศึกษาคนหน่ึงๆ ไมส่ามารถลงทะเบียนเรียนทัง้สองรายวิชา

SCMA 380 Probability Theory และ SCMA 203 Probability Theory (Distinction)

SCMA 382 Experimental Design และ SCMA 204 Experimental Design (Distinction)

SCMA 484 Multivariate Analysis และ SCMA 205 Multivariate Analysis (Distinction)

SCMA 449 Theory of Computation และ SCMA 209 Theory of Computation (Distinction)

SCMA 275 Set Theory และ SCMA 300 Set Theory (Distinction)

SCMA 374 Introduction to Graph Theory และ SCMA 301 Introduction to Graph Theory(Distinction)

SCMA 356 Group Theory และ SCMA 302 Group Theory (Distinction)

SCMA 450 Number Theory II และ SCMA 303 Number Theory II

SCMA 367 Game Theory และ SCMA 304 Game Theory (Distinction)

SCMA 436 Differential Geometry and Tensor และ SCMA 305 Differential Geometry and Tensor Analysis

               Analysis    (Distinction) 

SCMA 364 Integral Equations และ SCMA 306 Integral Equations (Distinction)

SCMA 464 Boundary Value Problems และ SCMA 307 Boundary Value Problems (Distinction)

SCMA 368 Mathematical Transforms และ SCMA 308 Mathematical Transforms (Distinction)

SCMA 372 Coding Theory และ SCMA 309 Coding Theory (Distinction)

SCMA 391 Special Topics I และ SCMA 401 Special Topics I (Distinction)

SCMA 392 Special Topics II และ SCMA 402 Special Topics II (Distinction)

SCMA 491 Special Topics III และ SCMA 403 Special Topics III (Distinction)

SCMA 492 Special Topics IV และ SCMA 404 Special Topics IV (Distinction)



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 102 Biology Lab. I 1 (0-3-1) SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)

SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4) SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)

SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6) SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6) SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)

SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6) SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1) SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)

LAEN 103-105 English Level 1-3 3 (2-2-5) LAEN 104-106 English Level  2-4 3 (2-2-5)
รวม 16 รวม 17

รายวชิาท่ีลงทะเบียนภาคต้น เรียนตลอดปีการศึกษา และประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนในภาคต้น

MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

รวม 10
รวมหน่วยกิตทัง้ปีการศึกษา 43

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 184 Probability 3 (3-0-6) SCMA 214 Advanced Calculus 3 (3-0-6)

SCMA 213 Calculus of Several Variables 3 (3-0-6) SCMA 263 Differential Equations and 3 (3-0-6)

SCMA 241 Computer Programming 3 (2-2-5) Boundary Value Problems

SCMA 273 Mathematical Structures and 3 (3-0-6) SCMA 282 Statistics 3 (3-0-6)

Proofs (1-2-3) SCMA 351 Linear Algebra 3 (3-0-6)

SCMA 171 Go 2 (3-0-6) LAEN 262 Listening and Speaking for Communication2 (1-2-3)

LAEN 263 Critical Reading Skills and Strategies 3 LAEN 338 Effective Presentations in English 2 (1-2-3)
รวม 17 ENGE 103 Economics in Everyday Life 3 (3-0-6)

รวม 19

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 226 Complex Variables 3 (3-0-6) SCMA 321 Mathematical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 234 Vector Analysis 3 (3-0-6) SCMA 342 Numerical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 352 Abstract Algebra I 3 (3-0-6) SCMA 363 Partial Differential Equations 3 (3-0-6)

XXXX xxx Specialized Course 6 SHHU 150 Code of Professional Ethics 3 (3-0-6)

(or  Free Elective Course) XXXX xxx Specialized Courses 6
รวม 15 (or  Free Elective Courses)

รวม 18

ปทีี่ 1

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์

ปทีี่ 2

ปทีี่ 3 (หลักสูตรปกติ)



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 226 Complex Variables 3 (3-0-6) SCMA 321 Mathematical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 234 Vector Analysis 3 (3-0-6) SCMA 342 Numerical Analysis 3 (3-0-6)

SCMA 352 Abstract Algebra I 3 (3-0-6) SCMA 363 Partial Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 396 Seminar  I 1 (1-0-2) SCMA 397 Seminar  II 1 (1-0-2)

XXXX xxx Specialized Course 6 SCMA 430 General Topology 3 (3-0-6)

(or  Free Elective Course) SHHU 150 Code of Professional Ethics 3 (3-0-6)
รวม 18 รวม 16

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 396 Seminar  I 1 (1-0-2) XXXX xxx Specialized Courses 12

SCMA 493 Research Project 3 (3-0-6) (or Free Elective Courses)
XXXX xxx Specialized Courses 9 รวม 12

(or  Free Elective Courses)
รวม 13

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 494 Research Project 6 (0-12-6) XXXX xxx Specialized Courses 12

SCMA 496 Seminar  III 1 (1-0-2) (or  Free Elective Courses)
XXXX xxx Specialized Courses 8 รวม 12

e(or  Free Elective Courses)
รวม 15

ปทีี่ 4 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 3 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 4 (หลักสูตรปกติ)



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเคมี



ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  ชื่อย่อ วท.บ. (เคมี)

ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science (Chemistry)  ชื่อย่อ B.Sc. (Chemistry)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ

(1)  หลักสูตรปกติ และ (2)  หลักสูตรพิสิฐวิธาน

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน

(จ านวนหน่วยกิต) (จ านวนหน่วยกิต)
จ านวนหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 125 129

โครงสร้างหลักสูตร

1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน้่อยกว่า 30 30
มหาวิทยาลัยก าหนด 16 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ 7 7

กลุ่มวิชาภาษา 9 9
หลักสูตรก าหนด 14 หน่วยกิต

กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 6# 6#

กลุ่มวิชาภาษา 3 3

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5# 5#

กลุ่มวิชาดนตรี กิจกรรมพลศึกษาและอื่นๆ # #

2 หมวดวิชาเฉพาะดา้น ไมน้่อยกว่า 89 93

กลุ่มวิชาแกน 29 29

กลุ่มวิชาบังคับ 46 54

กลุ่มวิชาเลือก 14 10

Bachelor of Science Program in Chemistry

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี



3 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 6 6

#จ านวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดอาจต่างกันได้ และรายวิชาในกลุ่มวิชาเหล่านี้ใช้แทนกันได้ แต่รวมแล้วต้องได้

11 หน่วยกิต ถ้าจ านวนหน่วยกิตท่ีลงเรียนเกินหน่วยกิตบังคับขั้นต่ า สามารถน าไปนับเป็นหน่วยกิตของหมวดวิชาเลือกเสรีได้

หลักสูตรปกติ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

รายวิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 16 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จ านวน 7 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

MUGE 101 General  Education for Human Development 2 (1-2-3)

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)

กลุ่มวิชาภาษา บังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)

LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)

LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)

LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)

รายวิชาทีห่ลักสูตรก าหนด จ านวน 14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต

โดยเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ทีม่ีการเปิดสอน

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society 2 (2-0-4)

SHSS 103 Man and Society 2 (2-0-4)

SHSS 130 Principles of Economics 2 (2-0-4)

SHSS 140 General Psychology 2 (2-0-4)

SHSS 142 Social Psychology 2 (2-0-4)

SHSS 160 Principles of Administration 2 (2-0-4)

SHHU 101 Introduction to Philosophy 2 (2-0-4)

SHHU 102 Comparative Religions 2 (2-0-4)



SHHU 103 Arts Appreciation 2 (2-0-4)

SHHU 110 Man and Culture 2 (2-0-4)

SHHU 114 Work and Life 2 (2-0-4)

SHHU 125 Professional Code of Ethics 2 (2-0-4)

SHHU 102 Comparative Religions 2 (2-0-4)

MSID 101 Music Appreciation 2 (1-2-3)

MSMS 107 Film Appreciation 2 (2-0-4)

MGID 101 Administration and General Management 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

หรือรายวิชาอื่นๆ ท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีการเปิดสอน

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCCS 155 Computer Applications 3 (3-0-6)

SCPL 285 Plant and People 2 (2-0-4)

SCPL 291 Scientific Illustration 2 (2-0-4)

SCPY 173 Concept in Nanotechnology 2 (2-0-4)

SCBI 170 Evolution of Human Being 2 (2-0-4)

SCBT 355 Food Safety 2 (2-0-4)

SCGS 100 Geoscience and the Environment 2 (2-0-4)

SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 2 (2-0-4)

SCMA 171 GO 2 (2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะดา้น จ านวน 89 หน่วยกิต

วิชาแกน จ านวน 29 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

*SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6)

SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4)

SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6)

SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)

*SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)

SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)

SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4)



SCBI 122 General of Biology II 3 (3-0-6)

**SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6)

**SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)

*SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

วิชาบังคับ  จ านวน 46  หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

**SCCH 201 Chemical Safety and Waste Management 2 (2-0-4)

SCCH 211 Analytical Chemistry I 3 (3-0-6)

*SCCH 217 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 223 Organic Chemistry I 3 (3-0-6)

SCCH 224 Organic Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 230 Physical Chemistry I 3 (3-0-6)

SCCH 233 Physical Chemistry II 3 (3-0-6)

*SCCH 241 Inorganic Chemistry I 3 (3-0-6)

SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)

SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 301 Spectroscopy 3 (3-0-6)

SCCH 311 Analytical Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 317 Instrumental Analysis Laboratory 2 (0-6-2)

SCCH 329 Organic Chemistry Laboratory 2 (0-6-2)

SCCH 339 Physical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

*SCCH 341 Inorganic Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 348 Inorganic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 361 Introduction to Polymer 3 (3-0-6)

SCCH 495 Seminar in Chemistry 1 (1-0-2)

SCCH 497 Project in Chemistry I 2 (0-6-2)

วิชาเลือก จ านวนไมน้่อยกว่า 14  หน่วยกิต

*SCMA 260 Differential Equations (Elective) 2 (2-0-4)

SCCH 315 Trends in Analytical Science 2 (2-0-4)

*SCCH 323 Organic Chemistry III 3 (3-0-6)

*SCCH 330 Physical Chemistry III 3 (3-0-6)



*SCCH 335 Surface Chemistry and Colloids 2 (2-0-4)

SCCH 381 Mathematics for Chemists 2 (2-0-4)

**SCCH 401 Green Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 412 Special Topics in Analytical Chemistry I 2 (2-0-4)

SCCH 413 Special Topics in Analytical Chemistry II 2 (2-0-4)

SCCH 414 Environmental Chemistry 2 (2-0-4)

**SCCH 416 Principles of Metrology 2 (2-0-4)

SCCH 420 Special Topics in Organic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 421 Physical Organic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 422 Organic Synthesis 2 (2-0-4)

SCCH 423 Heterocyclic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 424 Natural Product Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 425 Bioorganic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 426 Organic Reaction Mechanisms 2 (2-0-4)

**SCCH 433 Photochemistry for Materials 2 (2-0-4)

**SCCH 434 Biophysical Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 435 Special Topics in Physical Chemistry I 2 (2-0-4)

SCCH 439 Computational Chemistry 2 (1-1-2)

SCCH 442 Special Topics in Inorganic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 451 Industrial Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 452 Special Topics in Industrial Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 458 Industrial Visits 1 (0-3-1) FE*

SCCH 461 Polymer Materials Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 465 Plastics Technology 2 (2-0-4)

SCCH 466 Rubber Technology 2 (2-0-4)

SCCH 471 Introduction to Materials Science 2 (2-0-4)

SCCH 472 Materials Technology 2 (2-0-4)

SCCH 491 Selected Topics in Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 498 Project in Chemistry II 4 (0-12-4)

หมายเหตุ   

FE* จัดเป็นรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาหลักสูตรปกติและพิสิฐวิธาน

* รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง

** รายวิชาเปิดใหม่



หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษาท้ังหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิสิฐวิธานสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าจ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปมีมากกว่าหน่วยกิตขั้นต่ าทีห่ลักสูตรก าหนด 

สามารถน าหน่วยกิตท่ีเกินไปคิดเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีได้

หลักสูตรพิสิฐวิธาน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป

รายวิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 16 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จ านวน 7 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

MUGE 101 General  Education for Human Development 2 (1-2-3)

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)

กลุ่มวิชาภาษา บังคับ จ านวน 9 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)

LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)

LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)

LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)

รายวิชาทีห่ลักสูตรก าหนด จ านวน 14 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต

โดยเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นๆ ทีม่ีการเปิดสอน

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society 2 (2-0-4)

SHSS 103 Man and Society 2 (2-0-4)

SHSS 130 Principles of Economics 2 (2-0-4)

SHSS 140 General Psychology 2 (2-0-4)

SHSS 142 Social Psychology 2 (2-0-4)

SHSS 160 Principles of Administration 2 (2-0-4)



SHHU 101 Introduction to Philosophy 2 (2-0-4)

SHHU 102 Comparative Religions 2 (2-0-4)

SHHU 103 Arts Appreciation 2 (2-0-4)

SHHU 110 Man and Culture 2 (2-0-4)

SHHU 114 Work and Life 2 (2-0-4)

SHHU 125 Professional Code of Ethics 2 (2-0-4)

SHHU 102 Comparative Religions 2 (2-0-4)

MSID 101 Music Appreciation 2 (1-2-3)

MSMS 107 Film Appreciation 2 (2-0-4)

MGID 101 Administration and General Management 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต

หรือรายวิชาอื่นๆ ท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีการเปิดสอน

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCCS 155 Computer Applications 3 (3-0-6)

SCPL 285 Plant and People 2 (2-0-4)

SCPL 291 Scientific Illustration 2 (2-0-4)

SCPY 173 Concept in Nanotechnology 2 (2-0-4)

SCBI 170 Evolution of Human Being 2 (2-0-4)

SCBT 355 Food Safety 2 (2-0-4)

SCGS 100 Geoscience and the Environment 2 (2-0-4)

SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and Statistics 2 (2-0-4)

SCMA 171 GO 2 (2-0-4)

หมวดวิชาเฉพาะดา้น จ านวน 89 หน่วยกิต

วิชาแกน จ านวน 29 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

*SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6)

SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4)

SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6)

SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)

*SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)



SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)

SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4)

SCBI 122 General of Biology II 3 (3-0-6)

**SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6)

**SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)

*SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

วิชาบังคับ จ านวน 54  หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

**SCCH 201 Chemical Safety and Waste Management 2 (2-0-4)

SCCH 211 Analytical Chemistry I 3 (3-0-6)

*SCCH 217 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 223 Organic Chemistry I 3 (3-0-6)

SCCH 224 Organic Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 230 Physical Chemistry I 3 (3-0-6)

SCCH 233 Physical Chemistry II 3 (3-0-6)

*SCCH 241 Inorganic Chemistry I 3 (3-0-6)

SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)

SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 301 Spectroscopy 3 (3-0-6)

SCCH 311 Analytical Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 317 Instrumental Analysis Laboratory 2 (0-6-2)

SCCH 329 Organic Chemistry Laboratory 2 (0-6-2)

SCCH 339 Physical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

*SCCH 341 Inorganic Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 348 Inorganic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 361 Introduction to Polymer 3 (3-0-6)

SCCH 495 Seminar in Chemistry 1 (1-0-2)

SCCH 494 Special Project in Chemistry 4 (0-12-4)

SCCH 499 Undergraduate Thesis 6 (0-18-6)



วิชาเลือก จ านวนไมน้่อยกว่า 10  หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

*SCMA 260 Differential Equations (Elective) 2 (2-0-4)

SCCH 315 Trends in Analytical Science 2 (2-0-4)

*SCCH 323 Organic Chemistry III 3 (3-0-6)

*SCCH 330 Physical Chemistry III 3 (3-0-6)

*SCCH 335 Surface Chemistry and Colloids 2 (2-0-4)

SCCH 381 Mathematics for Chemists 2 (2-0-4)

**SCCH 401 Green Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 412 Special Topics in Analytical Chemistry I 2 (2-0-4)

SCCH 413 Special Topics in Analytical Chemistry II 2 (2-0-4) FE

**SCCH 416 Principles of Metrology 2 (2-0-4)

SCCH 420 Special Topics in Organic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 421 Physical Organic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 422 Organic Synthesis 2 (2-0-4)

SCCH 423 Heterocyclic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 424 Natural Product Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 425 Bioorganic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 426 Organic Reaction Mechanisms 2 (2-0-4)

**SCCH 433 Photochemistry for Materials 2 (2-0-4)

**SCCH 434 Biophysical Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 435 Special Topics in Physical Chemistry I 2 (2-0-4)

SCCH 439 Computational Chemistry 2 (1-1-2)

SCCH 442 Special Topics in Inorganic Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 451 Industrial Chemistry 2 (2-0-4) FE

SCCH 452 Special Topics in Industrial Chemistry 2 (2-0-4) FE

SCCH 458 Industrial Visits 1 (0-3-1) FE*

SCCH 461 Polymer Materials Chemistry 2 (2-0-4) FE

SCCH 465 Plastics Technology 2 (2-0-4) FE

SCCH 466 Rubber Technology 2 (2-0-4) FE

SCCH 471 Introduction to Materials Science 2 (2-0-4) FE

SCCH 472 Materials Technology 2 (2-0-4) FE

SCCH 490 Independent Study in Chemistry 2 (2-0-4)

SCCH 491 Selected Topics in Chemistry 2 (2-0-4) FE



SCCH 498 Project in Chemistry II 4 (0-12-4)

SCCH 5xx Graduate Course (Elective) x (x-x-x)

นักศึกษาพิสิฐวิธาน เลือกรายวิชา รหัสวิชา วทคม 5XX SCCH 5XX (รหัสเลข 5 ขึ้นไป) อีกอย่างน้อย 1 รายวิชาทีม่ี

การเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเคมี

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต

นักศึกษาท้ังหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิสิฐวิธานสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าจ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปมีมากกว่าหน่วยกิตขั้นต่ าทีห่ลักสูตรก าหนด 

สามารถน าหน่วยกิตท่ีเกินไปคิดเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีได้

หมายเหตุ

FE* จัดเป็นรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาหลักสูตรปกติและพิสิฐวิธาน

FE จัดเป็นรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน

*  รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง

** รายวิชาเปิดใหม่



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCCH103 General Chemistry I 3 (3-0-6) SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)

SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6) SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1) SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)

SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4) SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)

SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6) SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)

LAEN 103-105 English Level 1-3 3 (2-2-5) LAEN 104-106 English Level  2-4 3 (2-2-5)

รวม 16 รวม 17

รายวชิาท่ีลงทะเบียนภาคต้น เรียนตลอดปีการศึกษา และประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนในภาคต้น

MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)

LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

รวม 10

รวมหน่วยกิตทัง้ปีการศึกษา 43

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCCH 201 Chemical Safety and Waste 2 (2-0-4) SCCH 224 Organic Chemistry II 3 (3-0-6)

Management SCCH 233 Physical Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 211 Analytical Chemistry I 3 (3-0-6) SCCH 241 Inorganic Chemistry I 3 (3-0-6)

SCCH 217 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)

SCCH 223 Organic Chemistry I 3 (3-0-6) SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 230 Physical Chemistry I 3 (3-0-6) SHHU 125 General Education 3 (Professional 2 (2-0-4)

SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4) Code of Ethics)#

SCMA 260 Differential Equations (Elective) 2 (2-0-4) ITCS 157 Multimedia Publishing (Elective)# 2 (2-0-4)

LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies 3 (3-0-6) รวม 17-20

XXXX xxx General Education  2 (2-0-4)

รวม 19-21 # อาจจะลงเรียนวชิาต่อไปนี้แทน หรือรายวชิาในกลุ่มวชิาอื่นๆของหมวดศึกษาทั่วไป

ITCS 155 Computer Applicayions 3 (2-2-5)

ปทีี่ 1

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมี

ปทีี่ 2



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCCH 301 Spectroscopy 3 (3-0-6) SCCH 317 Instrumental Analysis Laboratory 2 (0-6-2)

SCCH 311 Analytical Chemistry 3 (3-0-6) SCCH 348 Inorganic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 329 Organic Chemistry Laboratory 2 (0-6-2) SCCH 361 Introduction to Polymer 3 (3-0-6)

SCCH 339 Physical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) SCCH xxx Elective Course II 2 (2-0-4)

SCCH 341 Inorganic Chemistry II 3 (3-0-6) SCCH xxx Elective Course III 2 (2-0-4)

SCCH xxx Elective Course II 2 (2-0-4) SCPY 173 Concept in Nanotechnology 2 (2-0-4)

SCCH 330 Physical Chemistry III (Elective) 3 (3-0-6) (Elective)

SCCH 323 Organic Chemistry III (Elective) 3 (3-0-6) XXXX xxx General Education  2 (2-0-4)

XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4) XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4)

รวม 14-22 รวม 12-16

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCCH 301 Spectroscopy 3 (3-0-6) SCCH 317 Instrumental Analysis Laboratory 2 (0-6-2)

SCCH 311 Analytical Chemistry II 3 (3-0-6) SCCH 348 Inorganic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)

SCCH 329 Organic Chemistry Laboratory 2 (0-6-2) SCCH 361 Introduction to Polymer 3 (3-0-6)

SCCH 339 Physical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) SCCH xxx Elective Course II 2 (2-0-4)

SCCH 341 Inorganic Chemistry II 3 (3-0-6) SCCH xxx Elective Course III 2 (2-0-4)

SCCH xxx Elective Course I 2 (2-0-4) SCPY 173 Concept in Nanotechnology 2 (2-0-4)

SCCH 330 Physical Chemistry III (Elective) 3 (3-0-6) (Elective)

SCCH 323 Organic Chemistry III (Elective) 3 (3-0-6) SCCH 5xx Graduate course  (Elective) x (x-x-x)

XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4) XXXX xxx General Education  2 (2-0-4)

รวม 14-22 XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4)

รวม 12-19

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCCH 495 Seminar in Chemistry 1 (1-0-2) SCCH 458 Industrial Visits (Free Elective  ) 1 (0-3-1)

SCCH 497 Project in Chemistry I 2 (0-6-2) SCCH 498 Project in Chemistry II (Elective) 4 (0-8-4)

SCCH xxx Elective Course IV 2 (2-0-4) SCCH xxx Elective Course VII 2 (2-0-4)

SCCH xxx Elective Course V 2 (2-0-4) SCCH xxx Elective Course VIII 2 (2-0-4)

SCCH xxx Elective Course VI 2 (2-0-4) XXXX xxx General Education 2 (2-0-4)

XXXX xxx General Education 2 (2-0-4) XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4)

XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4) รวม 9-14

รวม 9-11

ปทีี่ 3 (หลักสูตรปกติ)

ปทีี่ 3 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 4 (หลักสูตรปกติ)



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง

หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCCH 494 Special Project in Chemistry 4 (0-12-8) SCCH 499 Undergraduate Thesis 6 (0-18-6)

SCCH 495 Seminar in Chemistry 1 (1-0-2) SCCH 458 Industrial Visits (Free Elective) 1 (0-3-1)

SCCH xxx Elective Course IV 2 (2-0-4) SCCH xxx Elective Course VII 2 (2-0-4)

SCCH xxx Elective Course V 2 (2-0-4) SCCH xxx Elective Course VIII 2 (2-0-4)

SCCH xxx Elective Course VI 2 (2-0-4) SCCH 5xx Graduate course  (Elective) x (x-x-x)

SCCH 5xx Graduate course  (Elective) x (x-x-x) XXXX xxx General Education 2 (2-0-4)

XXXX xxx General Education 2 (2-0-4) XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4)

XXXX xxx Free Elective 2 (2-0-4) รวม 11-15

รวม 11-15

หมายเหตุ

1. นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวชิาเลือกจ านวนแตกต่างจากท่ีระบุในแผนการศึกษา แต่เมื่อรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรแล้วต้องได้ไม่น้อยกวา่ที่ระบุไวใ้นหลักสูตร



2. รายวชิาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในภาคการศึกษาใดก็ได้ โดยต้องปรึกษาอาจารยผู้์สอน และอาจารยท์ี่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน

ปทีี่ 4 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาชีววิทยา



ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science Program in Biology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)  ชื่อย่อ วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science (Biology)  ชื่อย่อ B.Sc. (Biology)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ
(1) หลักสูตรปกติ และ (2) หลักสูตรพิสิฐวิธาน

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
(จ านวนหน่วยกิต) (จ านวนหน่วยกิต)

จ านวนหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 126 130

โครงสร้างหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน้่อยกว่า 30 30

มหาวิทยาลัยก าหนด 16 16
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ 7 7
กลุ่มวิชาภาษา 9 9

หลักสูตรก าหนด 14 14
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 5 5
กลุ่มวิชาภาษา 3 3
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 6 6

2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมน้่อยกว่า 90 94
วิชาแกน 29 29
วิชาบังคับ 45 49
วิชาเลือก 16 16

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกว่า 6 6

Bachelor of Science Program in Biology
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาชวีวิทยา



หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกิต
รายวิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 16 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จ านวน 7 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
MUGE 101 General  Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต
นักศึกษาปี 1-2 ต้องลงเรียนรายวิชาภาษาไทย LATH 100 (3 หน่วยกิต) และ รายวิชาภาษาอังกฤษ LAEN 103-106 
ซ่ึงสามารถลงเรียนตามพืน้ความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เทอมละ 1 วิชา รวม 2 วิชา (6 หน่วยกิต)

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)

LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in 3 (2-2-5)

Communication

รายวิชาทีห่ลักสูตรก าหนด จ านวน 14 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 3 หน่วยกิต

นักศึกษาปีท่ี 1-2  สามารถลงเรียนตามพืน้ความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  LAEN 103-106 รวม 1 วิชา 
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)

LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 5 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

ENGE 103 Economics in Everyday Life 3 (3-0-6)
SHHU 125 Professional Code of Ethics 2 (2-0-4)



กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต
หรือรายวิชาอื่นๆ ท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีการเปิดสอน

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
ITCS 155 Computer Applications 3 (3–0-6)

ENGE 104 Dangers and Safety in Daily Life 2 (2-0-4)
or

ENGE 105 Integrating Health and Environment 3 (3–0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน *90 - **94 หน่วยกิต
วิชาแกน จ านวน 29 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-2-1)
SCBI 104 General Chemistry II 1 (0-2-1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2–0-4)

SCBI 122 General  Biology  II 3 (3-0-6)
SCMA 103# Calculus 3 (3-0-6)
SCMA 163  Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCMA 180 Introduction  to  Statistics 2 (2-0-4)
SCCH 103# General Chemistry I 3 (3-0-6)
SCCH 104# General Chemistry II 3 (3-0-6)
SCCH 109# General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCPY 157 Physics  I 3 (3-0-6)
SCPY 158 Physics  II 3 (3-0-6)

SCPY 191# Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1)

วิชาบังคับ จ านวน *45 - **49 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBI 208# Invertebrate  Zoology 4 (3-2-7)
SCBI 240# General  Genetics 3 (3-0-6)
SCBI 270 Basic  Cell  and  Molecular  Biology 4 (4-0-8)
SCBI 300**#  Special Problems in Biology 2 (1-3-3)
SCBI 305 Vertebrate  Zoology 4 (3-2-7)

SCBI 314 Biostatistics 3 (3-0-6)



SCBI 322# Evolution 3 (3-0-6)
SCBI 399 General  Ecology 3 (2-3-5)
SCBI 471 Seminar  in  Biology  I 1 (1-0-2)
SCBI 472 Seminar  in  Biology  II 1 (1-0-2)
SCBI 483* Senior  Project  in  Biology  I 2 (0-4-2)
SCBI 484* Senior  Project  in  Biology  II 2 (0-4-2)
SCBI 499** Undergraduate  Thesis 6 (0-12-6)

SCCH 220 Organic  Chemistry 3 (3-0-6)
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCBC 203 Basic  Biochemistry 3 (3-0-6)
SCBC 204 Basic  Biochemistry  Laboratory 1 (0-3-1)
SCMI 203 Basic Microbiology 3 (2-3-5)
SCPL 286 General  Botany 3 (3-0-6)
SCPL 287 General  Botany  Laboratory 1 (0-3-1)

หมายเหตุ * หมายถึง วิชาส าหรับหลักสูตรปกติเท่านั้น
** หมายถึง วิชาส าหรับหลักสูตรพิสิฐวิธาน 
# หมายถึง รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง

วิชาเลือก จ านวน 16 หน่วยกิต
วิชาเลือกทางชีววิทยา

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCBI 300# Special Problems in Biology 2 (1-3-3)
SCBI 304 Marine  Science 4 (3-2-7)

SCBI 317 Developmental  Biology 3 (3-0-6)
SCBI 319 Essential  Plant  Physiology 4 (3-2-7)
SCBI 327 Principles  of  Animal  Physiology 4 (3-2-7)
SCBI 343 Natural  Resource  and  Environmental  3 (3-0-6)

Management
SCBI 350 Host-Microbe  Interactions 3 (2-2-5)
SCBI 352 Microtechnique  in  Biology 3 (2-2-5)
SCBI 355 Parasitology 4 (3-2-7)
SCBI 356 Basic  Entomology 2 (2-0-4)

SCBI 360 Basic  Environmental  Science 2 (2-0-4)



SCBI 361 Water  Quality  Management 3 (2-2-5)
SCBI 363# Environmental  Microbiology 3 (2-2-5)
SCBI 364# Environmental and Biodiversity Education: 3 (3-0-6)

Theory and Practice 
SCBI 327 Principles  of  Animal  Physiology 4 (3-2-7)
SCBI 372 Molecular  Biology  Applications 3 (3-0-6)
SCBI 373 Basic  Techniques  in  Molecular  Biology 2 (0-4-2)

SCBI 418 Principles  of  Plant  Tissue  Culture 3 (1-4-4)
SCBI 432 Bioethics 2 (2-0-4)
SCBI 433 Molecular  Biology  in  Medicine 3 (3-0-6)
SCBI 434 Regulation  of  Gene  Expression 3 (3-0-6)
SCBI 440# Industrial  Microbiology 3 (2-2-5)
SCBI 453 Coevolution 2 (2-0-4)
SCBI 454 Vector  Biology 4 (3-2-7)
SCBI 455 Biological  Control 3 (3-0-6)

SCBI 456 Integrated  Pest  Management 3 (3-0-6)
SCBI 463 Basic  Conservation  Biology 3 (3-0-6)
SCBI 467 Interdisciplinary  Approaches  to  Biodiversity 3 (3-0-6)
SCBI 470# Basic  Immunology 3 (2-3-5)

หมายเหตุ #  หมายถึง  รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง และวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของภาควิชา

วิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)
หลักสูตรพิสิฐวิธานเลือกเรียนวิชาเลือกเหมือนนักศึกษาในหลักสูตรปกติ  ในส่วนทีเ่ป็นวิชาเลือกทางชีววิทยา (ยกเว้น

วิชา SCBI 300 ซ่ึงจัดเป็นวิชาบังคับ) จ านวนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต และ เลือกเรียนวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา
อย่างน้อย 3 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCID 500# Cell and Molecular Biology 3 (3-0-6)
SCID 502 Cell  Science 2 (2–0-4)
SCID 503 Systematic Bioscience 3 (3-0-6)
SCID 505# Systematic Ecology and Disease Emergence 3 (3-0-6)

#  หมายถึง  รายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง



หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดๆก็ได้ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันศึกษาทัง้ในและต่างประเทศโดย
ความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา ตามท่ีจะสามารถด าเนินการได้ และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย

ภาควิชาได้วางแผนการศึกษาแขนงต่างๆ ของสาขาวิชาชีววิทยา 4 แขนง ทีน่ักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความสนใจของนักศึกษาเองและจะเป็นพืน้ฐานท่ีดีในการท าวิจัย นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกวิชาข้ามแขนงได้ใน

รายวิชาท่ีสนใจเรียนเพิม่เติม

ก.แขนงวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล เซลล์ และการเจริญ  (Molecular, Cellular and  Developmental  Biology)
ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล พันธุศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในทางชีววิทยาการเจริญ และวิทยาภูมิคุ้มกัน  
ประกอบด้วย

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCBI 306 Experimental Embryology 4 (3-2-7)
SCBI 317 Developmental  Biology 3 (3-0-6)
SCBI 372 Molecular Biology Applications 3 (3-0-6)

SCBI 373 Basic Techniques in Molecular Biology 2 (0-4-2)
SCBI 432 Bioethics 2 (2–0-4)
SCBI 433 Molecular Biology in Medicine 3 (3-0-6)
SCBI 434 Regulation of Gene Expression 3 (3-0-6)
SCBI 470 Basic  Immunology 3 (2-3-5)

ข. แขนงวิชาจุลชีพ และชีววิทยาของพืชและสัตว์ (Microbe, Plant and Animal Biology)
ส่ิงมีชีวิตท้ังในสัตว์พวกท่ีไม่มีกระดูกสันหลัง  พวกท่ีมีกระดูกสันหลัง  พืช  และจุลินทรีย์  ประกอบด้วย

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBI 304 Marine  Science 4 (3-2-7)
SCBI 319 Essential Plant Physiology 4 (3-2-7)
SCBI 327 Principles  of  Animal  Physiology 4 (3-2-7)
SCBI 352 Microtechnique  in  Biology 3 (2-2-5)
SCBI 418 Principles  of  Plant  Tissue  Culture 3 (1-4-4)
SCBI 440 Industrial  Microbiology 3 (2-3-5)



ค. แขนงวิชานิเวศวิทยา  วิวัฒนาการ  และชีววิทยาส่ิงแวดล้อม  (Ecology, Evolution, and Environmental Biology)
นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์  วิวัฒนาการ  และชีววิทยาส่ิงแวดล้อม  ประกอบด้วย

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCBI 327 Principles of Animal Physiology 4 (3-2-7)
SCBI 343 Natural  Resource  and  Environmental  3 (2-2-5)

Management 4 (3-2-7)
SCBI 356 Basic  Entomology

SCBI 360 Basic  Environmental  Science 2 (2-0-4)
SCBI 361 Water  Quality  Management 3 (2-2-5)
SCBI 363 Environmental  Microbiology 3 (3-0-6)
SCBI 364 Environmental and Biodiversity Education: 3 (3-0-6)

Theory and Practice
SCBI 453 Coevolution 2 (2-0-4)
SCBI 463 Basic  Conservation  Biology 3 (3-0-6)
SCBI 464 Ecology of Tropical Forests 3 (2-2-5)

SCBI 467 Interdisciplinary  Approaches  to  Biodiversity 3 (3-0-6)

ง. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Host-Parasite Relationship and
Medical Parasitology) ชีววิทยาของพาหะน าโรคและปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ การควบคุม

พาหะน าโรคต่างๆ   และปรสิตวิทยาทางการแพทย์  ประกอบด้วย
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBI  327 Principles of Animal Physiology 4 (3-2-7)
SCBI  350 Host-Microbe  Interactions 3 (2-2-5)
SCBI  355 Parasitology 4 (3-2-7)

SCBI  356 Basic  Entomology 4 (3-2-7)
SCBI  454 Vector  Biology 4 (3-2-7)
SCBI  455 Biological  Control 3 (3-0-6)
SCBI  456 Integrated  Pest  Management 3 (3-0-6)
SCBI 470 Basic Immunology 3 (2-3-5)

ทัง้น้ี นักศึกษาทีม่คีวามสนใจจะท างานวิจัยในแขนงวิชาดงักล่าว ควรเลือกเรียนไมน้่อยกว่า 9 หน่วยกิตในแขนงน้ันๆ  
การเปิดสอนในแตล่ะรายวิชาเลือกควรมนัีกศึกษาลงเรียน 15% ของจ านวนนักศึกษาของชั้นปี



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4) SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6) SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)
SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6) SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6) SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1) SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)
LAEN 103-105 English Level 1-3 3 (2-2-5) LAEN 104-106 English Level  2-4 3 (2-2-5)

รวม 16 รวม 17

รายวชิาท่ีลงทะเบียนภาคต้น เรียนตลอดปีการศึกษา และประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนในภาคต้น
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

รวม 10
รวมหน่วยกิตทัง้ปีการศึกษา 43

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4) SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)
SCBI 240 General Genetics 3 (3-0-6) SCBC 204 Basic Biochemistry Lab 1 (0-2-1)
SCMI 203 Basic Microbiology 3 (2-3-5) SCBI 208 Invertebrate Zoology 4 (3-2-7)
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6) SCBI 270 Basic Cell and Molecular Bio. 4 (4-0-8)
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) ITCS 155 Computer Applications 3 (3-0-6)
ENGE 103 Economic in Everyday Life 3 (3-0-6) ENGE 104 Dangers and Safety in Daily Life 3 (3-0-6)
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies 3 (3-0-6) หรือ/or
SHHU 125 Professional Code of Ethics 2 (2-0-4) ENGE 105 Integrating Health and Environment 3 (3-0-6)
XXXX xxx Free Elective Course 1-2 XXXX xxx Free Elective Course 1-2

รวม 21-22 รวม 19-20

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 305 Vertebrate Zoology 4 (3-2-7) SCBI 300 Special Problems in Biology 2 (1-3-3)
SCPL 286 General Botany 3 (3-0-6) SCBI 314 Biostatistics 3 (3-0-6)
SCPL 287 General Botany Laboratory 1 (0-3-1) SCBI 322 Evolution 3 (3-0-6)
XXXX xxx Elective Course 6 SCBI 399 General Ecology 3 (2-3-5)

รวม 14 XXXX xxx Elective Course (Undergraduate 4

Courses)
รวม 15

ปทีี่ 1

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาชวีวิทยา

ปทีี่ 2

ปทีี่ 3 (หลักสูตรปกติ)



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 305 Vertebrate Zoology 4 (3-2-7) SCBI 300 Special Problems in Biology 2 (1-3-3)
SCPL 286 General Botany 3 (3-0-6) SCBI 314 Biostatistics 3 (3-0-6)
SCPL 287 General Botany Laboratory 1 (0-3-1) SCBI 322 Evolution 3 (3-0-6)
XXXX xxx Elective Course 5 SCBI 399 General Ecology 3 (2-3-5)

รวม 13 XXXX xxx Elective Courses 5

(Undergraduate Courses)
XXXX xxx Elective Courses

(Graduate Courses)
รวม 16

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 471 Seminar in Biology I 1 (1-0-2) SCBI 472 Seminar in Biology II 1 (1-0-2)
SCBI 483 Senior Project in Biology I 2 (0-4-2) SCBI 484 Senior Project in Biology II 2 (0-4-2)
XXXX xxx Elective Course (Undergraduate 4 XXXX xxx Elective Course (Undergraduate 2-5

Courses) and / or Free Elective Courses) and / or Free Elective
 Courses Courses

รวม 7 รวม 5-8

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 471 Seminar in Biology I 1 (1-0-2) SCBI 472 Seminar in Biology II 1 (1-0-2)
SCBI  499 Undergraduate  Thesis 6 (0-12-6) XXXX xxx Elective Course  2-5
XXXX xxx Elective Course (Undergraduate Courses) and / or Free Elective Courses2 (Undergraduate Courses) 

and / or Free Elective Courses
XXXX xxx Elective Course (Graduate Course) 1 XXXX xxx Elective Course (Graduate Course)  1-3

รวม 10 รวม 4-7

ปทีี่ 4 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 3 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 4 (หลักสูตรปกติ)



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ



ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Biotechnology)  ชื่อย่อ B.Sc. (Biotechnology)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ
(1) หลักสูตรปกติ และ (2) หลักสูตรพิสิฐวิธาน

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
(จ านวนหน่วยกิต) (จ านวนหน่วยกิต)

จ านวนหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 132 137

โครงสร้างหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน้่อยกว่า 31 31

มหาวิทยาลัยก าหนด
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ 7 7
กลุ่มวิชาภาษา 9 9

หลักสูตรก าหนด
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 9 9
กลุ่มวิชาภาษา 6 6

2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมน้่อยกว่า 95 100
วิชา (เอก) บังคับ 89 83
วิชา (เอก) เลือก – วิชาโท ไม่น้อยกว่า 6 6
วิชาพิเศษ - 11

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกว่า 6 6

Bachelor of Science Program in Biotechnology
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชวีภาพ



หลักสูตรปกติ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 31 หน่วยกิต

รายวิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 16 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จ านวน 7 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
MUGE 101 General  Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต
รายวิชา LAEN นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2 สามารถลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถเทอมละ 1 วิชาให้ได้ตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีหลักสูตรก าหนด

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)

LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in 3 (2-2-5)

Communication

รายวิชาทีห่ลักสูตรก าหนด จ านวน 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCBT 201 Biotechnology and Society 2 (2-0-4)

SCBT 339 Prin. of Quality Control and Quality Assurance 3 (3-0-6)
SCBT 355 Food Safety 2 (2-0-4)
SCBT 435 Management of Agribusiness and Agroindustry 2 (2-0-4)

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 6 หน่วยกิต
รายวิชา LAEN นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-2 สามารถลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถเทอมละ 1 วิชาให้ได้ตามจ านวน
หน่วยกิตท่ีหลักสูตรก าหนด

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication 2 (1-2-3)

LAEN 263 Reading and Writing for Communication 2 (1-2-3)



LAEN 338 Effective presentation in English 2 (1-2-3)
LAEN 341 Situational-based Communicative English 2 (1-2-3)
LAEN 463 Scientific Experimental Phonetics 2 (1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 95 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 89 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCBC 205 Physical Principles in Life Science 2 (2-0-4)
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4)
SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)
SCBT 202 Balances and Thermodynamics in Bioprocess 2 (2-0-4)

SCBT 203 Bacteriology 3 (2-3-5)
SCBT 204 Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology 3 (3-0-6)
SCBT 211 Engineering Drawing 2 (2-0-4)
SCBT 302 Microbial Physiology and Genetics 4 (2-6-6)
SCBT 305 Industrial Biotechnology 4 (3-3-7)
SCBT 308 Mycology 3 (2-3-5)
SCBT 315 Chemical and Biochemical Kinetics 2 (2-0-4)
SCBT 323 Analysis in Biotechnology 2 (2-0-4)
SCBT 324 Analytical Laboratory in Biotechnology 1 (0-3-1)

SCBT 328 Momentum, Heat and Mass Transfer 3 (3-0-6)
SCBT 343 Topics in Biotechnology 1 (0-3-1)
SCBT 411 Bioprocess Engineering I 3 (3-0-6)
SCBT 412 Bioprocess Engineering II 3 (3-0-6)
SCBT 413 Bioprocess Engineering Laboratory 1 (0-3-1)
SCBT 461 Industrial Plant Studies 1 (0-3-1)
SCBT 462 Industrial Training 1 (0-3-1)
SCBT 485 Special Project in Biotechnology I 1 (0-3-1)
SCBT 486 Special Project in Biotechnology II 3 (0-9-3)

SCBT 493 Seminar in Biotechnology I 1 (0-3-1)



SCBT 494 Seminar in Biotechnology II 1 (0-3-1)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6)
SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)
SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCCH 207 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCCH 211 Analytical Chemistry I 3 (3-0-6)
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6)

SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6)
SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4)
SCMA 260 Differential Equations 2 (2-0-4)
SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6)
SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 5 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBT 309 Animal Cell Technology 3 (3-0-6)
SCBT 352 Food Science 2 (2-0-4)
SCBT 353 Food Technology 2 (1-3-3)
SCBT 354 Food Fermentation 2 (2-0-4)
SCBT 401 Bioinformatics 3 (2-3-5)
SCBT 407 Plant Biotechnology 3 (2-3-5)

SCBT 421 Aroma and Cosmetic Technology 2 (2-0-4)
SCBT 422 Fat and Oil Technology 2 (2-0-4)
SCBT 434 Waste Management 2 (2-0-4)
SCBT 436 Functional Food and Innovation 2 (2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยตามความสนใจของนักศึกษาตามจ านวนหน่วยกิตทีภ่าควิชาฯก าหนด ทัง้นี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของภาควิชาฯ



หลักสูตรพิสิฐวิธาน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 31 หน่วยกิต
เหมือนวิชาในหลักสูตรปกติ

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 100 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 83 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCBC 205 Physical Principles in Life Science 2 (2-0-4)
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1)
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4)
SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)
SCBT 202 Balances and Thermodynamics in Bioprocess 2 (2-0-4)
SCBT 203 Bacteriology 3 (2-3-5)

SCBT 204 Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology 3 (3-0-6)
SCBT 302 Microbial Physiology and Genetics 4 (2-6-6)
SCBT 305 Industrial Biotechnology 4 (3-3-7)
SCBT 308 Mycology 3 (2-3-5)
SCBT 211 Engineering Drawing 2 (2-0-4)
SCBT 315 Chemical and Biochemical Kinetics 2 (2-0-4)
SCBT 323 Analysis in Biotechnology 2 (2-0-4)
SCBT 324 Analytical Laboratory in Biotechnology 1 (0-3-1)

SCBT 328 Momentum, Heat and Mass Transfer 3 (3-0-6)
SCBT 343 Topics in Biotechnology 1 (0-3-1)
SCBT 411 Bioprocess Engineering I 3 (3-0-6)
SCBT 412 Bioprocess Engineering II 3 (3-0-6)
SCBT 413 Bioprocess Engineering Laboratory 1 (0-3-1)
SCBT 461 Industrial Plant Studies 1 (0-3-1)
SCBT 462 Industrial Training 1 (0-3-1)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6)
SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)

SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCCH 207 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)



SCCH 211 Analytical Chemistry I 3 (3-0-6)
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6)
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6)
SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4)
SCMA 260 Differential Equations 2 (2-0-4)

SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6)
SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1)

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 7 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBT 309 Animal Cell Technology 3 (3-0-6)
SCBT 352 Food Science 2 (2-0-4)

SCBT 353 Food Technology 2 (1-3-3)
SCBT 354 Food Fermentation 2 (2-0-4)

SCBT 401 Bioinformatics 3 (2-3-5)

SCBT 407 Plant Biotechnology 3 (2-3-5)

SCBT 421 Aroma and Cosmetic Technology 2 (2-0-4)

SCBT 422 Fat and Oil Technology 2 (2-0-4)

SCBT 434 Waste Management 2 (2-0-4)

SCBT 436 Functional Food and Innovation 2 (2-0-4)

กลุ่มวิชาพิเศษ (ส าหรัยหลักสูตรพิสิฐวิธาน)ไม่น้อยกว่า จ านวน 11 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCBT 487 Undergraduate Thesis in Biotechnology I 2 (0-6-2)

SCBT 488 Undergraduate Thesis in Biotechnology II 4 (0-12-4)

SCBT 591 Special Topics in Biotechnology I 1 (1-0-2)

SCBT 605 Techniques in Biotechnology 3 (0-9-3)

SCBT 691 Biotechnology Seminar I 1 (1-0-2)

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต
เหมือนวิชาในหลักสูตรปกติ



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4) SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)
SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6) SCCH 109 Chemistry Laboratory II 1 (0-3-1)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6) SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6) SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1) SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)
LAEN 103-105 English Level 1-3 3 (2-2-5) LAEN 104-106 English Level  2-4 3 (2-2-5)

รวม 16 รวม 17

รายวชิาท่ีลงทะเบียนภาคต้น เรียนตลอดปีการศึกษา และประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนในภาคต้น
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

รวม 10
รวมหน่วยกิตทัง้ปีการศึกษา 43

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4) SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)
SCMA 260 Differential Equations 2 (2-0-4) SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCCH 211 Analytical Chemistry I 3 (3-0-6) SCBT 202 Balances and Thermodynamics in 2 (2-0-4)
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6) Bioprocess
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) SCBT 203 Bacteriology 3 (2-3-5)
SCBC 205 Physical Principles in Life Science 2 (2-0-4) LAEN 262 Listening and Speaking for 2 (1-2-3)
SCBT 204 Genetics and Genomic Analysis for 3 (3-0-6)  Communication

BT LAEN 338 Effective presentation in English 2 (1-2-3)
LAEN 263 Reading and Writing for 2 (1-2-3) SCBT 211 Engineering Drawing 2 (2-0-4)

Communication * XXXX xxx Free Elective Courses* 3
SCBT 201 Biotechnology and Society 2 (2-0-4) รวม 18

SCCH 217 Analytical Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
รวม 22

ปทีี่ 1

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีชวีภาพ

ปทีี่ 2



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBT 308 Mycology 3 (2-3-5) SCBT 302 Microbial Physiology & Genetics 4 (2-6-6)
SCBT 315 Chemical & Biochemical Kinetics 2 (2-0-4) SCBT 411 Bioprocess Engineering 1 3 (3-0-6)
SCBT 323 Analysis in Biotechnology 2 (2-0-4) SCBT 435 Management of Agribusiness and 2 (2-0-4)
SCBT 324 Analytical  Laboratory  in 1 (0-3-1) Agroindustry

Biotechnology SCBT xxx Elective Courses in Biotechnology**  2-3
SCBT 328 Momentum, Heat & Mass Transfer 3 (3-0-6) อยา่งน้อย
SCBT 343 Topics in Biotech I 1 (0-3-1) XXXX xxx Free Elective Courses* 3
SCBT 355 Food Safety 2 (2-0-4) รวม 14-15

SCBT xxx Elective Courses in Biotechnology** 3-4 * วชิาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
รวม 17-18

** วชิาเฉพาะเลือกต้องเป็นวชิาท่ีมีหน่วยกิตไม่ต่ ากวา่ 3 หน่วยกิต แต่อาจเลือกลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาอื่นได้

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBT 308 Mycology 3 (2-3-5) SCBT 302 Microbial Physiology & Genetics 4 (2-6-6)
SCBT 315 Chemical & Biochemical Kinetics 2 (2-0-4) SCBT 411 Bioprocess Engineering 1 3 (3-0-6)
SCBT 323 Analysis in Biotechnology 2 (2-0-4) SCBT 435 Management of Agribusiness and 2 (2-0-4)
SCBT 324 Analytical  Laboratory  in 1 (0-3-1) Agroindustry

Biotechnology SCBT 487 Undergraduate Thesis in BT I 2 (0-6-2)
SCBT 328 Momentum, Heat & Mass Transfer 3 (3-0-6) SCBY 605 Techniques in Biotechnology 3 (0-9-3)
SCBT 343 Topics in Biotech I 1 (0-3-1) SCBT xxx Elective Courses in Biotechnology** 2
SCBT 355 Food Safety 2 (2-0-4) XXXX xxx Free Elective Courses* 3
SCBT xxx Elective Courses in Biotechnology** 3-4 รวม 19-20

SCBT 605 Techniques in Biotechnology*** 3 (0-9-3) * วชิาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
รวม 17-18

** วชิาเฉพาะเลือกต้องเป็นวชิาท่ีมีหน่วยกิตไม่ต่ ากวา่ 3 หน่วยกิต แต่อาจเลือกลงทะเบียนใน
   ภาคการศึกษาอื่นได้
***วชิาต่อเนื่องท้ัง 2 ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาท่ี 2 เท่านั้น และ
    จะแสดงผลภาคการศึกษาท่ี 2

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBT 305 Industrial Biotechnology 3 (2-3-5) SCBT 462 Industrial Training 1 (0-3-1)
SCBT 339 Principles of QC and QA 3 (3-0-6) SCBT 494 Seminar in Biotech II 1 (0-3-1)
SCBT 412 Bioprocess Engineering II 3 (3-0-6) SCBT 485 Special Project in Biotech I 1 (0-3-1)
SCBT 413 Bioprocess Engineering Laboratory 1 (0-3-1) SCBT 486 Special Project in Biotech II 3 (0-9-3)
SCBT 461 Industrial Plant Study 1 (0-3-1) XXXX xxx Free Elective Courses* 3
SCBT 493 Seminar in BioTech I 1 (0-3-1) รวม 9

SCBT xxx Elective Courses in Biotechnology** 3 * วชิาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
รวม 15

** วชิาเฉพาะเลือกต้องเป็นวชิาท่ีมีหน่วยกิตไม่ต่ ากวา่ 3 หน่วยกิต แต่อาจเลือกลงทะเบียนใน
   ภาคการศึกษาอื่นได้

ปทีี่ 3 (หลักสูตรปกติ)

ปทีี่ 3 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 4 (หลักสูตรปกติ)



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBT 305 Industrial Biotechnology 3 (2-3-5) SCBT 462 Industrial Training 1 (0-3-1)
SCBT 339 Principles of QC and QA 3 (3-0-6) SCBT 488 Undergraduate Thesis in 4 (0-12-4)
SCBT 412 Bioprocess Engineering II 3 (3-0-6) Biotechnology II
SCBT 413 Bioprocess Engineering Laboratory 1 (0-3-1) SCBT 691 Biotechnology Seminar I  1 (1-0-2)
SCBT 461 Industrial Plant Study 1 (0-3-1) XXXX xxx Free Elective Courses* 3
SCBT xxx Elective Courses in Biotechnology** 3 รวม 9

SCBT 591 Special Topics in Biotechnology I 1 (1-0-2) * วชิาเลือกเสรี อาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้
รวม 15

** วชิาเฉพาะเลือกต้องเป็นวชิาท่ีมีหน่วยกิตไม่ต่ ากวา่ 3 หน่วยกิต แต่อาจเลือกลงทะเบียนใน
   ภาคการศึกษาอื่นได้

ปทีี่ 4 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาพฤกษศาสตร์



ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Plant Science

ชื่อปรญิญา
ภาษาไทย วทิยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์)  ชื่อย่อ วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Science (Plant Science)  ชื่อย่อ B.Sc. (Plant Science)

หน่วยงานที่รบัผิดชอบหลักสูตร ภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล
มี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ
(1) หลักสูตรปกติ และ (2) หลักสูตรพิสิฐวธิาน

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
(จ านวนหน่วยกิต) (จ านวนหน่วยกิต)

จ านวนหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 130 136

โครงสรา้งหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมน้่อยกว่า 30 30

มหาวทิยาลัยก าหนด
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ 7 7
กลุ่มวชิาภาษา 9 9
หลักสูตรก าหนด
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2 2
กลุ่มวชิาภาษา 6 6
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 6 6

2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมน้่อยกว่า 94 100
กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ 78 81
วชิาเฉพาะเลือก 16 19

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกว่า 6 6

Bachelor of Science Program in Plant Science
หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาพฤกษศาสตร์



หลักสูตรปกติ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 16 หน่วยกิต
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จ านวน 7 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)
MUGE 101 General  Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)

กลุ่มวชิาภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)

LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)
LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)
LATH 100 Arts of Using Thai Language in 3 (2-2-5)

Communication

ส าหรับรายวชิาภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา จ านวน
6 หน่วยกิต (2 รายวชิา)

รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 14 หน่วยกิต
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)
ENGE 103 Economics in Everyday Life 3 (3-0-6)
SHHU 125 Professional Code of Ethics 2 (2-0-4)

นอกจากวชิานี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวชิาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยมหิดลได้ โดยอยูใ่นดุลพินิจ
ของกรรมการหลักสูตรฯ



กลุ่มภาษา จ านวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอีก 6 หน่วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวชิาดังต่อไปนี้

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)
LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)
LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)

นอกจากวชิานี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวชิาภาษา ที่จัดเป็นวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไปซ่ึงเปิดสอนโดย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดลได้ โดยอยูใ่นดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 2 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)

SCPL 285 Plants and People 2 (1–3–3)

นอกจากวชิานี้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวชิาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยมหิดลได้ โดยอยูใ่นดุลพินิจ
ของกรรมการหลักสูตรฯ

หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 94 หน่วยกิต
กลุ่มวชิาเฉพาะบังคับ จ านวน 78 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)
SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3–0-6)
SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0–3-1)
SCBC 205 Physical Principles in Life Science 2 (2–0-4)
SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0–3–1)
SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0–3–1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2–0-4)
SCBI 122 General Biology II 3 (3–0-6)
SCCH103 General Chemistry I  3 (3–0-6)
SCCH104 General Chemistry II  3 (3–0-6)
SCCH 109 Chemistry Laboratory II 1 (0–3–1)
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3–0-6)
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0–3–1)
SCMA103 Calculus 3 (3–0-6)
SCMA382  Experimental Design                                                             3 (3–0-6)
SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3–0-6)



SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2–0-4)
SCMI  203   Basic Microbiology                                                                   3 (2–3-5)
SCPL201 Principles of Cells and Development 3 (3-0-6)
SCPL 221   Introductory Plant Genetics 3 (3–0-6)
SCPL 303    Plant Morphology 3 (2–3–5)
SCPL 304   Plant Anatomy 3 (2–3–5)
SCPL306 Principles of Plant Taxonomy 3 (2–3–5)
SCPL 311   Plant Physiology I 3 (2–3–5)
SCPL322 Plant Genetics and Molecular Biology I 3 (3–0-6)
SCPL 331   Plant Ecology 3 (2–3–5)
SCPL 411   Plant Physiology II 3 (2–3–5)
SCPL 471 Special Project in Plant Science 3 (0–9–3)
SCPL 473    Seminar I 1 (1–0-2)
SCPL 474    Seminar II 1 (1–0-2)
SCPL 491 Training  1 (0–3–1)
SCPY 157 General Physics I 3 (3–0-6)
SCPY 158 General Physics II 3 (3–0-6)
SCPY191 Introductory Physics Laboratory 1 (0–3-1)

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกวา่ 16 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)

SCPL 251   Phycology 3 (2–3–5)
SCPL 262 Economic Botany  2 (2-0-4)
SCPL 286   General Botany 3 (3–0-6)
SCPL 287   General Botany Laboratory 1 (0–3–1)
SCPL 291  Scientific Illustration 2 (1-3-3)
SCPL 305 Plant Microtechniques 3 (2-3-5)
SCPL 351   Mycology 3 (2–3–5)
SCPL 362   Ornamental Plants and Gardens 3 (2–3–5)
SCPL 371 Scientific Communication in Plant Science 1 (1–0–2)
SCPL 413 Plant Metabolism 3 (3–0-6)
SCPL 421  Cytogenetics 3 (2–3–5)
SCPL 422    Plant Breeding 3 (2–3–5)
SCPL 424  Plant Genetics and Molecular Biology II 3 (3–0-6)



SCPL 441   Plant Tissue and Cell Culture 3 (1–6-4)
SCPL 442   Introductory Phytochemistry 3 (2–3–5)
SCPL 443 Plant Production Technology 2 (2–0-4)
SCPL 444 Orchid Production Technology 3 (2–3–5)
SCPL 451 Special Study in Plant Science 2 (0–6-2)
SCPL 452  Selected Topics in Plant Science 2 (2–0-4)
SCPL 462   Plant Pathology 3 (2–3–5)
SCPL 492 Application of Botany in Forensic Science 3 (2–3–5)

นอกจากวชิาเหล่านี้แล้วนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาอื่น ๆ ที่เปิดสอนภายในคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดลได้
โดยอยูใ่นดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรฯ

หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่เปิดสอนภายในมหาวทิยาลัยมหิดล หรือสถาบันการศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามที่จะสามารถด าเนินการได้
และไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวทิยาลัยมหิดล

หลักสูตรพิสิฐวิธาน
นักศึกษาในโปรแกรมนี้จะเรียนรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป หมวดวชิาเฉพาะ และหมวดวชิาเลือกเสรีเหมือนกับ
นักศึกษาโปรแกรมปกติ และจะต้องเลือกเรียนวชิาวทิยานิพนธส์ าหรับปริญญาตรีจ านวน 3 หน่วยกิต และรายวชิาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวทิยาการพืช จ านวน 3 หน่วยกิต โดยการเลือกเรียนรายวชิา
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายวชิาที่ต้องเรียนเพิ่ม
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏบิัติการ-ค้นควา้)

SCPL 475  Undergraduate Thesis 3 (0–9–3)
Graduate Course 3 credits



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4) SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6) SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)
SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6) SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6) SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1) SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)
LAEN 103-105 English Level 1-3 3 (2-2-5) LAEN 104-106 English Level  2-4 3 (2-2-5)

รวม 16 รวม 17

รายวชิาท่ีลงทะเบียนภาคต้น เรียนตลอดปีการศึกษา และประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนในภาคต้น
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

รวม 10
รวมหน่วยกิตทัง้ปีการศึกษา 43

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMA 180 Introduction to Statistics 2 (2-0-4) SCBC 203 Basic Biochemistry 3 (3-0-6)
SCBC 205 Physical Prin. in Life Science 2 (2-0-4) SCBC 204 Basic Biochemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCPL 285 Plants and People 2 (1-3-3) SCPL 201 Principles of Cell and Development 3 (3-0-6)
SCPL 303 Plant Morphology 3 (2-3-5) SCPL 306 Principles of Plant Taxonomy 3 (2-3-5)
SCPL 304 Plant Anatomy 3 (2-3-5) SCPL 221 Introductory Plant Genetics 3 (3-0-6)
SCCH 220 Organic Chemistry 3 (3-0-6) LAEN 262 Listening and Speaking for 2 (1-2-3)
SCCH 229 Organic Chemistry Laboratory 1 (0-3-1) Communication 2 (1-2-3)
LAEN 263 Reading and Writing for 2 (1-2-3) LAEN 338 Effective Presentations in English

Communication รวม 17
รวม 18

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMI 203 Basic Microbiology 3 (2-3-5) SCMA 382 Experimental Design 3 (3-0-6)
SCPL 311 Plant Physiology I 3 (2-3-5) SCPL 411 Plant Physiology II 3 (2-3-5)
SCPL 331 Plant Ecology I 3 (2-3-5) SCPL 322 Plant Genetics and Molecular 3 (3-0-6)
SHSS 145 Integrated Social Science 3 (3-0-6) Biology I (3-0-6)
SCXX xxx ** Elective Course in PL/BI/BT 3 ENGE 103 Economic in Everyday Life 3

รวม 15 SCXX xxx ** Elective Course in PL/BI/BT 4
รวม 16

** วชิาเฉพาะเลือกอาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้  ** วชิาเฉพาะเลือกอาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้  

ปทีี่ 1

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาพฤกษศาสตร์

ปทีี่ 2

ปทีี่ 3 (หลักสูตรปกติ)



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCMI 203 Basic Microbiology 3 (2-3-5) SCMA 382 Experimental Design 3 (3-0-6)
SCPL 311 Plant Physiology I 3 (2-3-5) SCPL 411 Plant Physiology II 3 (2-3-5)
SCPL 331 Plant Ecology 3 (2-3-5) SCPL 471 Special Project in Plant Science 3 (0-9-3)
SCXX xxx ** Elective Course in PL/BI/BT 3 SCPL 322 Plant Genetics and Molecular Biology I 3 (3-0-6)
SCXX xxx * Elective Course in Grad PL 3 ENGE 103 Economic in Everyday Life 3 (3-0-6)
SHSS 145 Integrated Social Science 3 (3-0-6) SCXX xxx  ** Elective Course in PL/BI/BT 4

รวม 18 รวม 19

* วชิาส าหรับโปรแกรมพิสิฐวธิาน Graduate course  ** วชิาเฉพาะเลือกอาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้  

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCPL 473 Seminar I 1 (1-0-2) SCPL 471 Special Project in Plant Science 3 (0-9-3)
SCPL 491 Training 1 (0-3-1) SCPL 474 Seminar II 1 (1-0-2)
XXXX xxx ** Elective Course in PL/BI/BT 9 XXXX xxx * Free Elective course 5

รวม 11 9

** วชิาเฉพาะเลือกอาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้  ** วชิาเลือกเสรีอาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้  

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCPL 473 Seminar I 1 (1-0-2) SCPL 474 Seminar II 1 (1-0-2)
SCPL 491 Training 1 (0-3-1) SCPL 475 Undergraduate Thesis 3 (0-9-3)
SCXX xxx ** Elective Course in PL/BI/BT 9 XXXX xxx ** Free Elective course 5

รวม 11 รวม 9

** วชิาเฉพาะเลือกอาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้  ** วชิาเลือกเสรีอาจเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาอื่นได้  

ปทีี่ 4 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 3 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 4 (หลักสูตรปกติ)



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาฟิสิกส์



ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  ชื่อย่อ วท.บ. (ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Physics)  ชื่อย่อ B.Sc. (Physics)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบหลักสูตร ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มี 2 หลักสูตรให้เลือกเรียน คือ
(1) หลักสูตรปกติ และ (2) หลักสูตรพิสิฐวิธาน

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
(จ านวนหน่วยกิต) (จ านวนหน่วยกิต)

จ านวนหลักสูตรรวมตลอดหลักสูตร ไมน้่อยกว่า 136 143

โครงสร้างหลักสูตร
1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน้่อยกว่า 30 30

มหาวิทยาลัยก าหนด
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ 10 10
กลุ่มวิชาภาษา 15 15

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 5 5
2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมน้่อยกว่า 100 107

กลุ่มวิชาบังคับ 61 74
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 6

3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกว่า 6 6

Bachelor of Science Program in Physics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาฟิสิกส์



หลักสูตรปกติ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จ านวน 30 หน่วยกิต

รายวิชาทีม่หาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 16 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จ านวน 7 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
MUGE 101 General  Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

MUGE 103 Arts and Science for Human Development 2 (1-2-3)

กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 9 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

#LAEN 103 English Level 1 3 (2-2-5)
#LAEN 104 English Level 2 3 (2-2-5)
#LAEN 105 English Level 3 3 (2-2-5)
#LAEN 106 English Level 4 3 (2-2-5)

§LATH 100 Arts of Using Thai Language in 3 (2-2-5)
Communication

ส าหรับรายวิชาภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา จ านวน
6 หน่วยกิต (2 รายวิชา)

รายวิชาทีห่ลักสูตรก าหนด จ านวน 14 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

#SHSS 145 Integrated Social Science 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 5 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCPY 173 Concept in Nanotechnology 2 (2-0-4)
SCGS 100 Geoscience and the Environment 3 (3-0-6)

§  =  รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา และประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา
#  =  รายวิชาท่ีมีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา

*  =  รายวิชาท่ีเปิดใหม่



กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 5 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 6 หน่วยกิต

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
หมวดวิชาเฉพาะ ไมน้่อยกว่า 100 หน่วยกิต 107 หน่วยกิต

วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCBI 102 1 (0-3-1)
SCBI 104 1 (0-3-1)
SCBI 121 2 (2-0-4)
SCBI 122 3 (3-0-6)
#SCCH 103 3 (3-0-6)
#SCCH 104 3 (3-0-6)
# SCCH 109 1 (0-3-1)

# SCMA 103 3 (3-0-6)
#SCMA 163 3 (3-0-6)
SCPY 157 3 (3-0-6)
SCPY 158 3 (3-0-6)
SCPY 191 1 (0-3-1)

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
หมวดวิชาบังคับ ไมน้่อยกว่า 61 หน่วยกิต 74 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับของท้ังสองหลักสูตร 56 หน่วยกิต 56 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับของหลักสูตรปกติ 5 หน่วยกิต -
วิชาเฉพาะบังคับของหลักสูตรพิสิฐวิธาน - 18 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับของท้ังสองหลักสูตร จ านวน 56 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCPY 201 Mathematics for Physicists I 3 (3-0-6)
SCPY 202 Mathematics for Physicists II 3 (3-0-6)
SCPY 203 Mathematics for Physicists III 3 (3-0-6)
#SCPY 204 Computer Programming for Physicists 3 (2-3-5)

#SCPY 211 Classical Mechanics 3 (3-0-6)



SCPY 212 Thermodynamics 3 (3-0-6)
SCPY 221 Quantum Mechanics I 3 (3-0-6)
SCPY 231 Electromagnetism I 3 (3-0-6)
*SCPY 251 Modern Physics 3 (3-0-6)
SCPY 291 Intermediate Physics Laboratory I 1 (0-3-1)
SCPY 292 Intermediate Physics Laboratory II 1 (0-3-1)
#SCPY 301 Numerical Analysis 3 (3-0-6)

#SCPY 314 Statistical Mechanics 3 (3-0-6)
SCPY 321 Atomic and Molecular Physics 3 (3-0-6)
SCPY 322 Nuclear and Particle Physics 3 (3-0-6)
#SCPY 331 Electronics and Electronics Laboratory 3 (2-3-5)
#SCPY 351 Vibrations Waves and Optics 3 (3-0-6)
SCPY 371 Solid State Physics 3 (3-0-6)
SCPY 391 Seminar I 1 (1-0-2)
SCPY 392 Seminar II 1 (1-0-2)

SCPY 393 Advanced Physics Laboratory I 1 (0-3-1)
SCPY 394 Advanced Physics Laboratory II 1 (0-3-1)
SCPY 491 Seminar III 1 (1-0-2)
SCPY 492 Seminar IV 1 (1-0-2)
#  =  รายวิชาท่ีมีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
*  =  รายวิชาท่ีเปิดใหม่

วิชาเฉพาะบังคับของหลักสูตรปกติ จ านวน 5 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCPY 490 Training 1 (0-3-1)
SCPY 493 Project in Physics  I 2 (0-6-3)
SCPY 494 Project in Physics  II 2 (0-6-3)

วิชาเฉพาะบังคับของหลักสูตรปกติ จ านวน 18 หน่วยกิต
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCPY 302 Mathematics for Physicists IV 3 (3-0-6)
SCPY 312 Classical Mechanics II 3 (3-0-6)
SCPY 323 Quantum Mechanics II 3 (3-0-6)

SCPY 332 Electromagnetism II 3 (3-0-6)



SCPY 495 Research Project I 2 (0-6-3)
SCPY 496 Research Project II 4 (0-12-6)

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
วิชาเฉพาะเลือก ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

วิชาเฉพาะเลือกของท้ังสองหลักสูตร
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCPY 252 Local Science 2 (1-2-3)
SCPY 303 Group Theory 3 (3-0-6)
SCPY 311 Fractals and Chaos 3 (3-0-6)
SCPY 313 Fluid Mechanics 3 (3-0-6)
*SCPY 341 Mathematical Foundation for Quantum 3 (3-0-6)

Information
SCPY 342 Advanced Optics 3 (3-0-6)
SCPY 343 Laser Applications 3 (3-0-6)

SCPY 344 Fiber Optics Technology 3 (3-0-6)
*SCPY 352 Econophysics 3 (3-0-6)
SCPY 372 Physical Principles of Nanotechnology 3 (3-0-6)
SCPY 373 Opto-electronic Materials 3 (3-0-6)
*SCPY 383 Introduction to Solid Earth Geophysics 3 (3-0-6)
*SCPY 384 Geophysical Prospecting I - Theory and 3 (3-0-6)

Applications
*SCPY 401 Computational Physics 3 (3-0-6)
SCPY 411 Nonlinear Waves 3 (3-0-6)

SCPY 412 Computational Nonlinear Phenomena 3 (3-0-6)
SCPY 413 Special Topics in Nonlinear Phenomena 3 (3-0-6)
SCPY 421  Elementary Particle Physics 3 (3-0-6)
SCPY 431 Plasma Physics 3 (3-0-6)
*SCPY 441 Introduction to Quantum Optics 3 (3-0-6)
*SCPY 442 Experiments in Quantum Optics 3 (3-0-6)
*SCPY 443 Introduction to Quantum Information 3 (3-0-6)
*SCPY 451 Forensic Physics 3 (3-0-6)
*SCPY 452 Climate Change Science 3 (3-0-6)

SCPY 461 Astrophysics 3 (3-0-6)



SCPY 462 Radio Astronomy 3 (3-0-6)
SCPY 463 Cosmic Rays 3 (3-0-6)
SCPY 475 Theoretical Condensed Matters Physics 3 (3-0-6)
SCPY 476 Materials Science and Engineering 3 (3-0-6)
SCPY 477 Materials Characterization 3 (2-3-5)
*SCPY 481 Geophysical Prospecting II - Data Acquisition 3 (3-0-6)

and Interpretation

*SCPY 482 Reflection Seismology 3 (3-0-6)
*SCPY 485 Geophysical Forward Modeling and Inversion 3 (3-0-6)
*SCPY 486 Selected Topics in Geophysics I 3 (3-0-6)
*SCPY 487 Selected Topics in Geophysics II 3 (3-0-6)

วิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตรปกติ (เป็นวิชาเฉพาะของหลักสูตรพิสิฐวิธาน)
หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)

SCPY 302 Mathematics for Physicists IV 3 (3-0-6)

SCPY 312 Classical Mechanics II 3 (3-0-6)
SCPY 323 Quantum Mechanics II 3 (3-0-6)
SCPY 332 Electromagnetism II 2 (0-6-2)

วิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตรพิสิฐวิธาน
นักศึกษาในหลักสูตรพิสิฐวิธาน สามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ทีป่รึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตัวอย่างวิชาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น

หน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย-ปฏิบัติการ-ค้นคว้า)
SCPY 512 Celestial Mechanics 3 (3-0-6)

SCPY 515 Electrical Materials 3 (3-0-6)
SCPY 516 Electronic Devices and Circuits 3 (3-0-6)
SCPY 521 Physics of Semiconductor 3 (3-0-6)
SCPY 523 Classical Field Theory 3 (3-0-6)
SCPY 524 Fourier Optics 3 (3-0-6)

หลักสูตรปกติ หลักสูตรพิสิฐวิธาน
วิชาเฉพาะเลือก ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต
นักศึกษาท้ังหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิสิฐวิธาน สามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ได้ทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ



ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCBI 102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1) SCBI 104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1)
SCBI 121 General Biology I 2 (2-0-4) SCBI 122 General Biology II 3 (3-0-6)
SCCH 103 General Chemistry I 3 (3-0-6) SCCH 104 General Chemistry II 3 (3-0-6)
SCMA 103 Calculus 3 (3-0-6) SCCH 109 General Chemistry Laboratory 1 (0-3-1)
SCPY 157 Physics I 3 (3-0-6) SCMA 163 Ordinary Differential Equations 3 (3-0-6)
SCPY 191 Introductory Physics Laboratory 1 (0-3-1) SCPY 158 Physics II 3 (3-0-6)
LAEN 103-105 English Level 1-3 3 (2-2-5) LAEN 104-106 English Level  2-4 3 (2-2-5)

รวม 16 รวม 17

รายวชิาท่ีลงทะเบียนภาคต้น เรียนตลอดปีการศึกษา และประเมินผลการศึกษาปลายปีการศึกษา โดยให้ช าระค่าลงทะเบียนในภาคต้น
MUGE 101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)
MUGE 102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)
MUGE 103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 3 (2-2-5)

รวม 10
รวมหน่วยกิตทัง้ปีการศึกษา 43

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCPY 201 Mathathematics I 3 (3-0-6) SCPY 203 Mathathematics III 3 (3-0-6)
SCPY 202 Mathathematics II 3 (3-0-6) SCPY 204 Computer Programing for Physics 3 (2-3-5)
SCPY 211 Classical Mechanics I 3 (3-0-6) SCPY 221 Quantum Mechanics 1 3 (3-0-6)
SCPY 212 Thermodynamics 3 (3-0-6) SCPY 231 Electromagnetism 1 3 (3-0-6)
LAEN 263 Reading and Writing for 2 (1-2-3) LAEN 262 Listening and Speaking for 2 (1-2-3)

Communication Communication
SCPY 251 Modern Physics 3 (3-0-6) LAEN 338 Effective Presentations in English 2 (1-2-3)
SCPY 291 Intermediate Physics Laboratory I 1 (0-3-1) SCPY 292 Intermediate Physics Laboratory II 1 (0-3-1)
SHSS 145 Integrated Social Science 3 (3-0-6) SCGS 100 Geoscience and the Environment 3 (3-0-6)
รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษา ท่ีอยูใ่นหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 3 (2-2-5) รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษา ที่อยูใ่นหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 3 (2-2-5)

รวม 22 รวม 19

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCPY 314 Statistical Mechanics 3 (3-0-6) SCPY 301 Numerical Analysis 3 (3-0-6)
SCPY 331 Electronics and Electronics Laboratory 3 (2-3-5) SCPY 321 Atomic & Molecular Physics 3 (3-0-6)
SCPY 351 Vibrations Waves and Optics 3 (3-0-6) SCPY 322 Nuclear and Particle Physics 3 (3-0-6)
SCPY 371 Solid State Physics 3 (3-0-6) SCPY 392 Seminar II 1 (1-0-2)
SCPY 391 Seminar I 1 (1-0-2) SCPY 394 Advanced Physics Laboratory II 1 (0-3-1)
SCPY 393 Advanced Physics Laboratory I 1 (0-3-1) Elective Specific Course 3 (3-0-6)
SCPY 173 Nanotechnology Concept 2 (2-0-4) Elective Specific Course 3 (3-0-6)

ปทีี่ 1

แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาฟิสิกส์

ปทีี่ 2

ปทีี่ 3 (หลักสูตรปกติ)



รวม 16 รวม 17

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCPY 314 Statistical Mechanics 3 (3-0-6) SCPY 301 Numerical Analysis 3 (3-0-6)
SCPY 331 Electronics and Electronics 3 (2-3-5) SCPY 302 Mathematics for Physicists IV 3 (3-0-6)

Laboratory SCPY 312 Classical Mechanics II 3 (3-0-6)
SCPY 332 Electromagnetism II 3 (3-0-6) SCPY 321 Atomic & Molecular Physics 3 (3-0-6)
SCPY 351 Vibrations Waves and Optics 3 (3-0-6) SCPY 322 Nuclear and Particle Physics 3 (3-0-6)
SCPY 371 Solid State Physics 3 (3-0-6) SCPY 323 Quantum Mechanics II 3 (3-0-6)
SCPY 391 Seminar I 1 (1-0-2) SCPY 392 Seminar II 1 (1-0-2)
SCPY 393 Advanced Physics Laboratory I 1 (0-3-1) SCPY 394 Advanced Physics Laboratory II 1 (0-3-1)
SCPY 173 Nanotechnology Concept 2 (2-0-4) รวม 20

รวม 18

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCPY 490 Training 1 (0-3-1) SCPY 492 Seminar IV 1 (1-0-2)
SCPY 491 Seminar III 1 (1-0-2) SCPY 494 Project in Physics II 2 (0-6-3)
SCPY 493 Project in Physics I 2 (0-6-3) Elective Specific Course 3 (3-0-6)
Elective Specific Course 3 (3-0-6) Free Elective Course 3 (3-0-6)
Free Elective Course 3 (3-0-6) 9

รวม 10

ภาคการศึกษาต้น ชัว่โมง ภาคการศึกษาปลาย ชัว่โมง
หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า) หน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า)

SCPY 491 Seminar III 1 (1-0-2) SCPY 492 Seminar IV 1 (1-0-2)
SCPY 495 Research Project I 2 (0-6-3) SCPY 496 Research Project II 4 (0-12-6)
Elective Specific Course 3 (3-0-6) Elective Specific Course 3 (3-0-6)
Free Elective Course 3 (3-0-6) Free Elective Course 3 (3-0-6)

รวม 9 รวม 11

ปทีี่ 4 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 3 (หลักสูตรพิสิฐวิธาน)

ปทีี่ 4 (หลักสูตรปกติ)



ค าอธิบายรายวิชา
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ชื่อวิชา ชีวเคมีเบื้องต้น  
 Basic Biochemistry 
รหัสวิชา วทชค  ๒๐๓ (SCBC  203) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน SCCH121หรือ SCBI 101 
ค าอธิบายรายวิชา  

              ความรู้เรื่องโครงสร้าง คุณสมบัติ และหน้าท่ีทางชีวภาพของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรท ลิปิด 
โปรตีน และกรดนิวคลีอิค  ขบวนการเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุลเหล่านี้และการควบคุมกระบวนการการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ดีเอ็นเอเทคโนโลยี และการน ามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาทและหน้าที่ของ
ชีวโมเลกุลเกี่ยวกับการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น  

Basic  Biochemistry Laboratory 

รหัสวิชา วทชค  ๒๐๔  (SCBC  204) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน วทชค ๒๐๓ (SCBC 203 ) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน ประกอบด้วย ๘ การทดลอง ที่เกี่ยวกับ  การใช้สารละลายควบคุมสภาพความเป็น
กรด-เบส  การใช้เครี่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของสาร
ชีวโมเลกุล  ๔  ประเภท และกลไกในขบวนการเมตาบอลิสม โดยแต่ละการทดลองจะเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเนื้อหา
ในภาคบรรยาย วิชาชีวเคมีพื้นฐาน SCBC ๒๐๓ 

 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

Physical Principle in Life Science 

รหัสวิชา วทชค  ๒๐๕  (SCBC  205) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔  (SCCH 104) 
ค าอธิบายรายวิชา  

สมบัติทางกายภาพของโมเลกุล ไอโซเมอริซึม สมมาตร โครงสร้างของโมเลกุลใหญ่ และการจับตัวของ
โมเลกุล สมบัติของสารละลาย สารละลายไมเซลล์ คอลลอยด์ ความเป็นกรดด่าง ความเข้มไอออนิก ความหนืด การ
แพร่พลังงานในชีวภาพ ลักษณะของพลังงานในระดับอนุภาค การใช้พลังงานในสิ่งมีชีวิต จลนศาสตร์เคมีและเอนไซม์ 
กลไกของการเร่งปฏิกิริยา วิธีการทางฟิสิกส์บางชนิด เครื่องมือวัดแสง การแยกโดยวิธีโครมาโตกราฟฟี การแยกด้วย
ไฟฟ้า การแยกด้วยเครื่องปั่น 
  

ค าอธิบายรายวิชาของสาขาชีวเคม ี
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ชื่อวิชา ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  ๑  

Biology  Laboratory  I 
รหัสวิชา วทชว  ๑๐๒ (SCBI  102) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 การใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ การเคลื่อนที่ของโมเลกุล เนื้อเยื่อพืชและสัตว์การแบ่ง
เซลล์ พันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  ๒  

Biology  Laboratory  II 
รหัสวิชา วทชว  ๑๐๔ (SCBI  104) 

จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทชว 102 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร  โมเนอรา โปรติสตา ฟังใจ พืช และสัตว์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 
และ การเจริญของตัวอ่อน ระบบประสาท และ การรับความรู้สืก การหายใจและ การไหลเวียนของเลือด 
 
ชื่อวิชา ชีววิทยาเชิงบูรณาการ  

Integrated Biology 
รหัสวิชา วทชว ๑๐๙ (SCBI 109)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา  
 เซลล์ที่มีชีวิต และหน้าที่พลังงานของชีวิต ยีนและพันธุกรรม พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลพันธุวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อวันเวลาผ่านไป ก าเนิดของชีวิตและวิวัฒนาการจากเซลล์
ชีวิตหนึ่งเดียวไปเป็นมนุษย์ต้น ก าเนิดของสปีซีส์ใหม่ และความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก ปฏิสัมพันธ์ของชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
 
ชื่อวิชา ชีววิทยาท่ัวไป  ๑  

General  Biology  I 
รหัสวิชา วทชว  ๑๒๑ (SCBI  121) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ค าอธิบายรายวิชาสาขาชีววิทยา 
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 ความหลากหลายของคาร์บอนอะตอมและโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต พลังงานถ่ายโอนสู่ระบบสิ่งมีชีวิต การ
จัดล าดับของเซลล์ การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง พันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ แนวคิดทาง
วิวัฒนาการ การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและอนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
 
ชื่อวิชา  ชีววิทยาท่ัวไป ๒  

General Biology II 
รหัสวิชา วทชว ๑๒๒ (SCBI  122) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  รูปร่างและหน้าท่ีการท างาน
ของอวัยวะและระบบอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ 

ชื่อวิชา วิวัฒนาการของมนุษย์ (Evoluation of Human Being) 
รหัสวิชา วทชว ๑๗๐ ( SCBI 170 )  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
      การก าเนิดและวิวัฒนาการของมนุษย์ตามหลักฐานทางวิชาการ และการค้นพบการเปลี่ยนแปลงของโลกตามมาตร
ธรณีกาล วิธีการหาอายุของวัตถุหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากแหล่งที่อพยพออกแล้ว ความหลากหลายของชาติพันธ์
มนุษย์ในเส้นเวลาของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  วิวัฒนาการในแง่สังคม   ภาษาและความสามารถในการสร้างของ
มนุษย ์
 
ชื่อวิชา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  

Invertebrate  Zoology 
รหัสวิชา วทชว  ๒๐๘ (SCBI  208) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๒ (SCBI  122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน สรีรวิทยาของอวัยวะและระบบอวัยวะต่างๆ การจัดจ าแนกสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวถึงสัตว์ที่มีช่องล าตัวแท้จริง ความสัมพันธ์ทางด้านสายพันธุ์ นิเวศวิทยา และ
พฤติกรรม ท าปฏิบัติการ 
 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์ทั่วไป  

General  Genetics 
รหัสวิชา วทชว  ๒๔๐ (SCBI  240) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๑ (SCBI  121) 
ค าอธิบายรายวิชา  
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 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนกับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดลักษณะที่แปรผัน
ต่อเนื่อง พันธุศาสตร์เชิงชีวเคมีและเชิงอิมมูโน โครงสร้างและการแปรผันของโครโมโซม โครงสร้างและการท างานของ
ยีน การวิเคราะห์พันธุกรรมระดับโมเลกุล การถ่ายทอดพันธุกรรมในจุลชีพ  การเปลี่ยนแปลงของยีนในประชากร  พันธุ
ศาสตร์กับการเกิดสปีชีส์ใหม่ 

  
ชื่อวิชา ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลพืน้ฐาน  
 Basic  Cell  and  Molecular Biology 
รหัสวิชา วทชว  ๒๗๐ (SCBI  270) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๑ (SCBI 121) และ วทชว ๑๒๒ (SCBI 122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 วิธีการศึกษาโครงสร้างและการท างานของเวลล์ จีโนม และโครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีน 
โครงสร้างของเมมเบรนและการขนส่งสาร และการขนส่งโปรตีนภายในเซลล์ การสื่อสารของเซลล์ กลไกการควบคุม
การแบ่งเซลล์ และการตายของเซลล์ ชีวววิทยาระดับโมเลกุลของพืช และสัตว์ การตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน ชีววิทยา
ระดับโมเลกุลของโรคมะเร็ง 
 
ชื่อวิชา ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา  
 Special Problems in  Biology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๐๐ (SCBI  300) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๓-๓) 
วิชาบังคับก่อน เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (วิชาบังคับ เฉพาะหลักสูตรพิสิฐวิธาน วิชาเลือกเฉพาะหลักสูตร
ปกต)ิ   
ค าอธิบายรายวิชา  
 ปัญหาพิเศษหรือการฝึกงานทางชีววิทยาที่นักศึกษาสนใจ  ภายใต้การควบคุมและแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
    
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
 Marine  Science 
รหัสวิชา วทชว  ๓๐๔ (SCBI  304) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๒ (SCBI  122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในทะเล (ยกเว้นโพรโทซัวและแมลง) รูปแบบของสิ่งแวดล้อมใน
มหาสมุทรที่ท าให้เกิดการตื้นเขินในทะเลเขตร้อน ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทาง
เคมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต แพลงก์ตอนและโซ่อาหารที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงประชากรและการส ารวจภาคสนาม วิธีการทางนิเวศวิทยาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ส ารวจ
ภาคสนามและท าปฏิบัติการ 
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ชื่อวิชา สัตว์มีกระดูกสันหลัง  
 Vertebrate  Zoology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๐๕ (SCBI  305) 
จ านวนหน่วยกิต  ๔ (๓-๓-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๒ (SCBI  122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม การจัดจ าแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบในเชิง
ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  สาธิต ท าปฏิบัติการ และออกภาคสนามเพื่อดูตัวอย่างสัตว์ตาม
ธรรมชาติ  
 
ชื่อวิชา ชีวสถิติ 
 Biostatistics 
รหัสวิชา วทชว  ๓๑๔ (SCBI  314) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ  ๑๘๐ (SCMA  180) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา  ตารางแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย 
การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอย 
 
ชื่อวิชา วิวัฒนาการ 
 Evolution 
รหัสวิชา วทชว  ๓๒๒ (SCBI  322) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๑(SCMA  121) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ก าเนิดของชีวโมเลกุล  เซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต อะ
นาเจเนซิสและแคลโดเจเนซิส  การเกิดสปีชีส์ใหม่กลไกการแข่งขันของสิ่งมีชีวิตอันเนื่องมาจากนิเวศวิทยา  แบบและ
ระดับของการคัดเลือกตลอดจนการคัดเลือกทางเพศและอัลทรูอิสซึม  ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของประชากร  และการวิเคราะห์วิวัฒนาการระดับโมเลกุล 
 
ชื่อวิชา ชีววิทยาการเจรญิ  
 Developmental  Biology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๑๗ (SCBI  317) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๒ (SCBI  122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
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กระบวนการพื้นฐานของการเจริญ การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และกลไกการควบคุมการเปลีย่นแปลงในระดบั
โมเลกุลและระดับเซลล์ตลอดจนสัณฐานวิทยาในขั้นตอนหลักของการเจริญ การเจริญที่ผิดปกติการเสื่อมสภาพของ
เซลล์และการแก่ 
 
ชื่อวิชา หลักส าคัญสรีรวิทยาของพืช   

Essential  Plant Physiology  
รหัสวิชา วทชว  ๓๑๙ (SCBI  319) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ  ๒๘๖,  วทพฤ  ๒๘๗  (SCPL  286,  SCPL  287) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้พื้นฐานของโครงสร้างและหน้าที่ในพืชช้ันสูง โภชนาการของแร่ธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าและพืช 
เมตาบอลิซึมระดับปฐมภูมิ เมตาโบลิซึมระดับทุติยภูมิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช สรีรวิทยาของพืชเฉพาะ
ด้าน ได้แก่ สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว นิเวศสรีรวิทยาของป่าไม้  สรีรวิทยาการเพาะเลี้ยง
เซลล์เพื่อผลิตสารทุติยภูมิ  สรีรวิทยาในสภาวะที่ไม่เหมาะสม  การบ าบัดสารพิษและโลหะหนักโดยพืช   มีปฏิบัติการ
   
   
ชื่อวิชา หลักสรีรวิทยาของสตัว ์  
 Principles of Animal Physiology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๒๗ (SCBI  327) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๒ (SCBI  122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การท างานของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของคนและสัตว์ ตลอดจนกระบวนการเมทาบอลิซมึและกลไกการปรบัตวั
ให้อยู่ในสภาวะสมดุล  ท าปฏิบัติการ 
  
ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

Natural  Resource  and Environmental  Management 
รหัสวิชา วทชว  ๓๔๓ (SCBI  343) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดส าคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการจัดการ ความเช่ือมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้ม แนวทางการศึกษาจากวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นักศึกษาจะได้มีโอกาสรับฟัง พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนัก
ทฤษฎีและนักปฏิบัติที่ส าคัญในสาขา นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง 
   
ชื่อวิชา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์  

Host-Microbe  Interactions 
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รหัสวิชา วทชว  ๓๕๐ (SCBI  350) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทจช  ๒๐๓(SCMI 203) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ในระบบต่าง ๆ 
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาและแบบปรสิต  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ในระดับโมเลกุล การศึกษาเชิง
นิเวศวิทยา  ศึกษาตัวอย่างจากทางการเกษตร  ทางการแพทย์และสาธารณสุข  ท าปฏิบัติการ 
 
ชื่อวิชา ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา  
 Microtechnique  in  Biology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๕๒ (SCBI  352) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทชว ๑๐๒, วทชว ๑๐๔, วทชว ๑๒๑ และ วทชว  ๑๒๒ 

(SCBI  102,  SCBI  104,  SCBI  121  and  SCBI  122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ทฤษฏีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์  เพื่อศึกษารายละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์  
วิธีการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์ การดอง การเอาน้ าออกจากเนื้อเยื่อ การตัดเนื้อเยื่อบาง ๆ ด้วยเครื่องไมโครโทม 
การย้อมสีเนื้อเยื่อท่ีตัดแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับจุลกายวิภาคและองค์ประกอบทางเคมีของเนื้อเยื่อบางชนิด 
   
ชื่อวิชา ปรสิตวิทยา  
 Parasitology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๕๕ (SCBI  355) 
จ านวนหน่วยกิต  ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทชว   ๒๐๘ (SCBI  208) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ชีววิทยาและวัฏจักรชีวิตของปรสิตทั้งของคนและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์  ภูมิคุ้มกันต่อ
โรคปรสิต  ปัญหาพื้นฐานในการควบคุมและวินิจฉัยโรคที่เกิดจากปรสิตที่ส าคัญในประเทศไทยและทั่วโลก  ท า
ปฏิบัติการ 
  
ชื่อวิชา กีฏวิทยาพื้นฐาน  
 Basic Entomology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๕๖ (SCBI  356) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับกอ่น วทชว  ๒๐๘  (SCBI  208) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 กายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ
แมลง  การจัดจ าพวกแมลง อนุกรมวิธานและการตั้งช่ือ ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์ และสัตว์ขาปล้อง
ชนิดอื่น  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บรักษาแมลง การผ่าตัดและการส ารวจภาคสนาม 
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ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน (Basic  Environmental Science) 
รหัสวิชา วทชว  ๓๖๐ (SCBI  360) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๑(SCBI 121) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 โครงสร้างและบทบาทของระบบนิเวศ  วัฏจักรของแร่ธาตุ ดิน และการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติ และ
บทบาทของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะทางน้ าและทางอากาศ และที่เกิดจากของเสียจากบ้านเรือน
และโรงงานอุตสาหกรรม  การใช้และการควบคุมยาก าจัดศัตรูพืชและสารอันตรายต่างๆ การควบคุมโดยชีววิธี  การ
เจริญเติบโตของประชากรมนุษย์ และความต้องการพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ชื่อวิชา การจัดการคุณภาพน้ า  
 Water  Quality  Management 
รหัสวิชา วทชว  ๓๖๑ (SCBI  361) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๓๖๐(SCBI  360) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการและวิธีการของการใช้น้ า  การบ าบัดน้ าเสียและของเสีย  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับน้ าและการบ าบัด
น้ าเสีย  การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือน  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  การก าหนดกฏระเบียบมาตรฐาน
ควบคุมคุณภาพน้ า ท าปฏิบัติการ  
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
 Environmental Microbiology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๖๓ (SCBI  363) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทจช  ๒๐๓(SCMI  203) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ บทบาทและผลกระทบของ
จุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม  การน าจุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
  
ชื่อวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษา : ทฤษฏีและปฏบิัติ  
 Environmental Education Theory and Practice 
รหัสวิชา วทชว  ๓๖๔ (SCBI  364) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
 ประวัติศาสตร์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา พื้นฐานทางทฤษฎีของการเรียนรู้และการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ รูปแบบของสิ่งแวดล้อมศึกษา และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การติดตามและ
ประเมินผล การศึกษาเชิงลึกและวิพากษ์กรณีศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาที่น่าสนใจ  ประสบการณ์โดยการทดลองท า
โดยตรง นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูง 
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ชื่อวิชา การประยุกต์ทางชีววิทยาระดบัโมเลกุล  

Molecular Biology Applications 
รหัสวิชา วทชว  ๓๗๒ (SCBI  372) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๒๗๐(SCBI  270) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การประยุกต์น าชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช้ในการทดลอง  วิธีการทดลองทางชีววิทยา หัวข้อทันสมัยในการ
ทดลองเพื่อตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างการทดลองตามความสนใจของ
นักศึกษา 
  
ชื่อวิชา เทคนิคพ้ืนฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกลุ  

Basic  Techniques  in Molecular Biology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๗๓ (SCBI  373) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๐-๔-๒) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๒๗๐(SCBI  270) 
ค าอธิบายรายวิชา  

เทคนิคพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การประยุกต์น าชีววิทยาระดับโมเลกุลมาใช้ในการทดลอง วิธีการ
ทดลองทางชีววิทยาที่ทันสมัยเพื่อตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ฝึกฝนเทคนิคพื้นฐานในการเตรียมและวิเคราะห์กรด
นิวคลีอิก สกัดดีเอ็นเอและโปรตีนจากแบคทีเรีย พืชหรือสัตว์ วิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
วิธีการทางพันธุวิศวกรรมและเทคนิคพีซีอาร์ 
 
ชื่อวิชา นิเวศวิทยาทั่วไป 
 General  Ecology 
รหัสวิชา วทชว  ๓๙๙ (SCBI  399) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๑(SCBI  121) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยาระดับตัวตน ประชากร ชุมชน ภูมินิเวศ ระบบนิเวศ และนิเวศวิทยา
ประยุกต์ บูรณาการความคิดรวบยอดทางนิเวศวิทยาระดับพื้นฐานจะเป็นไปเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความคิด
รวบยอดทางนิเวศวิทยาระดับพื้นฐาน โดยการสอนทฤษฎีจะบูรณาการเข้ากับบทปฏิบัติการนอกห้องเรียนโดยใช้
หลักการการให้การศึกษาที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เน้นพื้นที่ที่เข้าถึงสะดวกเช่น อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถใช้
เวลาในพื้นที่น้ันด้วยตัวเองเป็นเวลานาน   ท าให้มีโอกาสสัมผัสระบบนิเวศดังกลา่วไดด้้วยตวัเอง มีเวลาคิดและไตร่ตรอง
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางนิเวศวิทยาได้นานพอสมควร เป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบนิเวศแบบหนึ่งใน
ปัจจุบัน ได้แก่ระบบนิเวศเมือง และชานเมือง ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า ระบบนิเวศเกษตร เป็นต้น   
 
ชื่อวิชา หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   

Principles of Plant Tissue Culture 
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รหัสวิชา วทชว  ๔๑๘ (SCBI  418) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๑-๔-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๑,  วทชว ๑๒๒  และ  วทพฤ  ๒๘๖ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 วิธีและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืช  ได้แก่  ปลายยอด  ตา  ใบอ่อน  ก้านใบ  
ตาดอก  และการเจริญเป็นต้นอ่อน  ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชในหลอดทดลอง การ
ขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจและไม้ดอกไม้ประดับ โดยอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสาร
ก่อการกลาย การศึกษาจ านวนโครโมโซมจากเซลล์ที่เพาะเลี้ยง เทคนิคการสกัดและการเลี้ยงโพรโทพลาสต์จนเจริญ
เป็นต้นอ่อนท่ีสมบูรณ์ 
  
 
 
ชื่อวิชา ชีวจริยธรรม  
 Bioethics 
รหัสวิชา วทชว  ๔๓๒ (SCBI  432) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 วิเคราะห์พัฒนาการทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่างและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  การวิจัยที่ใช้มนุษย์และสิ่งมีชีวิต และการแก้ปัญหาเหล่านั้น 
   
ชื่อวิชา ชีววิทยาระดับโมเลกลุทางการแพทย ์  
 Molecular  Biology  in Medicines 
รหัสวิชา วทชว  ๔๓๓ (SCBI  433) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชค ๒๐๓ และ วทชว ๒๗๐   
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการพื้นฐานระดับโมเลกุลของโรคต่างๆ ในมนุษย์ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง  การเปลี่ยนสภาพตามวัย การติด
เช้ือแบคทีเรียและไวรัส โรคที่เกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการสร้างและสลาย การประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้ใน
การวินิจฉัยและรักษาโรค 
 
ชื่อวิชา การควบคุมการแสดงออกของยีน  
 Regulation  of  Gene  Expression 
รหัสวิชา วทชว  ๔๓๔ (SCBI  434) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชว ๒๗๐  และ  วทชค ๒๐๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  
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 โครงสร้างของดีเอ็นเอ จีโนม โครโมโซม และนิวคลีโอโซม กลไกการควบคุมโครงสร้างของโครมาติน การ
ถอดรหัสและการแปลรหัส กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนที่ท าหน้าที่ควบคุมวงจรของเซลล์และการตายของ
เซลล์  กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนโดยสิ่งเร้า เช่น สารอาหารและความเครียด กลไกการควบคุมการ
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดโรคมะเร็ง  
  
ชื่อวิชา จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม   

Industrial  Microbiology 
รหัสวิชา วทชว  ๔๔๐ (SCBI  440) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทจช  ๒๐๓ (SCMI  203) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม; เทคโนโลยีการหมัก ; ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากจุลินทรีย์ 

ชื่อวิชา วิวัฒนาการร่วม 

 Coevolution 
รหัสวิชา วทชว  ๔๕๓ (SCBI  453) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๑๒๒(SCBI  122) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ระหว่างพืชกับสัตว์ สัตว์กับสัตว์สปีชีส์เดียวกัน และต่างสปีชีส์ในระบบนิเวศ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง และส่วนประกอบของวิวัฒนาการร่วม โดยเน้นในแง่ระหว่างพืชกับสัตว์กินพืช และระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อ 
กลไกการป้องกันตัวเองของสิ่งมีชีวิต บทบาทของวิวัฒนาการร่วมต่อโครงสร้างของประชากร 
  
ชื่อวิชา ชีววิทยาของพาหะน าโรค  
 Vector  Biology 
รหัสวิชา วทชว  ๔๕๔ (SCBI  454) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๒๐๘(SCBI  208) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ วัฏจักรชีวิต และนิเวศวิทยาประชากรของพาหะน าโรคเมืองร้อนที่มี
ความส าคัญทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ กลไกทางชีววิทยาและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการติดเช้ือของพาหะ
ของโรค และระบาดวิทยา ท าปฏิบัติการ 
 
ชื่อวิชา การควบคุมโดยชีววิธ ี  
 Biological  Control 
รหัสวิชา วทชว  ๔๕๕ (SCBI  455) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน SCMI 203 SCBI 208 and SCBI 399 
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ค าอธิบายรายวิชา  
แนวทางและขั้นตอนการควบคุมโดยชีววิธี ในการก าจัดศัตรูทางการเกษตรและทางการแพทย์  ประวัติและ

ตัวอย่างของการผลิตชีวปัจจัยเพื่อการประยุกต์และการค้า 
 

ชื่อวิชา การจัดการแมลงศัตรูแบบบรูณาการ Integrated  Pest  Management 
รหัสวิชา วทชว  ๔๕๖ (SCBI  456) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชว  ๒๐๘  และ วทชว ๓๙๙ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบบูรณาการ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และเศรษฐกิจ ทฤษฏีและแนวคิดการ
จัดการแมลงศัตรูพืชแบบบูรณาการที่มีเทคนิคการเฝ้าสังเกต  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการศัตรูพืช  
การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันในการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และชีวสารสนเทศ  เทคโนโลยีการใช้พืชและ
สารอินทรีย์   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอ-รีคอมบิแนนต์ และแบบจ าลองสภาพการณ์จริง 
ชื่อวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ขั้นพื้นฐาน  
 Basic  Conservation  Biology 
รหัสวิชา วทชว  ๔๖๓ (SCBI  463) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชว ๓๒๒ และ วทชว  ๓๙๙ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ก าเนิดของชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คุณค่าและความหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพและปัจจัยที่ก าลัง
คุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ระดับประชากรและชนิดพันธุ์  ระดับสังคมสิ่งมีชีวิต  ระดับระบบ
นิเวศ  ระดับพ้ืนที่และภูมิภาค  หลักการการออกแบบและจัดการทั้งในและนอกพื้นท่ีอนุรักษ์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
อนุรักษ์และสังคมมนุษย์โดยเน้นเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเบื้องต้น  
 
ชื่อวิชา สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ  
 Interdisciplinary Approaches to Biodiversity 
รหัสวิชา วทชว  ๔๖๗ (SCBI  467) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๐) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวคิดส าคัญเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ การ
ส ารวจแนวทางศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจากสาขาวิชาการที่แตกต่างหลากหลาย อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูง 
  
ชื่อวิชา วิทยาภูมิคุ้มกันพ้ืนฐาน  
 Basic  Immunology 
รหัสวิชา วทชว ๔๗๐ (SCBI  470) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๓-๕) 
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วิชาบังคับก่อน วทชค  ๒๐๓ และ  
                       วทจช 203 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการพื้นฐานทางชีววิทยาภูมิคุ้มกัน องค์ประกอบและบทบาท การตอบสนองของร่างกายในระบบท่ีมีแต่
ก าเนิดและที่เกิดจากการปรับตัว ทั้งที่อาศัยเซลล์และไม่อาศัยเซลล์  สภาวะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น 
ภาวะภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภาวะการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อของตนเอง การประยุกต์การสร้างภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายเพื่อน ามาใช้ในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทั้งโรคที่เกิดจากการติดเช้ือและโรคอื่น ๆ 
 
ชื่อวิชา สัมมนาทางชีววิทยา  ๑  
 Seminar  in  Biology  I 
รหัสวิชา วทชว  ๔๗๑ (SCBI  471) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน เห็นชอบโดยอาจารย์ผู้ประสานงาน 
ค าอธิบายรายวิชา  
 เสนอผลงานวิจัยที่ท าในภาควิชาหรือรวบรวมรายงานผลการวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจ  เสนอต่อคณาจารย์และ
นักศึกษาอื่น ๆ  มีการวิเคราะห์และวิจารณ์ด้วย 
   
ชื่อวิชา สัมมนาทางชีววิทยา  ๒  
 Seminar in Biology  II 
รหัสวิชา วทชว  ๔๗๒ (SCBI  472) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน เห็นชอบโดยอาจารย์ผู้ประสานงาน 
ค าอธิบายรายวิชา  
 เสนอผลงานวิจัยที่ท าในภาควิชาหรือรวบรวมรายงานผลการวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจ  เสนอต่อคณาจารย์และ
นักศึกษาอ่ืน ๆ  มีการวิเคราะห์และวิจารณ์ด้วย 
 
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  ๑  

Senior  Project  in  Biology  I  
รหัสวิชา วทชว  ๔๘๓ (SCBI  483) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๐-๔-๒)  
วิชาบังคับก่อน เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
ค าอธิบายรายวิชา  
 (เฉพาะหลักสูตรปกติ) การท าวิจัยของนักศึกษาภายใต้การควบคมุของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
  
ชื่อวิชา โครงงานวิจัยทางชีววิทยา ๒  

Senior  Project  in  Biology  II 
รหัสวิชา วทชว  ๔๘๔ (SCBI  484) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๐-๔-๒) 
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วิชาบังคับก่อน เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา  
 (เฉพาะหลักสูตรปกติ) การท าวิจัยของนักศึกษา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ปริญญาตร ี    

Undergraduate  Thesis 
รหัสวิชา วทชว  ๔๙๙ (SCBI  499) 
จ านวนหน่วยกิต ๖ (๐-๑๒-๖) 
วิชาบังคับก่อน เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา   
ค าอธิบายรายวิชา  
 (เฉพาะหลักสูตรวิสิฐวิธาน) โครงการวิจัยทางชีววิทยาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน อาศัยการบูรณา
การองค์ความรู้ทางชีววิทยา พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทา งวิทยาศาสตร์ และสร้างสรรงานวิจัยที่สนใจ ภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา การน าเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบเป็นรูปเล่มและสอบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ 
  
 
 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและสังคม   

Biotechnology and Society  
รหัสวิชา วททช ๒๐๑ (SCBT 201) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย หลักการ และแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหลายแขนง รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล มาใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพด้านต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต และผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้าก
สิ่งมีชีวิต สถานภาพในปัจจุบัน และ ผลกระทบในอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีมีต่อสังคมมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
 
ชื่อวิชา ดุลและอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ  
 Balances and Thermodynamics in Bioprocess 
รหัสวิชา วททช ๒๐๒ (SCBT 202) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างมวลสาร พลังงาน ความร้อน และงานในรูปแบบต่าง ๆ ดุลมวลสาร และพลังงาน กฎ
ข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนทาลปี และเคมีความร้อน กฎข้อที่สองและสามของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี
และพลังงานของกิปป์เพื่อท านายทิศทางการเกิดขึ้นตามธรรมชาติ สมดุลของเฟส การผสม สมดุลเคมี แนะน าระบบ
ความร้อนและเย็น การให้ความช้ืนและการท าให้แห้ง ความส าคัญของอุณหพลศาสตร์ในกระบวนการชีวภาพ การแพร่

ค าอธิบายรายวิชาของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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ผ่านเมมเบรน ความเสถียรของโปรตีนและดีเอ็นเอ 
 
ชื่อวิชา วิทยาแบคทีเรีย 
 Bacteriology 
รหัสวิชา วททช ๒๐๓ (SCBT 203) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
    พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ี อาหาร การเจริญเติบโต การตาย และการ
ควบคุม  ความส าคัญและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียกลุ่มส าคัญต่าง ๆ  มีการปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา
แบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี  เทคนิคการท าปลอดเช้ือ การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ  การแยกสายพันธุ์
บริสุทธิ์  การคัดเลือกสายพันธุ์ การจ าแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การหาปริมาณ  การเก็บรักษาแบคทีเรีย และความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
  
 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์และยีโนมส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ  

Genetic and Genomic Analysis for Biotechnology 
รหัสวิชา วททช ๒๐๔ (SCBT 204) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
เง่ือนไขรายวิชา ส าหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชวีภาพเท่าน้ัน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทบทวนพื้นฐานวิชาพันธุศาสตร์ ,  ประวัติวิชาพันธุศาสตร์ ,  บทน าเรื่องโครงการยีโนม, ตัวอย่าง
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพันธุศาสตร์, ตรรกวิทยาทางด้านพันธุศาสตร์, หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล, 
ทฤษฎีโครโมโซม, การแบ่งชุดของโครโมโซมแบบไมโตซีสและไมโอซีส, การผสมพันธุ์เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์, การศึกษา
และบริหารจัดการมิวแต้นและทรัพยากรทางชีวภาพ, การท าแผนที่ยีโนมและการใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายแบบต่างๆ, ชี
วสารสนเทศ, อณูพันธุศาสตร์, การจ าลองตัวของสารทางพันธุกรรม, เรคคอมบิเนช่ัน, การถอดรหัสทางพันธุกรรม, 
เทคโนโลยีการขยายจ านวนดีเอ็นเอแบบพีซีอาร์, เซลพันธุศาสตร์, สถาปัตยกรรมของโครโมโซม, ยีโนมของมนุษย์, 
ความแปรผันจ านวนชุดของโครโมโซมหรือโครโมโซม, เทคโนโลยีการเพิ่มจ านวนโครโมโซมกับการปรับปรุงพันธุ์, 
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นที่ใช้ยี     โนมของแบคทีเรีย ยีสต์ และไวรัส, ภาษาทางพันธุกรรมของเซลล์, การควบคุมการ
แสดงออกของจีนและเทคโนโลยีการควบคุมโปรแกรมทางพันธุกรรม, เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม, ยีโนม, โปรตีโอม, 
ทรานสคริปโตม, พันธุศาสตร์ของการเจริญและเทคโนโลยีโคลนนิ่ง, พันธุศาสตร์เชิงวิวัฒนาการและประชากรพันธุ
ศาสตร์กับการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, ลักษณะทางพันธุกรรมเชิงปริมาณและความแปรผันทาง
พันธุกรรมกับการวิจัยและพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
 
ชื่อวิชา การเขียนแบบวิศวกรรม    

Engineering Drawing 



97 
 

รหัสวิชา วททช ๒๑๑ (SCBT 211) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิก (ภาพ ๒ มติิ) การให้ขนาดการเขียนแบบ การเขียนภาพไอโซ
เมตริก ออบลีค (ภาพ ๓ มติิ ๒ แบบ) ภาพตัด ของช้ินส่วนทางเครือ่งกล  การเขียนแบบงานเชื่อม ระบบท่อและการเขียน
แบบสั่งงานเครื่องกล ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมเป็นช้ินงานท่ีน าไปใช้งานได้จริง 
 
ชื่อวิชา สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์จุลินทรีย์   

Microbial Physiology and Genetics 
รหัสวิชา วททช ๓๐๒ (SCBT 302) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๒-๖-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทชค ๒๐๓  วททช ๒๐๓ วททช ๓๐๘ หรือปรึกษาผูส้อน   
ค าอธิบายรายวิชา 
 สรีรวิทยาและพันธุกรรมของจุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียและเช้ือราโดยมุ่งเน้นจุลนิทรีย์ที่มีความส าคัญในดา้น
เศรษฐกิจ กระบวนการเจริญเติบโต กระบวนการเมตาบอลิสม และกระบวนการควบคุมที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีพื้นฐานด้าน
พันธุศาสตร์และอนุพันธุศาสตร์ เทคนิคใหม่ด้านพันธุวิศวกรรม 
  
ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม   

Industrial Biotechnology 
รหัสวิชา วททช ๓๐๕ (SCBT 305) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทชค ๒๐๓, วททช ๒๐๓, วททช ๓๐๘ หรือปรึกษาผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยสส าหรับ
อุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่  อุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ส าหรับเช้ือเพลิงและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิต
กรดอะมิโน อุตสาหกรรมการผลิตกรดอินทรีย์ อุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนเซลล์เดียว อุตสาหกรรมการผลิตเอนไซม์ 
อุตสาหกรรมการผลิตยาปฏิชีวนะและชีวภัณฑ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
 
ชื่อวิชา วิทยาเห็ดรา     

Mycology 
รหัสวิชา วททช ๓๐๘ (SCBT 308) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
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อาณาจักรรา จุลชีพที่มีลักษณะคล้ายเช้ือรา (ราเมือกและราน ้า) สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา สารอาหารและ
เมแทบอลิซึม การเจริญและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การสืบพันธุ์ วัฏจักรชีวิต การจ าแนกประเภท บทบาทระบบนิเวศน์ 
การเก็บรักษา ประโยชน์และโทษจากราและผลิตผลจากรา 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีเซลลส์ัตว ์
 Animal Cell Technology 
รหัสวิชา วททช ๓๐๙ (SCBT 309) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อน าไปใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา โครงสร้างและความต้องการของ
เซลล์ที่ถูกเพาะเลี้ยง เทคนิคและข้อจ ากัดในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ความรู้พื้นฐานของวิทยาภูมิคุ้มกันด้านการเตรียมเซลล์
ลูกผสมเพื่อผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีย์ การผลิตวัคซีน ความรู้ในเรื่องแอนติเจนและแอนติบอดีที่น าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวินิจฉัยและวิเคราะห์โมเลกุลหรือสารต่าง ๆ การใช้เซลล์สัตว์ที่ถูกเพาะเลี้ยงเพื่อการผลิตโปรตีนบาง
ประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับทางอายุรเวท โดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม 
 
ชื่อวิชา จลนศาสตรเ์คมีและชีวเคม ี  Chemical and Biochemical Kinetics 
รหัสวิชา วททช ๓๑๕ (SCBT 315) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธบิายรายวิชา 
 หลักการต่าง ๆ ของปฏิกิริยาเคมี เช่น หลักเกณฑ์การค านวณหาอัตราเร็วของสมการ ค่าคงที่อัตราเร็ว ทั้ง
ปฏิกิริยาที่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน และปฏิกิริยาที่ไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน การออกแบบถังปฏิกิริยาเบื้องต้น 
การศึกษาคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ “เอนไซม์” ตั้งแต่ลักษณะของโครงสร้าง กลไกการเร่งปฏิกิริยา การ
จัดกลุ่มและการเรียกช่ือ การสกัดแยกและวิธีการท าให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ส าคัญในการเร่งปฏิกิริยา 
เช่น การวิเคราะห์หาน้ าหนักโมเลกุล ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา ค่า pH และอุณหภูมิที่เอนไซม์เร่งปฏิกิริยาได้ดี
ที่สุด ความเสถียรของเอนไซม์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสถียร กลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่เร่งด้วย
เอนไซม์แบบมิเคลิส-เมนเทนที่มีสับสเตรทเพียงตัวเดียว ทั้งในกรณีที่ไม่มีหรือมีตัวยับยั้งหรือตัวกระตุ้นแบบต่างๆ การ
หาค่าคงที่ทางจลนศาสตร์ กลไกและจลนศาสตร์ของปฏิกิริยาที่และเร่งด้วยอัลโลสเตริกเอนไซม์ วิธีการตรึงเอนไซม์
แบบต่างๆ และความสามารถในการเร่งปฏิกิริยา จลนศาสตร์ของเอนไซม์หลังจากถูกตรึง 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ   

Analysis in Biotechnology 
รหัสวิชา วททช ๓๒๓ (SCBT 323) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการ และแนวทางการประยุกต์การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ การวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการ ผลิตภัณฑ์  ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพและที่เกี่ยวข้อง แนวคิดในการสุ่มตัวอย่าง 
การเตรียมตัวอย่าง การวางแผนการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ระเบียบวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อการวิเคราะห์สมบัติ
ทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส เครื่องวัดความหนืด เครื่องวัดสี เครื่อง Thermal Analysis และการ
วิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ เทคนิคทางก๊าซและลิควิดโครมาโตกราฟฟี และ สเปคโตรสโคปี (NMR, IR, MS) ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวเิคราะห์ทางเทคโนโลยชีีวภาพ  

Analytical Laboratory in Biotechnology 
รหัสวิชา วททช ๓๒๔ (SCBT 324) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ และฝึกหัดการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างในเชิงปริมาณ ท าให้เกิดความรู้และทักษะที่จะน าไปใช้อย่างจริงจัง 
 
ชื่อวิชา การถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อนและมวล   

Momentum, Heat and Mass Transfer 
รหัสวิชา วททช ๓๒๘ (SCBT 328) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๑) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๒๐๒ (SCBT 202) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ของไหลประเภทต่างๆ และคุณสมบัติทางด้านรีโอโลยี แรงกระท าของของไหลที่อยู่ในสภาพนิ่ง  กฎทรงมวล 
การถ่ายเทโมเมนตัมและพลังงานของของไหลที่ก าลังเคลื่อนท่ี  การไหลในระบบท่อปิด การวัดอัตราการไหล การกวน
และการผสมของไหล อุปกรณ์ที่ท าให้ของไหลเคลื่อนที่ หลักการถ่ายโอนความร้อน การน าความร้อนแบบสถานะคงตัว
และไม่คงตัว การพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับ การแผ่รังสีความร้อน การถ่ายโอนความร้อนของการควบแน่น
และการเดือด อุปกรณ์การถ่ายโอนความร้อน การถ่ายโอนมวลแบบการแพร่และการพา อุปกรณ์การถ่ายโอนมวล 
  
ชื่อวิชา หลักการควบคมุคณุภาพและการประกันคณุภาพ    
 Principles of Quality Control and Quality Assurance  
รหัสวิชา วททช ๓๓๙ (SCBT 339) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการและระบบวิธีการปฏิบัติ แนวความคิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมในการควบคุมและประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การก าหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดการ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุม
กระบวนการแปรรูป และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP และ 
ISO ๙๐๐๐ รวมทั้งเครื่องมือไหม่ ๆ ในการควบคุมคุณภาพ เช่น ๕ ส., KAIZEN และการประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส  
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ชื่อวิชา หัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ   

Topics in Biotechnology I 
รหัสวิชา วททช ๓๔๓ (SCBT 343) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 นักศึกษาช้ันปีที่ ๓ แต่ละคนต้องน าเสนอบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ตัวเองสนใจ และต้องเข้าร่วมใน
การสัมมนาทุก สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา 
 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์อาหาร   Food Science 
รหัสวิชา วททช ๓๕๒ (SCBT 352) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 แนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อาหาร องค์ประกอบและคุณสมบัติที่เป็นตัวก าหนดคุณภาพอาหาร 
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีชีวภาพในอาหารอันมีผลต่อคุณภาพและคุณค่าทางอาหาร 
แนวคิดของเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศได้แก่ แป้ง น ้ามัน เนื้อสัตว์ นม และ
ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช เง่ือนไขและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแปรรูปและคุณภาพของผลิตภัณฑ์  
สุขาภิบาลอาหารและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัย  นอกจากนี้ นักศึกษายังจะต้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุม ส่งเสริม เฝ้าระวังมาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
  
ชื่อวิชา เทคโนโลยีอาหาร   
 Food Technology 
รหัสวิชา วททช ๓๕๓ (SCBT 353) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๑-๓-๓) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๓๒๘, วททช ๓๕๒  
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนและความเย็น การลวก การพาสเจอร์ไรซ์และสเตอ-
ริไรซ์ทั้งแบบก่อนและหลังบรรจุ การอบแห้ง การท าให้เข้มข้น การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง โดยศึกษาทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ การควบคุมกระบวนการผลิต และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ประสิทธิภาพ 
และคุณภาพทางประสาทสัมผัส กายภาพ และชีวภาพของอาหาร 
 
ชื่อวิชา การหมักอาหาร   
 Food Fermentation  
รหัสวิชา วททช ๓๕๔ (SCBT 354) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
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วิชาบังคับก่อน วททช ๓๕๒ (SCBT 352) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การหมักอาหารประเภทต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็นวิธีการแปรรูปอาหารหรือการถนอมอาหารวิธีหนึ่ง เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ผลไม้และผักดอง อาหารหมักจากถั่วเหลือง นม และเนื้อสัตว์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญในการผลิต
อาหารหมัก ได้แก่ วัตถุดิบ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
 
ชื่อวิชา ความปลอดภัยอาหาร   
 Food Safety  
รหัสวิชา วททช ๓๕๕ (SCBT 355) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ค านิยามความปลอดภัยอาหาร  ปัญหา อันตราย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาหาร ได้แก่ จุลินทรีย์ 
และสิ่งเป็นพิษต่าง ๆ เป็นต้น การป้องกัน การจัดการ และการตรวจสอบ เพื่อน าไปสู่ความปลอดภัยของอาหาร 
ชื่อวิชา ชีวสารสนเทศศาสตร ์  
 Bioinformatics 
รหัสวิชา วททช ๔๐๑ (SCBT 401) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๓๐๒ (SCBT 302) หรือเทียบเท่า หรือปรึกษาผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 แนะน าทฤษฤีและวิธีการวิเคราะห์สายล าดับดีเอนเอและโปรตีน การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสาย
ล าดับและจีโนม วิธีการต่าง ๆ ในการเปรียบเทียบสายล าดับ วิธี dynamic programming method และวิธีการทาง
สถิติ  การแสดง และการท านายโครงสร้างของโปรตีน การท านายโครงสร้าง RNA และการค้นยีน RNA อัลกอริทึมท่ีใช้
ในการท านายยีน การวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ชนิดต่าง ๆ (phylogenetic 
analysis) การเปรียบเทียบสายล าดับกับข้อมูลในฐานข้อมูล การวิเคราะห์จีโนมเพื่อศึกษากลุ่มของโปรตีนการวิเคราะห์
แบบแผนในการแสดงออกของยีน 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพของพืช  
 Plant Biotechnology 
รหัสวิชา วททช ๔๐๗ (SCBT 407) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๒๐๓ (SCBT 203) 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชมาประยุกต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตพืช และการพัฒนาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากพืช เทคนิคด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช เพื่อการขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษาพันธุ์ และ
ผลิตสารส าคัญจากพืช การตรวจสอบการผันแปรของสายพันธุ์  การชักน าให้กลายพันธุ์ การหลอมโปรโตพลาสต์ 
เทคนิคด้านโครโมโซม การควบคุมการแสดงออกของยีนพืช และเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรมเพื่อการดัดแปร
พันธุกรรมพืช ประกอบด้วยภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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ชื่อวิชา วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๑ 
 Bioprocess Engineering I 
รหัสวิชา วททช ๔๑๑ (SCBT 411) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๓๑๕ หรือปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักพื้นฐานการค านวณเพื่อการออกแบบในกระบวนการชีวภาพ การออกแบบสูตรอาหารส าหรับจุลินทรีย์ 
จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตและการสร้างสารโดยจุลินทรีย์ ชนิดกระบวนการที่เหมาะสมกับรูปแบบการสร้าง
สารของจุลินทรีย์ เทคนิคการควบคุมกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีการแนะน ากระบวนการแยกสารเป้าหมายเพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
 
ชื่อวิชา วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ๒  
 Bioprocess Engineering II 
รหัสวิชา วททช ๔๑๒ (SCBT 412) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๙) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๓๒๘, วททช ๔๑๑  หรือปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการและรายละเอียดการท างานของหน่วยการผลิตต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคมี และชีวเคมี 
เน้นให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและออกแบบในกระบวนการผลิตในโรงงานอุต -สา
หกรรมได้ 
   
ชื่อวิชา ปฏิบัติการวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ   

Bioprocess Engineering Laboratory 
รหัสวิชา วททช ๔๑๓ (SCBT 413) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๔๑๑, วททช ๔๑๒ หรือเรยีนพร้อมกัน 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพในภาคทฤษฎี (SCBT ๔๑๑ และ 
SCBT ๔๑๒) ได้ฝึกหัดการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะความช านาญเพื่อการ
ใช้งานอย่างจริงจัง  โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อเวียนกันท าปฏิบัติการที่มีการใช้เครื่องมือในระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม ตลอดทั้งกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การสกัดสาร การท าให้บริสุทธ์ิ การควบคุมกระบวนการ เป็นต้น 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีเครื่องส าอางและสารหอม 
 Aroma and Cosmetic Technology 
รหัสวิชา วททช ๔๒๑ (SCBT 421) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง และสารหอม การศึกษาอวัยวะของร่างกายที่เกี่ยวข้องเช่น 
ผิวหนัง เส้นผม และอวัยวะรับกลิ่น ทฤษฏีทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ชนิดและคุณสมบัติ 
วัตถุดิบ การผลิต และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ชนิดและคุณสมบัติของสารหอม  โครงสร้างทางเคมี 
การสกัดแยกและการท าให้บริสุทธิ์ การวิเคราะห์คุณสมบัติ การผลิตและการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้สาร
หอม 
  
ชื่อวิชา เทคโนโลยีไขมันและน้ ามัน 

Fat and Oil Technology 
รหัสวิชา วททช ๔๒๒ (SCBT 422 ) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการและการประยุกต์ใช้ไขมันและน้ ามัน โครงสร้างทางเคมีและชีวเคมีในการผลิตไขมันและน้ ามัน การ
เก็บรักษาวัตถุดิบส าหรับการผลิตไขมันและน้ ามัน การสกัดแยกเอาน้ ามันดิบออกจากวัตถุดิบ การท าบริสุทธิ์น้ ามันดิบ 
การดัดแปรไขมันและน้ ามัน  การน าไขมันและน้ ามันไปใช้ในอุตสาหกรรม การเสื่อมสภาพของไขมัน และ น้ ามัน การ
วิเคราะห์คุณภาพของไขมันและน้ ามัน 
ชื่อวิชา การจัดการของเสีย    Waste Management 
รหัสวิชา วททช ๔๓๔ (SCBT 434) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ของเสียประเภทต่างๆ ในรูปแบบของแข็ง น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ มาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กับของเสียทั้งจากบ้านเรือนและอุตสาหกรรม การจัดการของเสียเหล่านี้ตั้งแต่แหล่งที่มา การป้องกัน การลดปริมาณ 
การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ การใช้ประโยชน์ การบ าบัด และการก าจัดของเสีย  
  
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
 Management of Agribusiness and Agroindustry  
รหัสวิชา วททช ๔๓๕ (SCBT 435) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วททช ๒๐๑ (SCBT 201) 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การเช่ือมโยงของธุรกิจ ตั้งแต่
ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรม ลักษณะเฉพาะของ
วัตถุดิบทางการเกษตร การบริหารจัดการวัตถุดิบ อุปสงค์อุปทาน และปัจจัยการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักการ
และเง่ือนไขทางการตลาด การแข่งขัน การจ าหน่ายและระบบกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค การบริหารห่วงโซ่อุปทานที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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ชื่อวิชา อาหารเสริมสุขภาพและนวัตกรรม   
Functional food and Innovation 

รหัสวิชา วททช ๔๓๖ (SCBT 436) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 หลักการและแนวคิดพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ประวัติความเป็นมา และ
การพัฒนา แนวคิดและประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชนิดต่าง ๆ ท่ีมีการพัฒนาและบิโภคกันอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น เส้นใยอาหาร น้ าตาลโอลิโกแซคคาไรด์ แบคทีเรียในกลุ่มแลคติก  กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายแห่งในกลุ่มโอ
เมก้า ๓ เกลือแร่และวิตามิน การตลาดและศักยภาพทางธุรกิจของผลติภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้  สถานะภาพทางกฎหมาย
และการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้งในและระหว่างประเทศ แนวคิดในการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่
ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ 
  
ชื่อวิชา ทัศนศึกษาชมโรงงาน  
 Industrial Plant Studies 
รหัสวิชา วททช ๔๖๑ (SCBT 461) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยที่มีกิจกรรมการผลิตหรือวิจัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากความเข้าใจในกระบวนการ
ผลิต การจัดการและการบริหารในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการเยี่ยมชมโรงงานต่ออาจารย์ผู้ดูแล
รายวิชาด้วย 
 
ชื่อวิชา การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน   

Industrial Training 
รหัสวิชา วททช ๔๖๒ (SCBT 462) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงปิดภาคเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย ๔ สัปดาห์  นักศึกษาจะต้อง
ส่งรายงานต่อภาควิชาฯ ด้วย 
ชื่อวิชา สัมมนาเทคโนโลยีชีวภาพ ๑, ๒  
 Seminar in Biotechnology I, II 
รหัสวิชา วททช ๔๙๓, ๔๙๔  
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑), ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
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 วิชาวททช ๔๙๓ เป็นวิชาส าหรับนักศึกษาปี ๔ ภาคการศึกษาต้น ส่วนวิชาวททช ๔๙๔ เป็นวิชาส าหรับ
นักศึกษาปี ๔ ภาคการศึกษาปลาย นักศึกษาแต่ละคนจ าเป็นต้องให้สัมมนาครั้งละประมาณ ๑ ช่ัวโมง โดยหัวข้อ
สัมมนาจะเป็นเรื่องใดก็ได้ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ  นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมสัมมนาซึ่งจัดขึ้น
สัปดาห์ละ ๑ ครั้งตลอดแต่ละภาคการศึกษา 
  
ชื่อวิชา โครงการพิเศษเทคโนโลยีชีวภาพ ๑, ๒   

Special Project in Biotechnology I, II 
รหัสวิชา วททช ๔๘๕, ๔๘๖ (SCBT 485, 486) 
จ านวนหน่วยกิต  ๑(๐-๓-๑), ๓(๐-๙-๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิชาต่อเนื่องส าหรับนักศึกษาปี ๔  นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกโครงการวิจัย ๑ โครงการ ภายใต้ค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานวิจัยจริงในหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ โดยสามารถเลือก
สถานที่ท าวิจัยตามความสมัครใจ ความเหมาะสม และความพร้อมของนักศึกษา ทั้งที่ภาควิชา สถาบั นวิจัย
ภายในประเทศ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือท าการวิจัยกับสถาบันในต่างประเทศ  ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะ
ด าเนินการวิจัยนี้ในภาคการศึกษาปลายของปีสุดท้าย และต้องเขียนรายงานส่งเมื่อโครงการนี้สิ้นสุดลง 
 
ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ปริญญาตรีทาง เทคโนโลยีชีวภาพ ๑, ๒   
 Undergraduate Thesis in Biotechnology I, II 
รหัสวิชา วททช ๔๘๗, ๔๘๘  
จ านวนหน่วยกิต  ๒(๐-๖-๒), ๔(๐-๑๒-๔) 
วิชาบังคับก่อน ได้รับอนญุาตจากอาจารยผ์ู้ประสานงาน (ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมพิสิฐวิธาน) 
ค าอธิบายรายวิชา 

นักศึกษาแต่ละคนในโปรแกรมพิสิฐวิธานจะเลือกโครงการวิจัย ๑ โครงการภายใต้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง โดยเป็นโครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความริเริ่มใหม่หรือมีเนื้อหาที่จะให้ผลสรุปที่ชัดเจน ซึ่ง
นักศึกษาแต่ละคนจะด าเนินการวิจัยนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลายของช้ันปีที่ ๓ และต้องเขียนและเสนอวิทยานิพนธ์
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษเมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดลง นอกจากนี้หลักสูตรฯ จะมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ผลงาน  
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑  

Special Topics in Biotechnology  I 
รหัสวิชา วททช ๕๙๑ (SCBT 591) 
จ านวนหน่วยกิต  ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 มีการเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญพิเศษในสาขาต่างๆ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศมาให้ความรู้ ซึ่งหัวข้อและเนื้อหาที่บรรยายจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยเน้นเกี่ยวกับงานวิจัยพัฒนา
ทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เป็นความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ และทันสมัย 
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ชื่อวิชา เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Techniques in Biotechnology 
รหัสวิชา วททช ๖๐๕ (SCBT 605) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๐-๙-๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะเน้นเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยสาขาต่าง ๆ อันได้แก่ วิศวกรรม
ชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พันธุวิศวกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 
 
ชื่อวิชา  สัมมนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ๑ 
  Biotechnology Seminar I 
รหัสวิชา วททช ๖๙๑ (SCBT 691) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 นักศึกษาแต่ละคนค้นคว้าหัวข้อเรื่องที่สนใจและตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาน าเสนอต่อกลุ่ม
นักศึกษาและอาจารย์ ในรูปแบบของการให้สัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกการพูดรายงาน การถาม -
ตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ 
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ชื่อวิชา เคมีเชิงบูรณาการ 
 Integrated Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๑๐๐ (SCCH 100)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าจ ากัดความ พัฒนาการและความเป็นมาของวิชาเคมี การค้นพบอะตอมและโมเลกุล สมบัติของธาตุและการเกิดเป็น
สารประกอบ ปรากฎการณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุล ในภาวะแก๊ส ของเหลว และของแข็ง ปฏิกิริยาเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยา สารประกอบธรรมชาติและสารสมัยใหม่ที่มีสมบัติตาม 

 
ชื่อวิชา เคมีทั่วไป 

General  Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๑๐๓ (SCCH 103)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

บทน าทางเคมีและความก้าวหน้าด้านเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกเคมีและสมดุลเคมี จลนศาสตร์เคมี 
การประยุกต์ความรู้ทางเคมี 

 
ชื่อวิชา เคมีทั่วไป  ๒     

General  Chemistry  II 
รหัสวิชา วทคม ๑๐๔ (SCCH 104) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ศึกษาเคมีพื้นฐานในหัวข้อ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน ไฟฟ้าเคมี แก๊ส ของเหลว และ
ของแข็ง 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   

General Chemistry Laboratory  
รหัสวิชา วทคม ๑๐๙ (SCCH 109) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ไฟฟ้าเคมี อนุภาคนาโน การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ ของแข็ง 

ค าอธิบายรายวิชาของสาขาเคม ี
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ชื่อวิชา ความปลอดภัยทางเคมี และการจดัการของเสีย 
 Chemical safety and waste Management 
รหัสวิชา วทคม ๒๐๑ (SCCH 201) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  วทคม ๑๐๓ และ/หรือ วทคม ๑๐๔ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและการลดความเสี่ยงต่ออันตราย  ความเป็นอันตรายของ
สารเคมี  การจ าแนกประเภทวัตถุอันตราย   การจัดแยกเก็บวัตถุอันตราย  การขนส่งวัตถุอันตราย  การจัดการกากของ
เสียอันตราย  ระบบจัดการด้านป้องกันภัย  การระงับอุบัติเหตุ  พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์  
 Analytical Chemistry Laboratory 
รหัสวิชา วทคม ๒๐๗ (SCCH 207)  
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๑๑ (SCCH 211) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การใช้เครื่องแก้วที่เหมาะสม การใช้สถิติพื้นฐานเพื่องานวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิธีไทเทรต การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณที่อาศัยการปรับเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน เช่น วิธีทางโพเทนชิโอเมตรี แบบการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ของสารละลาย การประยุกต์กฎของเบียร์เพื่อท าการวิเคราะห์แบบคัลเลอริเมตรี การหาสเปคตรัมการดูดกลืนแสง การ
ค านวณและการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์ และ การวัดค่า COD ของน้ าด้วย 
 
ชื่อวิชา เคมีวิเคราะห์ ๑     

Analytical Chemistry I 
รหัสวิชา วทคม ๒๑๑ (SCCH 211)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔ (SCCH 104) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน วทคม ๒๑๗ (SCCH 217) 
ค าอธิบายรายวิชา  
                   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การค านวณความเข้มข้น ความคลาดเคลื่อน 
ความแม่นย า ความเที่ยง สถิติเพื่องานวิเคราะห์ทางเคมี สมดุลเคมีอิเลคโตรไลท์ และสารละลายบัฟเฟอร์ การวิเคราะห์
เชิงปริมาณแบบไตเตรทและแบบเทียบมาตรฐาน การดูดกลืนแสงของโมเลกุลในช่วงยูวี -วิสิเบิล และอินฟราเรด การ
เปล่งแสงของโมเลกุลแบบฟลูออเรสเซนส์ การดูดกลืนแสงแบบอะตอมมิกแอบซอร์พชัน การเปล่งแสงแบบอะตอมมิก
อีมิสชัน การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบโพเทนชิโอเมตรีชนิดไอออนซีเลกทีฟอิเลกโทรดและการวัดพีเอช เทคนิคการ
ประเมินทางด้านเคมีวิเคราะห์ และการหาค่าขีดจ ากัดต่ าสุดของการวิเคราะห์ 
 
ชื่อวิชา ปฎิบัติการเคมีวิเคราะห ์
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 Analytical Chemistry Laboratory 
รหัสวิชา วทคม ๒๑๗ (SCCH 217)  
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔ (SCCH 104) 
รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน วทคม ๒๑๑ (SCCH 211) 
ค าอธิบายรายวิชา  
                   หลักการเบื้องต้นทางเคมีวิเคราะห์ การใช้เครื่องแก้วด้วยความถูกต้อง การใช้สถิติพื้นฐานในปริมาณ
วิเคราะห์ วิธีการไทเทรต การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการปรับเทียบมาตรฐาน วิธีทางโพเทนชิโอเมตรีแบบการวัดค่า
ความเป็นกรด-เบส การประยุกต์กฎของเบียร์และการวิเคราะห์เชิงสี การวัดสเปคตรัมการดูดกลืนแสง การเตรียม
สารละลายบัฟเฟอร์และค่าความจุบัฟเฟอร์ 
 
ชื่อวิชา เคมีอินทรีย ์     

Organic Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๒๒๐ (SCCH 220)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔ (SCCH 104) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานของเคมีอินทรีย์ เพื่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนต่อในวิชาที่เกี่ยวข้องในช้ันสูงขึ้น โดยมี
หัวข้อเรื่องต่าง ๆ โครงสร้างโมเลกุลและการจ าแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์   การเรียกช่ือเคมีอินทรีย์   
สเตอริโอเคมี อัลเคน ไซโคลอัลเคน อัลคีน อัลไคน์  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ อัลกอฮอล์ และฟีนนอลฮี
เธอร์ อัลดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ อะมีน คาร์โบไฮเดรต  กรดอะมิโน ลิปิด  
 
ชื่อวิชา เคมีอินทรีย์ ๑     

Organic Chemistry I  
รหัสวิชา วทคม ๒๒๓ (SCCH 223) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๐๔ (SCCH 104) 
ค าอธิบายรายวิชา  
                 การเรียกช่ือสารอินทรีย์ที่มีหลายหมู่ฟังก์ชัน  ชนิดของออร์บิทัล และลักษณะโครงสร้าง ไฮบริไดเซชัน  
ทฤษฎีเรโซแนนซ์  ความเป็นอะโรมาติก  สเตอริโอเคมี  ความว่องไวของปฏิกิริยา การเปลี่ยนแปลงและกลไกของ
ปฏิกิริยา ได้แก่ ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วยนิวคลีโอไฟล์ ที่หมู่คาร์บอนิล  ปฏิกิริยาการแทนท่ีของสารประกอบกรดคาร์บอก
ซิลิก และอนุพันธ์  ปฏิกิริยาของแอลฟาคาร์แบนไอออน  ปฏิกิริยาการเติมของสารคอนจูเกต  เคมีของสารชีวโมเลกุล 
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน  เทคนิคอินฟราเรดสเปคโทรสโกปีเบื้องต้น  
  
ชื่อวิชา เคมีอินทรีย์ ๒ 
 Organic Chemistry II 
รหัสวิชา วทคม ๒๒๔ (SCCH 224) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
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วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๒๓ (SCCH 223) 
ค าอธิบายรายวิชา  
                 ศึกษาปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ที่คาร์บอนที่อิ่มตัว ปฏิกิริยาการขจัด ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วย
อิเลคโตรไฟล์ที่คาร์บอนท่ีไม่อิ่มตัว ปฏิกิริยาการแทนท่ีด้วยอิเลคโตรไฟล์ของสารอะโรมาติก การสังเคราะห์สารอินทรีย์
ที่ใช้ปฏิกิริยามากกว่าหนึ่งขั้นตอน การสังเคราะห์สารประกอบพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาที่ผ่านสารตัวกลางประเภทแรดิคัล 
และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยใช้แสง 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์
 Organic  Chemistry  Laboratory 
รหัสวิชา ๒๒๙ (SCCH 229) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
 การตกผลึก  การหาจุดหลอมเหลว  การกลั่น  การสกัดสารและโครมาโตกราฟฟี  การศึกษาสเตอริโอเคมี
ด้วยแบบจ าลองโมเลกุล การจ าแนกสารอินทรีย์ตามสมบัติการละลายของสารอินทรีย์ สารไฮโดรคาร์บอน  แอลกอฮอล์
และฟีนอล  แอลดีไฮด์และคีโตน  กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก  สารอะมีน  และการจ าแนกสาร
ตามหมู่ฟังก์ชัน  
ชื่อวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ ๑   

Physical Chemistry I  
รหัสวิชา วทคม ๒๓๐ (SCCH 230)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ในกระบวนการเคมีครอบคลุมระบบแก๊ส  สารละลาย สมดุลระหว่างวัฏ
ภาค และสารละลายน าไฟฟ้า ทฤษฎีและกลไกของปฏิกิริยาที่ใช้อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาในในระบบเชิงเคมี และ
ระบบชีวภาพ 

   
ชื่อวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ ๒    Physical Chemistry II 
รหัสวิชา  วทคม ๒๓๓ (SCCH 233) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๓๐  
ค าอธิบายรายวิชา  
                  พื้นฐานด้านกลศาสตร์ควอนตัม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของทฤษฎีควอนตัม สมบัติของอนุภาคและ
คลื่น กลศาสตร์คลื่นและการประยุกต์ใช้ อนุภาคในกล่อง ตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกและสเปกโทรสโกปีการสั่น ตัวหมุน
เกร็งและสเปกโทรสโกปีการหมุน และอะตอมไฮโดรเจน 
 

ชื่อวิชา เคมีอนินทรีย์ ๑    Inorganic Chemistry I 
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รหัสวิชา  วทคม ๒๔๑ (SCCH 241) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน   
ค าอธิบายรายวิชา  
                 โครงสร้างของอะตอม ออร์บิทัลเชิงอะตอม สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ตารางคาแรคเตอร์ ทฤษฎีออร์บิทัล
เชิงโมเลกุลสามัญ ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีเชิงกรด-เบส ผลึกของแข็ง เคมีของธาตุหมู่หลักและของโลหะทรานซิชัน 
 
ชื่อวิชา สเปกโทรสโกป ี
 Spectroscopy 
รหัสวิชา วทคม ๓๐๑ (SCCH 301) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๒๔ (SCCH 224) 
ค าอธิบายรายวิชา  
                  อันตรกิริยาระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับโมเลกุล   หลักการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์   หลักการ
อิเล็กตรอนแมกเนติกเรโซแนนซ์    หลักการอิเล็กโทรนิคสเปกโทรสโกปี  เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีที่ใช้วิเคราะห์ใน
เคมีอินทรีย์ สมบัติของสารอินทรีย์ที่สามารถใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
สารอินทรีย์จากสเปกตรัมที่ได้จากเครื่องอุลตรา-ไวโอเลต็-วิซิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ นิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซ แนนซ์สเปกโทรมิเตอร์ และแมสสเปกโทรมิเตอร์  
 
ชื่อวิชา เคมีวิเคราะห์ ๒    Analytical Chemistry II 
รหัสวิชา วทคม ๓๑๑ (SCCH 311) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  วทคม ๒๑๑ (SCCH 211) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการพื้นฐาน หลักการขั้นสูง การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ ไฟฟ้าเคมี คอนดักโทเมตรี โพเทนชิโอเมตรี แอ
มเพอโรเมทรี คูลอมบ์เมทรี โวลเทมเมทรี เทคนิคการแยกสาร เทคนิคทางโครมาโทกราฟี โครมาโทกราฟีแบบของเหลว 
แก๊สโครมาโทกราฟี ไอออนโครมาโทกราฟี เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยอุณหภูมิ การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือในการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
  
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์แนวใหม ่
          Trends in Analytical Science  
รหัสวิชา วทคม ๓๑๕ (SCCH 315) 
จ านวนหน่วยกิต    ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  วทคม ๓๑๑(SCCH 311) 
ค าอธิบายรายวิชา  
                  หัวข้อการพัฒนาใหม่ในเคมีวิเคราะห์ที่เป็นปัจจุบัน   เครื่องมือวิเคราะห์ทางชีวการแพทย์ การวิเคราะห์
ชีวโมเลกุล ไบโอเซนเซอร์ เคโมเมตตริกซ์ เคมีคลินิก การค้นพบยา การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและการติดตามการ
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วิเคราะห์อาหารทางนิติวิทยาศาสตร์ ระบบอัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์เมตาบอโลมิกส์ การวิเคราะห์สาร
ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง การวิเคราะห์ยา โปรติโอมิกส์ การวิเคราะห์พื้นผิว 
 
 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห ์

Instrumental Analysis Laboratory  
รหัสวิชา วทคม ๓๑๗ (SCCH 317) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๐-๖-๒) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๑๑(SCCH 311) 
ค าอธิบายรายวิชา  
                การใช้เครื่องมือทางสเปกโทรเมตรี: อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล และอินฟราเรด ในการวัดการเรืองแสง และ
วัดการดูดกลืนและเปล่งแสงของอะตอม  การใช้เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า: การวิเคราะห์โดยการวัดค่าศักย์ไฟฟ้า  การวัด
ความน าไฟฟ้า  เทคนิคทางโพลาโรกราฟี  เทคนิคทางแอมเปอโรเมตรี  เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี : แก๊สโครมาโทก
ราฟี และโครมาโทกราฟีแบบของเหลว 
  
ชื่อวิชา เคมีอินทรีย์ ๓   

Organic Chemistry II 
รหัสวิชา วทคม ๓๒๓ (SCCH 323) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๒๔ หรือปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  
                กฎการปิดวงของบาลด์วิน  ปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง  ความเป็นอะโรมาติกของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเพอริไซ
คลิก และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลในการอธิบาย ท านายการเกิดปฏิกิริยา 
  
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์  Organic Chemistry Laboratory 
รหัสวิชา วทคม ๓๒๙ (SCCH 329) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๐-๖-๒) 
วิชาบังคับก่อน วทคม  ๒๒๔ (SCCH 224) 
ค าอธิบายรายวิชา  

การทดลองเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารอินทรีย์  ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการแทนที่ด้วย   นิวคลีโอไฟล์ 
ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วยนิวคลีโอไฟล์ ปฏิกิริยาการขจัด ปฏิกิริยาการแทนท่ีของสารอะโรมาติกด้วยอิเลคโตรไฟล์ ปฏิกิริยา
การจัดเรียงตัวใหม่ ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน การใช้เอนไซม์ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การแยกสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมถึงเทคนิคการแยกสารและการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น 

 
ชื่อวิชา เคมีเชิงฟิสิกส์ ๓   

Physical Chemistry III 
รหัสวิชา วทคม ๓๓๐ (SCCH 330) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๓๐ และ ๒๓๓ หรือปรึกษาผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  

อองแซมเบิลล์และสมมุติฐานเออโกดิค สถิติของโบลส์มาน เฟอมิ -ดิแรค และโบส-ไอสไตน์ ระดับขั้นของ
ความเป็นอิสระ  สมดุลทางเคมี อุณหพลศาสตร์ของของแข็ง ทฤษฎีทางจลนศาสตร์ของแก็ส และ ทฤษฎีอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของไอออนในสารละลาย ศักย์ทางเคมีไฟฟ้า การน าไฟฟ้าและ
การล าเลียงไอออน ความว่องไวของไอออน กระบวนการทางเคมีที่ขั้วไฟฟ้า/ อิเล็กโทรไลต์ จลนศาสตร์และกลไกทาง
ไฟฟ้าเคมี การกัดกร่อน เซลล์เชื้อเพลิงและตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้า 

 
ชื่อวิชา เคมีที่ผิวและคอลลอยด์     

Surface Chemistry and Colloids 
รหัสวิชา วทคม ๓๓๕ (SCCH 335) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๓๓ (SCCH 233) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้พื้นฐานทางเคมีพื้นผิวและคอลลอยด์ นิยามและหลักการที่เกี่ยวข้องกับรอยต่อระหว่างวัฏภาค การหา
ค่าความตึงผิวและมุมสัมผัส อุณหพลศาสตร์ของรอยต่อระหว่างวัฎภาค การดูดซับ ผิวระหว่างของแข็ง -แก๊ส ผิว
ระหว่างของเหลว-แก๊สและผิวระหว่างของเหลว-ของเหลว ผิวประจันต์ที่มีประจุ สมบัติและโครงสร้างของระบบ
คอลลอยด์ เซอร์เฟกแทน อิมัลชัน ไมเซลล์ ความเสถียรของระบบคอลอยด์ การแผ่ แผ่นบางขนาดโมเลกุลเดี่ยว 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์   

Physical Chemistry Laboratory 
รหัสวิชา วทคม ๓๓๙ (SCCH 339)  
จ านวนหน่วยกิต ๑(๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๓๐ และ วทคม ๒๓๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  

การทดลองเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ สเปคโทรสโกปี เคมีไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์ และการวัด
คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ 

  
ชื่อวิชา เคมีอนินทรีย์ ๒ 
 Inorganic Chemistry II 
รหัสวชิา วทคม ๓๔๑ (SCCH 341) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๔๑  หรือ ปรึกษาผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  

เคมีโคออร์ดิเนชัน สารประกอบเชิงซ้อนธาตุแทรนซิชัน การอ่านช่ือ ไอโซเมอริซึม ทฤษฎีพันธะใน
สารประกอบเชิงซ้อน สมบัติทางสเปกตรัมอิเล็กทรอนิก กฎการเลือก ชนิดของอิเล็กทรอนิก แทรนซิชัน และสมบัติ
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แม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อนปฏิกิริยาเคมีและกลไกปฏิกิริยาเคมี  ของสารประกอบเชิงซ้อนธาตุแทรนซิชัน 
สารประกอบโลหะอินทรีย์ การเร่งปฏิกิริยาด้วยสารประกอบโลหะอินทรีย์ 
 
ชื่อวิชา  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย ์
 Inorganic Chemistry Laboratory 
รหัสวิชา วทคม ๓๔๘ (SCCH 348) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
                แบบจ าลองโมเลกุลของสารประกอบอนินทรีย์ การสังเคราะห์และการท านายโครงสาร้างของ
สารประกอบเชิงซ้อน สารประกอบโลหะอินทรีย์ โลหะออกไซด์ พอลิเมอร์ของสารอนินทรีย์ 
 
ชื่อวิชา พอลิเมอร์เบื้องต้น 
 Introduction to Polymer 
รหัสวิชา วทคม ๓๖๑ (SCCH 361) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๒๔ (SCCH 224) หรือ  ปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  
                      การเตรียมพอลิเมอร์  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิเมอร์  โครงสร้างของพอลิเมอร์  สมบัติของพอลิ
เมอร์  การดัดแปรพอลิเมอร์  วัสดุพอลิเมอร์  การแปรรูปพอลิเมอร์ 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักเคม ี

Mathematics for Chemists  
รหัสวิชา วทคม ๓๘๑ (SCCH 381) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
                   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและฟังก์ชันเฉพาะในปัญหาทางเคมีและฟิสิกส์ สมการอนุพันธ์เฮล์มโฮลทซ์ 
ปัญหาสตูร์ม-ลีอูวิลล์และฟังก์ชันออโธโกนัล วิธีการแยกตัวแปร ฟังก์ชันพิเศษ เช่น ฟังก์ชันเฮอร์ไมต์ เลอช็องดร์ ลาแกร์ 
และเบสเซล และการน าไปใช้งานในทางควอนตัมและทางฟิสิกส์อื่นๆ รูปแบบเมตริกของค่าปัญหาไวเกนส์  และการ
แก้ปัญหาตัวเลข  สถิติส าหรับนักเคมี การใช้โปรแกรมแมทเทมาติกาเบื้องต้น และวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 
สถิติส าหรับนักเคมี เช่น การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนในการทดลอง การถดถอยแบบเชิงเส้นและไม่เชิ งเส้นในปัญหา
ทางเคมี วิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น เช่น การแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ในจลนศาสตร์เคมี การหาผลการ
แปลงฟูเรียร์ของสัญญาณทางสเปกโทรสโกปี  
 
ชื่อวิชา เคมีสะอาด 
 Green Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๐๑ (SCCH 401)   
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จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
              บทบาทและความส าคัญของเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หลักการของเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สารพิษและของเสียที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี  เคมีแบบยั่งยืน  หลักการอะตอมอีโคโนมี  การใช้ตัวท าละลายและสาร
อื่นๆที่ไม่มีพิษกับสิ่งแวดล้อม  การน าเอากลับมาใช้ใหม่  คาร์บอนไดออกไซด์  หลักการของการเร่งปฏิริยาแบบเอก
พันธุ์  วิวิธพันธุ์ และการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  การออกแบบการทดลองและการสังเคราะห์ที่ไม่ส่งผลเสียกับ
สิ่งแวดล้อม  หัวข้ออ่ืนๆที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ ๑ 

Special Topics in Analytical Chemistry I 
รหัสวิชา วทคม ๔๑๒ (SCCH 412)   
จ านวนหน่วยก ิ ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
          หลักการเชิงมูลของการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการสืบสวนสอบสวน หลักการทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ในการคลี่คลายคดี การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
การเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุ การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานประเภทต่างๆ ลายพิมพ์นิ้วมือ เอกสาร
ปลอมแปลง อาวุธปืน วัตถุพยานทางชีววิทยา และยาเสพติด  
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์ ๒ 

Special Topics in Analytical Chemistry II  
รหัสวิชา วทคม ๔๑๓ (SCCH 413)   
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
              การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้สมบัติทางความร้อน  การวิเคราะห์ทางเคมีโดยอาศัยสมบัตเิกี่ยวกับกัมมนัตรงัสี  
การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้พลาสมาเป็นแหล่งพลังงาน   การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิครามาน   การวิเคราะห์แก็ส  
ความก้าวหน้าทางด้านเคมีวิเคราะห์และเรื่องที่ก าลังอยู่ในความสนใจในเคมีวิเคราะห์ 

ชื่อวิชา เคมีสิ่งแวดล้อม 
 Environmental Chemistry  
รหัสวิชา วทคม ๔๑๔ (SCCH 414)   
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
              หลักการทางเคมีสิ่งแวดล้อม ระบบของสิ่งแวดล้อมและวัฏภาคในสิ่งแวดล้อม วัฏภาคของน้ า วัฏภาคของ
อากาศ วัฏภาคของดิน วัฎภาคของสิ่งมีชีวิต อันตรกิริยาของวัฏภาคต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม วงจรของสารเคมีและ



116 
 

ผลกระทบ มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม พื้นฐานการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยาเคมีและพิษวิทยาเคมีอย่าง
ย่อ 
 
ชื่อวิชา หลักการมาตรวิทยา 
 Principles of Metrology 
รหัสวิชา วทคม ๔๑๖ (SCCH 416)   
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
              พื้นฐานระบบมาตรวิทยา ประกอบด้วยหลักทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการวัดค่าทางเคมี สถิติส าหรับการ
ตรวจวัดทางเคมีวิเคราะห์ การสอบกลับ ความไม่แน่นอนของการวัด การประกันคุณภาพ ความใช้ได้ของวิธี 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษในเคมีอินทรีย ์
 Special Topics in Organic Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๒๐ (SCCH 420)   
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  
             บทน า บทบาทและความส าคัญของหัวข้อที่คัดสรร, หลักการของเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคัดสรร, 
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นและความรู้ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคัดสรร, ปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
คัดสรร, เทคโนโลยีที่มีการน ามาใช้ในหัวข้อคัดสรร ความในหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับเคมี
อินทรีย์ในหัวข้อคัดสรร 
 
ชื่อวิชา เคมีอินทรีย์เชิงฟิสิกส ์
 Physical Organic Chemistry  
รหัสวิชา วทคม ๔๒๑ (SCCH 421)   
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๒๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  
                    สเตอริโอเคมีแบบไดนามิค คอนฟอร์เมชันและโมเลกูลาร์เมคานิคส์  ผลของความเกะกะ ความเครียด
และผลทางสเตอริโออิเล็กโทรนิกส์ที่มีต่อการเกิดปฏิกิริยา  กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีทางเคมีอินทรีย์     คาร์โบแคท
ไอออนแบบคลาสสิคอล และนัน-คลาสสิคอล และคาร์แบนไอออน 
 
ชื่อวิชา เคมีอินทรียส์ังเคราะห ์
 Organic Synthesis 
รหัสวิชา วทคม ๔๒๒ (SCCH 422)   
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๒๓ 
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ค าอธิบายรายวิชา  
                    ปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์  ปฏิกิริยาอัลคีเลชันของคาร์บอนนิวคลีโอไฟล์  
ปฏิกิริยาของคาร์บอนนิวคลีโอไฟล์กับสารประกอบท่ีมีฟังชันคาร์บอนีล  การเปลี่ยนหมู่ฟังชันโดยใช้ปฏิกิริยาการแทนที่
ส่วนนิวคลีโอไฟล์  ปฏิกิริยาการเพิ่มอิเล็กโตรไฟล์ที่พหุพันธะของคาร์บอน   ปฏิกิริยารีดักชันของหมู่คาร์บอนีลและหมู่
ฟังก์ชัน อื่น ๆ ปฏิกิริยาไซโคลแอดดิชัน  ปฏิกิริยาจัดตัวใหม่แบบยูนิโมเลคิวลาและปฏิกิริยาขจัด สารออร์แกโนเมตัล
ลิก ของโลหะอัลคาไลน์ และโลหะอัลคาไลน์ เอิร์ธ การสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนโดยใช้ปฏิกิริยาของสารออร์แกโน
โบรอน  สารออร์แกโนซิลิกอน  สารออร์แกโนทิน ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับสารตัวกลางที่ขาดอิเล็กตรอน และปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน 
 
ชื่อวิชา เคมีของสารเฮทเทโรไซคลิก 
 Heterocyclic Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๒๓ (SCCH 423)   
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๒๔ 
ค าอธิบายรายวิชา  
                    พื้นฐานของสารเฮเทอโรไซคลิก การสังเคราะห์ และปฏิกิริยาทางเคมีชนิดต่างๆ ของสารเฮเทอโรไซ
คลิกที่ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจน ซัลเฟอร์ หรือ ไนโตรเจนเป็นส่วนหนึ่งของวงขนาดของวง ขนาดของวงเป็น 
3-อะตอม 4-อะตอม 5-อะตอม และ 6-อะตอม ศึกษาการสังเคราะห์สารที่เป็นวงที่เช่ือมกัน  
 
ชื่อวิชา เคมีของสารธรรมชาต ิ
 Natural Product Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๒๔ (SCCH 424) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๒๓ (SCCH 323) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 สารอินทรีย์ธรรมชาติที่พบเป็นองค์ประกอบของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และการจ าแนกประเภทสาร
ธรรมชาติเหล่านี้โดยอาศัยพื้นฐานตามวิถีชีวสังเคราะห์ 
 
ชื่อวิชา เคมีชีวอินทรีย ์
 Bioorganic chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๒๕ (SCCH 425) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๒๔ (SCCH 224) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการพื้นฐานทางเคมีอินทรีย์และชีวเคมี กระบวนการทางเคมีและปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต : 
ปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน้ า  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน ปฏิกิริยาที่มีความจ าเพาะในทิศทางการเข้าท าปฏิกิริยา  
กลไกเชิงเร่งปฏิกิริยา หน้าที่ของสารชีวโมเลกุล : DNA RNA และเอนไซม์  สารชีวโมเลกุลที่น่าสนใจ: คุณสมบัติของ
พันธะเปปไทด์ โปรตีน แอนตีบอดี กลไกการท างานและการออกฤทธ์ิของยา  ความก้าวหน้าอื่นๆ ในสาขาวิชานี้ 
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ชื่อวิชา    กลไกปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย ์

   Organic Reaction Mechanisms 
รหัสวิชา วทคม ๔๒๖ (SCCH 426)     
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๒๔ (SCCH 224) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การเขียนหรือเสนอขั้นตอนของการเกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสมที่สุดของปฏิกิริยาขั้นพื้นฐานและขั้นสูงใน
ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  
 
ชื่อวิชา เคมีเชิงแสงส าหรับวสัด ุ

Special Topics in Physical Chemistry I 
รหัสวิชา วทคม ๔๓๓ (SCCH 433) 
จ านวนหน่วยกิต  ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม 233 หรือ เคมีควอนตัม 
ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการพื้นฐานและเทคนิควิเคราะห์ส าหรับกระบวนการเชิงแสงเชิงเคมีและฟิสิกส์ การประยุกต์เคมีเชิงแสง
ในงานด้านวัสดุศาสตร์ในปัจจุบัน  

 
ชื่อวิชา เคมีเชิงชีวฟิสิกส ์

Biophysical Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๓๔ (SCCH 434) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้ทางด้านเคมีในมุมมองของชีวฟิสิกส์ หลักการและเทคนิคที่ส าคัญต่อการศึกษาระบบในธรรมชาติเชิง
ลึก และการวิจัยสมัยใหม่แบบบูรณาการ  
  
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษในเคมีเชิงฟิสิกส์ ๑ 

Special Topics in Physical  
           Chemistry I 
รหัสวิชา วทคม ๔๓๕ (SCCH 435) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๓๐ (SCCH 330) หรือปรกึษาผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเคมีเชิงฟิสิกส์  ที่อยู่ในความสนใจที่เป็นปัจจุบัน หลักการขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ที่
เกี่ยวข้อง: ความบกพร่องของโครงสร้างในของแข็ง  กระบวนการถ่ายโอนอิเล็กตรอน 
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ชื่อวิชา เคมีเชิงค านวณ  
 Computational chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๓๙(SCCH 439) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๒๓๓ (SCCH 233)  
ค าอธิบายรายวิชา  
                 ทฤษฎีพื้นฐานและการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการค านวณทางด้านควอนตัมเคมี วิธีการแบบ ab initio และ 
Density Functional Theory (DFT) โดยมีการกล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ทั่วไปในการค านวณ : การหาโครงสร้างที่เสถียร 
การหาโครงสร้างของทรานซิช่ันสเตท การค านวณค่าความถี่การสั่นของโมเลกุล สมบัติทางเทอร์โมไดนามิก และสมบัติ
ทางสเปกโทรสโกปี  
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษในเคมีอนินทรีย ์  
           Special Topics in Inorganic Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๔๒ (SCCH 442) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
            หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเคมีอนินทรีย์ ที่อยู่ในความสนใจที่เป็นปัจจุบัน หลักการขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ที่
เกี่ยวข้อง : การเร่งปฏิกิริยาเคมีเกี่ยวกับชีวอนินทรีย์ เคมีเกี่ยวกับวัสดุ เคมีเชิงแสง เคมีของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
เคมีของโลหะอินทรีย์ และเคมีของของแข็ง 
 
ชื่อวิชา เคมีอุตสาหกรรม 

Industrial Chemistry  
รหัสวิชา วทคม  ๔๕๑ (SCCH 451) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
                   แหล่งที่มาของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี ภาพรวมของอุตสาหกรรมเคมีในระดับโลก เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมเบื้องต้น อุตสาหกรรมคลออัลคาไลน์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตั้งแต่ขั้นต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ า 
 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษในเคมีอุตสาหกรรม 
           Special Topics in Industrial Chemistry 
รหัสวิชา วทคม  ๔๕๒ (SCCH 452) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
                  หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเป็นปัจจุบัน 
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ชื่อวิชา การเยี่ยมชมโรงงาน  
 Industrial Visits 
รหัสวิชา วทคม ๔๕๘ (SCCH 458) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน   
ค าอธิบายรายวิชา  
          เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ; กระบวนการผลิต  การควบคมุคุณภาพ  การวิเคราะห์และ
ทดสอบผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม การบ าบัดน้ าเสียของโรงงาน  ศึกษาการวิเคราะห์การทดสอบทางเคมแีละทางฟิสิกส์ใน
ห้องปฏิบัติการ 
 
 
ชื่อวิชา เคมีวัสดุพอลิเมอร ์  
 Polymer Materials Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๖๑ (SCCH 461) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  วทคม ๓๖๑ (SCCH 361) หรือปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  
 รายละเอียดเกี่ยวกับเคมีการผลิต สมบัติทางเคมีและการประยุกต์พลาสติก ยาง เส้นใย สารเคลือบผิว 
และโฟม พอลิเมอร์ชนิดต่างๆ พอลิเอทิลีน พอลิ-โพรพิลีน พอลิเอไมด์ พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน พอลิยูริเทน พอ
ลิเอสเทอร์ อีพอกซีเรซิน และยางชนิดต่าง ๆ รวมถึงพอลิเมอร์ใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีพลาสติก  
 Plastics Technology 
รหัสวิชา วทคม ๔๖๕ (SCCH 465) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๖๑ (SCCH 361) หรือปรกึษาผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การแปรรูปพลาสติก  การผสมและการคลุกผสมพลาสติก  เทคนิคการฉีดหล่อ  การรีดรูป การเป่าหล่อ การ
กดอัด การขึ้นรูปร้อน การเหวี่ยงหล่อ  วัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ การทดสอบพลาสติก 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยียาง   
 Rubber Technology 
รหัสวิชา วทคม ๔๖๖ (SCCH 466) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๓๖๑ (SCCH 361) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 สมบัติและการประยุกต์ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ การผลิตยางดิบ การผสมและการขึ้นรูป
ยางดิบ การบ่มและการต่อข้ามยางด้วยวิธีการต่างๆ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาง 
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ชื่อวิชา วัสดุศาสตรเ์บื้องต้น 
 Introduction to Materials Science 
รหัสวิชา วทคม ๔๗๑ (SCCH 471) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
                โครงสร้างและพันธะระหว่างอะตอม   โครงสร้างของผลึกของแข็ง   ความไม่สมบูรณ์ในของแข็ง   การ
แพร่   การสึกหรอและการสึกกร่อน  สมบัติทางกลของวัสดุ   แผนภาพวัฎภาค   การเปลี่ยนสภาพของวัฎภาคในโลหะ   
โลหะ  เซรามิก  พอลิเมอร์และคอมพอสิตเบื้องต้น 
 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีวัสด ุ
 Materials Technology 
รหัสวิชา วทคม ๔๗๒ (SCCH 472) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

             บทบาทของวัสดุในชีวิตจริงและการประยุกต์ใช้วัสดุ เช่น วัสดุชีวภาพ วัสดุนาโน วัสดุแสนรู้  วัสดุทางการ
กีฬา  วัสดุส าหรับยานยนต์  วัสดุส าหรับเครื่องบิน กรณีศึกษาเรื่องราวจากหลากหลายแง่มุม (เช่น การเลือกวัสดุ, 
ปัญหาการกัดกร่อน, ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 
ชื่อวิชา    การเรียนรู้อิสระ 
 Independent Study in Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๙๐ (SCCH 490) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
 การค้นคว้าหาความรู้ทางเคมีอย่างอิสระในเรื่องที่สนใจ  ภายใต้การดูแลให้ความรู้เบื้องต้นและให้ค าปรึกษา
อย่างต่อเนื่องของอาจารย์ที่ปรึกษาในภาควิชา  การฝึกทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน  นักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานการค้นคว้าเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

 
ชื่อวิชา  หัวข้อคัดสรรในเคม ี
 Selected Topics in Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๙๑ (SCCH 491) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
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 หัวข้อเรื่องสาขาวิชาเคมีต่างๆ ที่เป็นท่ีสนใจ  ๑ - ๒ เรื่อง ที่เป็นปัจจุบัน 
 
ชื่อวิชา โครงการวิจัยพเิศษทางเคม ี
 Special Project in Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๙๔  (SCCH 494) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๐-๑๒-๘) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน  

นักศึกษาจะต้องท าโครงการวิจัยในเคมีสาขาที่สนใจ  ในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ และหัวข้อวิจัยนี้ควรมีความสัมพันธ์กับ
วิทยานิพนธ์ (วทคม ๔๙๙) ต่อไป   นักศึกษาจะต้องรายงานผลก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 
ชื่อวิชา สัมมนาทางเคม ี
 Seminar in Chemistry 
รหัสวิชา วทคม ๔๙๕  (SCCH 495) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
                    นักศึกษาจะต้องบรรยายเรื่องในสาขาเคมีที่ตนสนใจ   และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามปัญหา ตลอดจน
ส่งรายงานแสดงรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลวิชา 
 
ชื่อวิชา โครงการวิจัยทางเคมี ๑ 
 Project in Chemistry I 
รหัสวิชา วทคม ๔๙๗  (SCCH 497) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๐-๖-๔) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
                  การท าโครงการวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมี: ด้านเคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิง
ฟิสิกส์ เคมีพอลิเมอร์  วัสดุศาสตร์เคมี หรือสาขวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมากับวิธีการวิจัย 

 
ชื่อวิชา โครงการวิจัยทางเคมี ๒ 
 Project in Chemistry II 
รหัสวิชา วทคม ๔๙๘ (SCCH 498) 
จ านวนหน่วยกิต ๖ (๐-๑๒-๖) 
วิชาบังคับก่อน   
ค าอธิบายรายวิชา         
                  การท าโครงการวิจัยขนาดใหญ่ขึ้น โดยเป็นอาจจะเป็นโครงการวิจัยทางเคมีที่ต่อเนื่องจากโครงการวิจัย
ทางเคมี ๑ หรือเป็นโครงการเริ่มใหม่ในหัวข้อท่ีสนใจทางเคมี 
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ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ปริญญาตร ี
 Undergraduate Thesis 
รหัสวิชา วทคม ๔๙๙ (SCCH 499) 
จ านวนหน่วยกิต ๖ (๐-๑๘-๑๒) 

วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน   
ค าอธิบายรายวิชา        ส าหรับนักศึกษาหลักสตูรพสิิฐวิธาน  

                  นักศึกษาจะต้องท าโครงการวิจัยที่มีความริเริ่มใหม่หรือมีเนื้อหาที่จะให้ผลสรุปชัดเจนเป็นประโยชน์
ทางด้านเคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเคมีพอลิเมอร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่
ปรึกษา  งานวิจัยอาจต่อเนื่องกับภาคต้นหรือเริ่มใหม่ก็ได้ นักศึกษาจะต้องเขียนและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
ชื่อวิชา ธรณีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

Geoscience and the Environment  
รหัสวิชา วทธศ ๑๐๐ (SCGS 100)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

หลักธรณีศาสตร์  สิ่งแวดล้อมโดยรวมของดาวเคราะห์โลกของเรา วัสดุในโลก แร่ หิน และทรัพยากรธรณี   
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายใน  และภายนอกที่ท าให้เกิดรูปร่างพื้นผิวโลก วัฏจักรน้ า  แผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  
และธรณีภิบัติอื่น ๆ 
 
ชื่อวิชา ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology  
รหัสวิชา วทคร ๕๐๐  (SCID 500)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ชีวิตและการส่งผ่านข้อมูลภายในเซลล์ การส่งผ่านพลังงานในระบบชีวภาพ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 
การส่งสัญญาณของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ การพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดจ าเพาะ พัฒนาการและการตายของเซลล์ 

 
ชื่อวิชา วิทยาการเรื่องเซลล ์

Cell Science  
รหัสวิชา วทคร ๕๐๒  (SCID 502)  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
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กลไกของเซลล์ในการขนส่งและแปรรูปชีวโมเลกุลไปยังอวัยวะเซลล์ การติดต่อสื่อสาร การจดจ า การเกาะ
เกี่ยวกัน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ วัฏจักรของเซลล์ การควบคุมการเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการเกิดมะเร็ง 
การส่งสัญญาณภายในเซลล์ การตอบสนองของเซลล์ต่อภาวะเครียด การบาดเจ็บ การชราและการตายของเซลล์ การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์กับจุลชีพ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ พยาธิก าเนิดในระดับโมเลกุลของโรค
บางชนิด 
 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงระบบ 

Systematic Bioscience  
รหัสวิชา วทคร ๕๐๓  (SCID 503)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

สภาวะสมดุลของร่างกาย, ระบบภูมิคุ้มกันและผิวหนัง, ระบบประสาท, ระบบกล้ามเนื้อ, ระบบหัวใจและ
หลอดเลือด, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบย่อยอาหาร, ระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบสืบพันธ์ุ, บูรณา
การกับระบบวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 
ชื่อวิชา นิเวศวิทยาเชิงระบบและอุบัติการณ์ โรค 
            Systematic Ecology and Disease Emergence  
รหัสวิชา วทคร ๕๐๕  (SCID 505)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

มูลฐานของระบบนิเวศวิทยา ระบาดวิทยาสมัยใหม่ผสมผสานกับนิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ นิเวศวิทยาของ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า สุขนิเวศและวิธีการเชื่อมโยงสหศาสตร์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค 
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ชื่อวิชา แคลคูลสั 
 Calculus 
รหัสวิชา วทคณ ๑๐๓ (SCMA 103) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลข
ช้ีก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชัไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์
โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนดและ
หลักเกณฑ์โลปีตาล ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหา
ปริพันธ์ ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันของหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันของหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม 
 
ชื่อวิชา แคลคูลสั 
 Calculus 
รหัสวิชา วทคณ ๑๑๐ (SCMA 110) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ฟังก์ชัน ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติและฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การ
ประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนดและหลักเกณฑโ์ลปตีาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์การหาปริพันธ์ 
  
ชื่อวิชา แคลคูลสั 
 Calculus 
รหัสวิชา วทคณ ๑๑๑ (SCMA 111) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลข
ช้ีก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหา
อนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนดและ
หลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์
และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์  

ค าอธิบายรายวิชาของสาขาคณิตศาสตร ์
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ชื่อวิชา แคลคูลสั 
 Calculus 
รหัสวิชา วทคณ ๑๑๕ (SCMA 115) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓–๐–๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เทคนิคการหาปริพันธ์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของสองตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง 
ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ 
     
ชื่อวิชา แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์สามัญและการประยุกต์ * 

Simple Mathematical Concepts and Applications * 
รหัสวิชา วทคณ ๑๑๖ (SCMA 116)  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การประยุกต์แนวคิดเกี่ยวกับจ านวนและตัวเลข  เรขาคณติ  ตรรกศาสตร์  ทฤษฎีจ านวน และความน่าจะเปน็ 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร ์
 Mathematics 
รหัสวิชา วทคณ ๑๑๗ (SCMA 117) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การฝึกทักษะการคณนา  การให้เหตุผล  การฝึกแก้ปัญหาการประเมินค่า
ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผัน 
ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูงกว่าหนึ่ง การหาอนุพันธ์โดยปริยาย หลักเกณฑ์โลปิตาล 
ปริพันธ์ การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพันธ์โดยเศษส่วนย่อย อนุพันธ์ย่อย 
การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แยกกันได้และสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
อันดับหนึ่ง 
 
 
ชื่อวิชา    คณิตศาสตร์ ๑ 
             Mathematics I 
รหัสวิชา วทคณ ๑๒๘ (SCMA 128) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๔-๐-๘) 
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วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 เทคนิคและการประยุกต์การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของแคลคูลัส การร่างกราฟค่าสูงสุด และค่าต ่าสุดของ
อนุพันธ ์ฟังก์ชัน และกราฟของฟังก์ชัน เวกเตอร์ และพีชคณิตเชิงเมทริกซ์ วิชานี้ได้ออกแบบเพื่อนักศึกษาผู้ที่ศึกษาวิชา
แคลคูลัสและคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือวิชาที่เทียบเท่าในระดับมัธยมปลาย 
 
ชื่อวิชา  คณิตศาสตร ๒ 
           Mathematics II 
รหัสวิชา วทคณ ๑๒๙ (SCMA 129) 
จ านวนหน่วยกิต ๔ (๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 พีชคณิตเชิงเส้นและเชิงเมทริกซ์ จ านวนเชิงซ้อนและฟังก์ชัน ฟังก์ชันหลายตัวแปรสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
อันดับแรก สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ล าดับและอนุกรม 
 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตแบบยุคลิด 
 Euclidean Geometry 
รหัสวิชา วทคณ ๑๓๖ (SCMA 136) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
สมบัติของรูปเรขาคณิต เส้นขนาน การสร้างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุม เส้นตรง วงกลม รูปสามเหลี่ยม รูป
สี่เหลี่ยม และรูปหลายเหลี่ยม 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
 Computer Laboratory 
รหัสวิชา วทคณ ๑๔๑ (SCMA 141) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๐-๔-๒)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในข้อปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน 
 
ชื่อวิชา  การประมวลผลข้อมลู 
  Data Processing 
รหัสวิชา วทคณ ๑๔๕ (SCMA 145) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล จ านวนและตัวแทนข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม แผนภูมิสายงานของระบบ 
ภาษาคอมพิวเตอร์การแปลค าสั่ง 
 
ชื่อวิชา  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
  Ordinary Differential  

Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๑๖๐ (SCMA 160) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง 
สมการเชิงเส้นอันดับสูง    
 
ชื่อวิชา แคลคูลสัและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นแนะน า  
 Calculus and Introduction to Ordinary Differential quations   
รหัสวิชา วทคณ ๑๖๒ (SCMA 162) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การทบทวนลิมิตและภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การ
ประยุกต์การหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งไม่เชิงเส้น การแยกตัวแปร 
ความแม่นตรง และการแทนค่า การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการอันดับสองเชิงเส้น การประยุกต์สมการอันดับ
สอง 
 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ    

Ordinary Differential Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๑๖๓ (SCMA 163) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการ
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
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ชื่อวิชา แคลคูลสัและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๑๖๔ (SCMA 164) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันเชิงก าลังและฟังก์ชันลอการิทึม การหาอนุพันธ์โดยปริยายและอัตราสัมพัทธ์ การประยุกต์
อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและไม่จ ากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส เทคนิคการหาปริพันธ์ การ
ประยุกต์การหาปริพันธ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์ ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลย
โดยวิธีค่าลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
 
 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ    

Ordinary Differential Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๑๖๕ (SCMA 165) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการ
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ    

Ordinary Differential Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๑๖๖ (SCMA 166) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการ
อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เชิงเส้น การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ 

 
ชื่อวิชา หลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย   

Principles of Actuarial Science 
รหัสวิชา วทคณ ๑๖๙ (SCMA 169) 
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จ านวนหน่วยกิต ๔(๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและหลักการในวิธีปฏิบัติพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย การจัดการประกันภัย การเกษียณและ
กลุ่มหลักทรัพย์การเงิน บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ความส าคัญของคณิตศาสตร์สถิติศาสตร์ประชากรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การบัญชี และการค านวณในคณิตศาสตร์ประกัน การค านวณเชิงสถิต ิการใช้โปรแกรมเอกเซลในวิธีด าเนินการ
เชิงสถิติ 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์และสถติิศาสตร์พื้นฐานประยุกตไ์ด้  

Applicable Basic Mathematics and Statistics    
รหัสวิชา วทคณ ๑๗๐  (SCMA 170)  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิด เชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์  ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ได้ในชีวิตประจ าวัน  ระบบสมการเชิง
เส้น  เมทริกซ์   ก าหนดการเชิงเส้น  เซตและหลักการนับ  ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ 
 
ชื่อวิชา หมากล้อม  

GO 
รหัสวิชา วทคณ ๑๗๑  (SCMA 171)  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ประวัติของหมากล้อม กฎกติกาพื้นฐาน อุปกรณ์ เทคนิคการเล่น ล าดับต่าง ๆ ของการเล่น กลยุทธ์ การเปิด
การเล่น กลยุทธ์ส่วนกลางการเล่น กลยุทธ์การจบการเล่น  
 
ชื่อวิชา   ประเด็นศลีธรรมจรรยาปัจจุบันกับการคดิเชิงตรรกะ* 

Current Moral Issues and Logical Thinking* 
รหัสวิชา วทคณ ๑๗๒ (SCMA 172) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ เรียนรู้การคิดจากการสนทนาปรึกษาหารือ ประเด็นศีลธรรมจรรยา หรือข้อ
โต้แย้ง จรรยาบรรณในชีวิตประจ าวัน หรือการติดต่อธุรกิจ 
 
ชื่อวิชา   ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขัน้แนะน า * 
            Introduction to Mathematical Software * 
รหัสวิชา วทคณ ๑๗๓ (SCMA 173) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขั้นแนะน าการใช้ซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ในหัวข้อเชิงคณิตศาสตร์และเชิงสถิติดังนี้ เมท
ริกซ์ การหาค าตอบของระบบเชิงเส้นของสมการการวาดกราฟ การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานและสถิติศาสตร์และการแจกแจงเฃิงสถิติ 
  
ชื่อวิชา สถิติศาสตร์ขั้นแนะน า  

Introduction to Statistics 
รหัสวิชา วทคณ ๑๘๐ (SCMA 180) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่า
แบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น 
 
ชื่อวิชา สถิติศาสตรส์ าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ * 

Statistics  for  Medical Science *   
รหัสวิชา วทคณ ๑๘๑  (SCMA 181)  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

  แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์หลากหลายการอธิบาย

ค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนท่ีดีของประชากรและการน าไปใช้ในการประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน  การน าเสนอบทความหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธีเชิงสถิติ 

 
ชื่อวิชา สถิติศาสตรส์ าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

Statistics for  Health Science   
รหัสวิชา วทคณ ๑๘๒  (SCMA 182)  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ต่าง ๆ การตีความค่าสถิติ 

สถิติพรรณนา การซักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการน าไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบ

สมมติฐาน   
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ชื่อวิชา ความน่าจะเป็น  
Probability  

รหัสวิชา วทคณ ๑๘๔  (SCMA 184)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ปริภูมิตัวอย่าง สัจพจน์พ้ืนฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขและความอิสระ ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงวิยุตและการแจกแจงต่อเนื่อง การแจกแจงหนึ่งตัวแปรและการแจกแจงหลายตัวแปร การคาดหมายและความ
แปรปรวน รวมถึงโมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงทวินาม การแจกแจงทวินามลบ การแจกแจง
เรขาคณิต การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงแบบเลขช้ีก าลังและการแจกแจงแกมมา ฟังก์ชันของตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงการชักตัวอย่าง ทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง 

 
ชื่อวิชา สถิติศาสตร ์   

Statistics  
รหัสวิชา วทคณ ๑๘๗ (SCMA 187) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายเชิงคณิตศาสตร์ การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวส์ซอง แบบไคก าลังสอง แบบที และแบบเอฟ การแจกแจงการชักตัวอย่าง การ
ประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๑ 

Statistical Data Analysis I 
รหัสวิชา วทคณ ๑๘๘ (SCMA 188) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ : การสรุปในรูปแบบกราฟและตัวเลข การแปลงข้อมูลหนึ่งตัวแปร การ
ประเมินผลเชิงกราฟ และพื้นฐานการวิเคราะห์เชิงถดถอยของข้อมูลสองตัวแปร การค านวณความน่าจะเป็นของการ
แจกแจงแบบปกติและการตรวจสอบความปกติการออกแบบการทดลอง  รูปแบบต่างๆของการชักตัวอย่างแบบสุ่ม 
ทฤษฎีขีดจ ากัดส่วนกลาง ช่วงความเชื่อมั่น และการทดสอบสมมติฐานส าหรับค่าเฉลี่ยหนึ่ง 
ค่า ค่าเฉลี่ยสองค่า และค่าความแปรปรวน การตรวจสอบข้อสมมติ การอนุมานในกรณีค่าเฉลี่ยมากกว่าสองค่า การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน วิชานี้จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
 
ชื่อวิชา     การวิเคราะห์ข้อมลูสถติิ ๒ 
              Statistical Data Analysis II  
รหัสวิชา วทคณ ๑๘๙ (SCMA 189) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง และการแจกแจงเชิงวิยุต การแจกแจงความ
น่าจะเป็นร่วม และการแจกแจงฟังก์ชันเชิงเดียว เช่น 
ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันก าลังสองของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายเชิงคณิตศาสตร์แบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงวิยุต 
รวมถึงค่าเฉลี่ย และค่าความแปรปรวน ฟังก์ชัน ตัวแปรสุ่ม การอนุมานค่าสัดส่วน การแจกแจงเอฟ และไคสแควร์ การ
อนุมานค่าความแปรปรวนแบบหนึ่งค่า และสองค่า ภาวะรูปสนิทดีการทดสอบความเป็นอิสระและความเป็นเอกพันธ์ 
 
ชื่อวิชา การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ์   

Science Communications 
รหัสวิชา วทคณ ๑๙๖ (SCMA 196) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

รายวิชาเน้นมุมมองทางด้านการสื่อสารในการเขียน และการวิจัยที่มีเนื้อหาในทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
ทาง รวมถึงเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารทางการพูด เน้นความสามารถเพื่อการท างานแบบร่วมมือในการวิจัย และงาน
ที่เน้นการพูด การเรียนรู้เพื่อสามารถก าหนดขอบเขต เข้าใจ และจับประเด็นส าคัญของข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 
อินเทอร์เน็ต และแหล่งค้นคว้าข้อมูลอื่นๆ เพื่อการท าวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้แหล่งข้อมูล
ดังกล่าวในการเขียนเชิงวิเคราะห์และน าเสนอได้ต่อผู้อื่น ทักษะในการค้นคว้า สังเคราะห์ และถอดข้อมูล การให้เหตุผล
ในข้อโต้แย้ง ระบบการอ้างอิงแบบฮาร์วาร์ด รวมถึงการให้งานเพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการน าเสนออย่างมืออาชีพ 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีความน่าจะเป็น (พิสิฐวิธาน)   

Probability Theory (Distinction) 
รหัสวิชา วทคณ ๒๐๓ (SCMA 203) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ และ 
                        วทคณ ๒๑๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  
การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๘๐ ได้แก่ปริภูมิ
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงพิเศษ กฎจ านวนค่ามาก ลิมิตของการแจกแจง 
 
ชื่อวิชา การออกแบบการทดลอง (พิสิฐวิธาน)   

Experimental Design (Distinction) 
รหัสวิชา วทคณ ๒๐๔ (SCMA 204) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ค าอธิบายรายวิชา  
การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๘๒ 

ได้แก่หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง การออกแบบสุ่มบริบูรณ์ การออกแบบบล็อกเชิงสุ่ม การออกแบบ
จัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล คอนฟาวน์ดิง การทดลองสปลิต-พลอต 
 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลายตัวแปร (พิสิฐวธิาน)  

Multivariate Analysis (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๒๐๕ (SCMA 205) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๔๘๔ 
ได้แก่การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร สหสัมพันธ์พหุคูณและสหสัมพันธ์ย่อย การแจกแจงวิชาร์ต การแจกแจงทีโฮ
เทลลิง การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์การวิเคราะห์ตัวประกอบ 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีการคณนา (พสิิฐวิธาน)  

Theory of Computation (Distinction) 
รหัสวิชา วทคณ ๒๐๙ (SCMA 209) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวชิา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๔๔๙ 
ได้แก่ภาษารูปนัย ออโตมาตาจ ากัด ไม่ก าหนดนิยม พุชดาวน์ออโตมาตา เครื่องจักรทูริง เครื่องจักรโพสต์ทฤษฎีบทมิง
สกีลิมิตของการยอมรับภาษา เครื่องจักรทูริงสากล ข้อปัญหาแก้ไม่ได้การคณนาได้ทฤษฎีฟังก์ชันเวียนเกิด 
 
ชื่อวิชา แคลคูลสัหลายตัวแปร   

Calculus of Several Variables  
รหัสวิชา วทคณ ๒๑๓ (SCMA 213) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ผิวก าลังสอง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อย จาโคเบียน ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด ตัวคูณ
ลากรานจ์อนุกรมเทย์เลอร์ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์สองช้ัน ปริพันธ์หลายช้ัน ปริพันธ์หลายช้ันโดยพิกัดทรงกระบอก
และพิกัดทรงกลม ปริพันธ์ตามผิว 
 
ชื่อวิชา แคลคูลสัขั้นสูง  

Advanced Calculus  
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รหัสวิชา วทคณ ๒๑๔ (SCMA 214) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ล าดับ อนุกรม ฟังก์ชัน ลิมิต ภาวะต่อเนื่อภาวะต่อเนื่องสม ่าเสมอ การหาอนุพันธ์ได้ทฤษฎีบทค่าระหว่าง
กลาง ทฤษฎีบทของรอล ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมหลักเกณฑ์โลปิตาล ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัส ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 
ชื่อวิชา    แคลคูลัสขั้นสูง 
             Advanced Calculus 
รหัสวิชา วทคณ ๒๑๘ (SCMA 218) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๒๙ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์คงตัว ผลเฉลยในรูปอนุกรมก าลัง 
อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เกรเดียนต์อนุพันธ์ระบุทิศทาง ค่าสูงสุดและค่าต ่าสุด ปริพันธ์สองช้ันและสามชั้น 
ปริพันธ์ตามเส้น และปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ทฤษฎีบทสโตกส์ไดเวอร์เจนซ์เคิร์ล 
ความไม่ขึ้นกับวิถี 
 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์  

Differential Equations  
รหัสวิชา วทคณ ๒๒๒ (SCMA 222) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒– ๐ – ๔)   
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามญั ค าตอบแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การแปลงลาปลาซ 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

 
ชื่อวิชา ตัวแปรเชิงซ้อน  

Complex Variables  
รหัสวิชา วทคณ ๒๒๖ (SCMA 226) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร- 
ค าอธิบายรายวิชา  

จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์สมการโคชี-รีมันน์การต่อเนื่องวิเคราะห์ทฤษฎีบทของโคชี หลักมอดุลัส
สูงสุด ทฤษฎีบทของลียูวีล ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการ 
ประเมินค่าปริพันธ์จริง หลักอาร์กิวเมนต์ทฤษฎีบทของรูเช การส่งคงแบบ 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เวกเตอร ์  
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Vector Analysis  
รหัสวิชา วทคณ ๒๓๔ (SCMA 234) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร- 
ค าอธิบายรายวิชา  

พีชคณิตของเวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ของ
เวกเตอร์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง ปริพันธ์ตามผิวของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบท
ของสโตกส์ 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตวิเคราะห์  
 Analytic Geometry 
รหัสวิชา วทคณ ๒๓๕ (SCMA 235) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
ภาคตัดกรวย ระบบพิกัดใน R3 กราฟใน R3 การเปลี่ยนพิกัด ระนาบและผิวใน R3 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  
 Non-Euclidean Geometry 
รหัสวิชา วทคณ ๒๓๖ (SCMA 236) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย เรขาคณิตอิลลิปติก เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา วิธีเชิงเส้นในเรขาคณิต เรขาคณิตของ
เส้นตรง เรขาคณิตของเส้นโค้งก าลังสอง ปริภูมิเชิงภาพฉาย 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เวกเตอร์และเทนเซอร์ 

Vector and Tensor Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๒๓๗ (SCMA 237) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๓๔ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  
พีชคณิตและแคลคูลัสของปริมาณเทนเซอร์ การไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การแปลงพิกัดเทนเซอร์คอนทราแวเรียนต์ เทน
เซอร์โคแวเรียนต์และเทนเซอร์ผสม สัญลักษณ์คริสทอฟเฟิล การหาอนุพันธ์โคแวเรียนต์และอนุพันธ์ในตัว ผลคูณและ
การด าเนินการนัยทั่วไปของการวิเคราะห์เวกเตอร์สมการพื้นฐานของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์พลศาสตร์ทฤษฎี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ของไหลและความยืดหยุ่นในพิกัดนัยทั่วไป 
 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  
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Computer Programming  
รหัสวิชา วทคณ ๒๔๑ (SCMA 241) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้สอน 
 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

Object Oriented Programming  
รหัสวิชา วทคณ ๒๔๒ (SCMA 242) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๔๑ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

คลาส วิธี สาร กรณีตัวอย่าง การเริ่มต้น การรับทอด คลาสย่อย แบบชนิดย่อยการแทนที่ การขยาย
รายละเอียดสถิตย์และการขยายรายละเอียดพลวัต การรับทอดพหุคูณ ภาวะพหุสัณฐานและการ น าซอฟต์แวร์กลับมา
ใช้อีก การท าโอเวอร์โหลด การท าโอเวอร์ไรด์ตัวแปรโพลีมอร์ฟิก กรอบงาน แบบรูปส าหรับการออกแบบสภาพมองเหน็
ได้และภาวะพึ่งพิง แนะน ายูเอ็มแอลและภาษาเชิงวัตถุขั้นแนะน าแนวคิดการสร้างแบบจ าลอง การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุการประยุกต์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 
ชื่อวิชา ระบบปฏิบตัิการ  

Operating Systems  
รหัสวิชา วทคณ ๒๔๓ (SCMA 243) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๔๑ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การพัฒนาของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและสายโยงใย มัลติโปรแกรมมิงและการแบ่งเวลา การจัดการ
ภาวะพร้อมกัน ก าหนดการ อุปกรณ์ แฟ้ม ตัวประสานผู้ใช้ระบบเสมือน การจัดสรรทรัพยากร ระบบการประมวลผล 
แบบกระจายและระบบข่ายงาน สมรรถนะ การพัฒนาของระบบปฏิบัติการในอนาคต 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

System Analysis and Design  
รหัสวิชา วทคณ ๒๔๔ (SCMA 244) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๔๑ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการก าหนดปัญหา  การวิเคราะห์ การออกแบบ วัฏจักรของการพัฒนาระบบ 
การศึกษาความเป็นไปได้ การก าหนดความต้องการเกี่ยวกับสารสนเทศ การวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง ระเบียบ
วิธีการออกแบบ การออกแบบเชิงโครงสร้าง การพัฒนาและทดสอบโปรแกรม 

 
ชื่อวิชา    พีชคณิตเชิงเส้น 
             Linear Algebra 
รหัสวิชา วทคณ ๒๕๙ (SCMA 259) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๒๘ และ วทคณ ๑๒๙ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ภาพฉายบนปริภูมิย่อย ค่าก าลังสองน้อยที่สุด ค่า
ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การแปลงเป็น เมทริกซ์เฉียงและจอร์แดน ปริภูมิเวกเตอร์เชิงซ้อน การแยก
ค่าเอกฐาน ตัวผกผันเทียมระบบสมการอนุพันธ์เชิงเส้น 
 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์     

Differential Equations  
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๐ (SCMA 260) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒ – ๐ - ๔)   
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๖๐, วทคท ๑๖๑, วทคม ๑๖๒ หรือ วทคม ๑๖๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลการแปลงลาปลาซ 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมฟูริแยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 
ชื่อวิชา ก าหนดการเชิงเส้น   

Linear Programming 
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๒ (SCMA 262) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ – ๖)   
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดของตัวแบบเชิงก าหนดในการวิจัยด าเนินการ ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น วิธีเชิงกราฟิก ขั้นตอนวิธี 
ซิมเพล็กซ์ วิธีสองเฟสและวิธีบิก-เอ็ม วิธีการดูอัลซิมเพล็กซ์วิธีการพรีมัล-ดูอัล การวิเคราะห์ภาวะคู่กัน และความไวกับ
การแปลความหมายทางเศรษฐศาสตรเ์งื่อนไขของค่าเหมาะที่สุด ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดก าหนด การปัญหาการ
จัดสรร ปัญหาการก าหนดงาน วิธีอิลิปซอยด์วิธีอินทิเรีย-พอยท ์

 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์และปัญหาค่าขอบ 
           Differential Equations and Boundary Value Problems 
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๓ (SCMA 263) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
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วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลการแปลงลาปลาซ 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิง 
อนุพันธ์ย่อย 
 
ชื่อวิชา เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน า  

Introduction to Optimization Techniques 
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๔ (SCMA 264) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีและขั้นตอนวิธีส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุดขั้นแนะน าการหาค่าเหมาะที่สุดในปัญหาเชิงเส้น  วิธีซิม
เพล็กซ์ การวิเคราะห์ภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไวปัญหาไม่เชิงเส้นแบบไร้เง่ือนไขบังคับ ปัญหาไม่เชิงเส้นแบบมี
เงื่อนไข 

 
ชื่อวิชา แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์   

Mathematical Modeling 
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๕ (SCMA 265) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ในด้านนิเวศวิทยา และสรีระวิทยา สมการเชิงผลต่างเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้นและวิธีเชิงคุณภาพ 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีดอกเบี้ย  
 Theory of Interests 
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๖ (SCMA 266) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง อัตราส่วนลดที่เป็นจริง ค่ารายงวด ตารางเงินผ่อน
และกองทุนเงินสะสม อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน พันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภทอื่น การช าระหนี้แบบต่างๆ 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์การเงิน  
 Financial Mathematics 
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๗ (SCMA 267) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
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วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

คณิตศาสตร์การเงิน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย โครงสร้างของอัตราดอกเบี้ย การบังคับของดอกเบี้ย มาตรา
สมมูลของดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน เงินต้น สมการของมูลค่ามูลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต มูลค่าปัจจุบัน มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิฟังก์ชันการสะสมฟังก์ชันส่วนลด เงินรายปีตามก าหนด การด ารงอยู่ตลอดไป อัตราผลตอบแทนบนกองทุน 
การไถ่ถอนมูลค่า หุ้น พันธบัตร เครื่องมือการเงินอื่นๆ กองทุนรวม สัญญาการรับประกันการลงทุน เส้นแสดง
ผลตอบแทน อัตราซื้อขายทันทีอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ช่วงเวลา คอนเวกซ์ซิตี้และอิมมูไนเซช่ัน เศรษฐศาสตร์
การเงิน อนุพันธ์สัญญาที่จะส่งมอบสินค้าในภายหน้า การขายเกินจ านวนที่มีและการถือหลักทรัพย์ไว้การให้สิทธิเลือก
ซื้อและการให้สิทธิเลือกขาย ช่วงห่าง การป้องกันความเสี่ยง การซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน การสลับ
สับเปลี่ยน 
 
 
 
ชื่อวิชา    เศรษฐศาสตร ์
             Economics 
รหัสวิชา วทคณ ๒๖๙ (SCMA 269) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการเศรษฐศาสตร์ รายได้จากการค้า ทฤษฎีของอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ 
นโยบายของรัฐบาลเช่นการควบคุมราคาและภาษี ส่วนเกินของผู้บริโภคและผู้ผลิต ผลการด าเนินการ สินค้าสาธารณะ 
และทรัพยากรทั่วไปราคาผลิตภัณฑ์ บริษัทในตลาดการแข่งขัน การผูกขาด และการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย 
 
ชื่อวิชา โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์และการพิสูจน์  

Mathematical Structures and Proofs 
รหัสวิชา วทคณ ๒๗๓ (SCMA 273) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

หลักมูลของโครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ขั้นแนะน าการพิสูจน์เชิงคณิตศาสตร์การใช้บทนิยาม 
สัจพจน์ทฤษฎีบทและข้อสมมุติในการให้เหตุผล การพิสูจน์ประพจน์เชิงเดียว การพิสูจน์ประพจน์เชิงประกอบ การ
พิสูจน์ประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ การพิสูจน์โดยประพจน์แย้งสลับที่ การพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง การพิสูจน์ประพจน์ที่มี
ตัวเช่ือม ``หรือ'' โดยการแปลงเป็นรูปแบบมีเงื่อนไข การพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อ่อนและเข้ม การพิสูจน์โดย
แจงกรณีการพิสูจน์การมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว การพิสูจน์ความแจ่มชัด การพิสูจน์ประพจน์ที่ซับซ้อน 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีเซต  
 Set Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๒๗๕ (SCMA 275) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

คาร์ดินัลลิตีเซตนับได้สัจพจน์ของทฤษฎีเซต คู่อันดับ ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน จ านวนเชิงการนับ จ านวน
ธรรมชาติเซตอันดับบางส่วน สัจพจน์การเลือก จ านวนเชิงอันดับที่ 

 
ชื่อวิชา สถิติศาสตร์  
 Statistics 
รหัสวิชา วทคณ ๒๘๒ (SCMA 282) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน SCMA 184 หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

สถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานของการทดสอบสมมุติฐาน การประมาณ และช่วงความเช่ือมั่น การทดสอบ
ด้วยทีการทดสอบด้วยซีการทดสอบด้วยไคก าลังสอง วิธีด าเนินการหนึ่งและสองตัวอย่างไร้พารามิเตอร์ การถดถอย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง 
 
ชื่อวิชา สถิติศาสตร์  
 Statistics 
รหัสวิชา วทคณ ๒๘๔ (SCMA 284) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มวิยุตและตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็น
วิยุตและการแจกแจงความน่าจะเป็นต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงหลายตัวแปร การคาดหมายเชิง
คณิตศาสตร์ การแจกแจงของการชักตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 

 
ชื่อวิชา กระบวนการสโทแคสติกข้ันแนะน า  

Introduction to Stochastic Processes 
รหัสวิชา วทคณ ๒๘๕ (SCMA 285) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

วทคณ ๑๘๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฟังก์ชันก่อก าเนิด ทฤษฎีเหตุการณ์เวียนเกิด ลูกโซ่
มาร์คอฟ การแจกแจงนิ่งส าหรับลูกโซ่มาร์คอฟ กระบวนการกระโดดแท้มาร์คอฟ 
 
ชื่อวิชา    สถิติเชิงคณิตศาสตร ์
             Mathematical Statistics 
รหัสวิชา วทคณ ๒๘๖ (SCMA 286) 
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จ านวนหน่วยกิต ๔ (๓-๒-๗) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๒๘ และ วทคณ ๑๘๘ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 

การทบทวนสัจพจน์ความน่าจะเป็นและหลักเกณฑ์ความน่าจะเป็น หลักการของเบย์การแจกแจงหนึ่งตัวแปร
พิเศษ การแจกแจงหลายตัวแปร การแจกแจงมีเง่ือนไขการแจกแจงตามขอบ ตัวแปรสุ่มอิสระ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม 
ผลบวกสุ่มและสถิติเชิงอันดับ ค่าคาดหมาย ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวและสหสัมพันธ์ การคาดคะเนแบบมีเง่ือนไขและ 
ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การลู่เข้าของล าดับสุ่ม การแนะน ากระบวนการสโทแคสติก (ลูกโซ่มาร์คอฟชนิดไม่ต่อเนื่อง) 
การแจกแจงที่ได้จากการแจกแจงปรกติเพื่อศึกษาการแจกแจงการชักตัวอย่างของค่าเฉลี่ยของตัวอย่างและความ
แปรปรวนตัวอย่าง การแนะน าการประมาณค่าของตัวแปรเสริม 
 
ชื่อวิชา      การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง 
               Experimental Design and Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๒๘๗ (SCMA 287) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๘ และ วทคณ ๑๘๙ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 

การแนะน าหลักการและกระบวนการของการออกแบบการทดลอง ความคิดรวบยอดของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน และการเปรียบเทียบแบบพหุคูณ การอภิปรายอย่างเป็นระบบของการออกแบบพื้นฐานได้แก่ การออกแบบ
โดยวิธีการสุ่มอย่างสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกเชิงสุ่ม การออกแบบโดยวิธีจัตุรัสละติน มุมมองของบล็อก การลดความ
ผิดพลาดและโครงสร้างทรีทเมนต์ การออกแบบโดยวิธีแฟกทอเรียล การออกแบบโดยวิธีทูเคแฟกทอเรียล การ
ออกแบบโดยวิธีแฟกทอเรียลเชิงเศษส่วน การออกแบบโดยวิธีแฟกทอเรียลแบบทั่วไป การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม ระเบียบวิธีผิวตอบสนอง และการออกแบบที่เหมาะที่สุด การวิเคราะห์การทดลองโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS/R/SAS 

 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ข้อมลูสถิติ ๓ 

Statistical Data Analysis III 
รหัสวิชา วทคณ ๒๘๘ (SCMA 288)  
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๘ และ วทคณ ๑๘๙ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

การวิเคราะห์การถดถอย: การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดี่ยว การวัดความเหมาะสมของแบบจ าลอง การ
วิเคราะห์ตกค้าง การแปลง การอนุมานส าหรับค่าความชัน และระยะตัดแกน ช่วงความเชื่อมั่น และการท านายส าหรับ
ค่าตอบสนองอนาคต การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ: การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองการอนุมาน
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองและการท านาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวินิจฉัยการถดถอย การเลือกตัวแปร 
และการสร้างแบบจ าลอง วิธีการแบบไม่อิงพารามิเตอร์: การทดสอบเครื่องหมาย การทดสอบเครื่องหมายโดยล าดับที่ 
การทดสอบผลบวกโดยล าดับ การทดสอบแบบล าดับตัวเลขโดยครัสคัลวอลลิซ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ล าดับที่การ
ตรวจสอบการแจกแจง: การลงจุดแบบคิวคิวและการทดสอบโดยวิธีคอลโมโกรอฟซาไมนอฟ 
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ชื่อวิชา หลักการเงิน  
 Principles of Finance  
รหัสวิชา วทคณ ๒๘๙ (SCMA 289) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

จุดประสงค์ของการจัดการด้านการเงิน คณิตศาสตร์การเงิน การตัดสินใจการลงทุนโดยพิจารณาจากวิธีการ
ประเมินการลงทุนในรูปแบบต่างๆ การตัดสินใจการลงทุนโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด ตลาดเงินทุนของประเทศ
ออสเตรเลีย ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การเช่า ความเสี่ยง และผลตอบแทน การแนะน าทฤษฎีพอร์ทโฟลิโอ 
และ แบบจ าลองซีเอพีเอ็ม และการแนะน าออพชัน และฟิวเจอร์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 
 
 

ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์  
Special Topics in Mathematics 

รหัสวิชา วทคณ ๒๙๐ (SCMA 290) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจเป็นพิเศษในสาขาคณิตศาสตร์ขณะนั้น 
 
ชื่อวิชา หัวข้อคัดสรร ๑     

Selected Topics I 
รหัสวิชา วทคณ ๒๙๑ (SCMA 291) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน -ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจเป็นพิเศษในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ 
 
ชื่อวิชา หัวข้อคัดสรร ๒     

Selected Topics II 
รหัสวิชา วทคณ ๒๙๒ (SCMA 292) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจเป็นพิเศษในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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ชื่อวิชา    หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย ๑ 
Special Topics in Actuarial Science I 

รหัสวิชา วทคณ ๒๙๓ (SCMA 293) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นกับผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั 
 

ชื่อวิชา    หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย ๒ 
             Special Topics in Actuarial Science II 
รหัสวิชา วทคณ ๒๙๔ (SCMA 294) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นกับผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั 
 

ชื่อวิชา ทฤษฎีเซต (พิสิฐวิธาน)  
Set Theory (Distinction) 

รหัสวิชา วทคณ ๓๐๐ (SCMA 300) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๒๗๕ 
ได้แก่ คาร์ดินัลลิตี เซตนับได้สัจพจน์ของทฤษฎีเซต คู่อันดับ ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน จ านวนเชิงการนับ จ านวนธรรมชาติ
เซตอันดับบางส่วน สัจพจน์การเลือก จ านวนเชิงอันดับที ่
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีกราฟขั้นแนะน า(พิสิฐวิธาน) 
            Introduction to Graph Theory (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๑ (SCMA 301) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๗๔ 
ได้แก่ แนวคิดหลักมูล ความเช่ือมโยงของกราฟ วิถีรูปต้นไม้ วงจร เซตส่วนตัด ตัวแทนเมทริกซ์ กราฟเชิงระนาบและ
กราฟคู่กัน การครอบง าความอิสระ รงคเลข ข่ายงานการขนส่ง ทฤษฎีบทแมกซ์-โฟลมิน-คัต การจับคู่บริบูรณ์การจับคู่
แบบใหญ่สุด 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีกรุป (พิสิฐวิธาน)  
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Group Theory (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๒ (SCMA 302) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๕๖ 
ได้แก่ช้ินประกอบของทฤษฎีกรุป แนวคิดฮอมอมอร์ฟีและกรุปกับตัวด าเนินการ โครงสร้างและการสร้างกรุปประกอบ 
กรุปวัฏจักร พี-กรุป ซิโลพี-กรุป 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีจ านวน ๒ (พิสิฐวิธาน)   

Number Theory II (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๓ (SCMA 303) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๕๐ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๔๕๐ 
ได้แก่การแนะน าเทคนิคเชิงวิเคราะห์และเชิงพีชคณิตสมัยใหม่ที่ใช้ในการศึกษารูปแบบก าลังสอง  การแจกแจงของ
จ านวนเฉพาะ การหาค่าโดยประมาณแบบไดโอแฟนไทน์และหัวข้ออ่ืนของทฤษฎีจ านวนแบบฉบับ 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีเกม (พิสิฐวิธาน)  

Game Theory (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๔ (SCMA 304) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๖๗ 
ได้แก่เกมเมทริกซ์รูปแบบขยาย รูปต้นไม้เกม กลยุทธ์ผสม กลยุทธ์เด่นชัด เกมเมทริกซ์คู่รูปแบบปรกติสมดุลนาช เกม
ซ ้า 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตเชิงอนุพันธุ์และการวิเคราะห์เทนเซอร์(พิสิฐวิธาน)    

Differential Geometry and Tensor Analysis (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๕ (SCMA 305) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๓๔ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๔๓๖ 
ได้แก่ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้ง ปริภูมิทอพอโลยีแมนิโฟลด์ปรับเรียบ เวกเตอร์สัมผัส เส้นโค้ง ผิว กรุปการแปลง ฟีลด์เทน
เซอร์จีออเดซิก เทนเซอร์ความโค้ง ทฤษฎี 
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ฮอมอโลยี 
 
ชื่อวิชา สมการอินทิกรลั (พิสิฐวิธาน)   

Integral Equations (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๖ (SCMA 306) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๖๔ 
ได้แก่สมบัติทั่วไปของสมการอินทิกรัล สมการเฟรดโฮล์มและวอลแตร์รา สมการแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง แก่นกลาง 
ผลเฉลยแบบอนุกรมออร์โทกอนอไลเซชัน ฟังก์ชันไบออร์โทกอนอล อนุกรมนอยมันน์ผลเฉลยโดยผลการแปลง
อินทิกรัล ทฤษฎีของฮิลแบร์ท-ชมิดท์สมการไม่เอกพันธุ์ฟังก์ชันของกรีน 

 
ชื่อวิชา ปัญหาค่าขอบ (พิสิฐวิธาน) 

Boundary Value Problems (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๗ (SCMA 307) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  
การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๔๖๔ ได้แก่
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น สมการคลื่น ฟังก์ชันของกรีนและปัญหาสตูร์ม-ลียูวีล อนุกรมฟูริแยร์และผลการแปลงฟู
ริแยร์ สมการความร้อน สมการลาปลาซ และสมการปัวส์ซองปัญหาในมิติสูงๆ 
 
ชื่อวิชา ผลการแปลงเชิงคณติศาสตร์(พสิิฐวิธาน)   

Mathematical Transforms (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๘ (SCMA 308) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๖๘ 
ได้แก่ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงฟูริแยร์ผลการแปลงโคไซน์และไซน์ผลการแปลงจ ากัด ผลการแปลงแซด ผล
การแปลงอื่น 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีรหัส (พิสิฐวิธาน)    

Coding Theory (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๓๐๙ (SCMA 309) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน - 



147 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๗๒ 

ได้แก่ทฤษฎีรหัสขั้นแนะน าพีชคณิตพื้นฐาน รหัสเชิงเส้นการใช้เมทริกซ์ในรหัสเชิงเส้น ความควรจะเป็นสูงสุด รหัส
ขยาย รหัสวัฏจักร 
 
ชื่อวิชา คณิตวิเคราะห์  
 Mathematical Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๓๒๑ (SCMA 321) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๑๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ระบบจ านวนจริงและจ านวนเชิงซ้อน ทอพอโลยีพื้นฐาน ล าดับและอนุกรม ภาวะต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์
ปริพันธ์แบบรีมันน-์สตีลต์เชส ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงจริง  
 Real Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๓๒๕ (SCMA 325) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๑๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

โครงสร้างของจ านวนจริง ฟังก์ชันข้ันบันได ปริพันธ์เลอเบส์ก ทฤษฎีบทการลู่เข้าปริพันธ์รีมันน์ ฟังก์ชันเทียบ
มาตราได้ เซตเทียบมาตราได้ โครงสร้างของฟังก์ชันเทียบมาตราได้ การหาปริพันธ์บนเซตหาเมเชอร์ได้ ทฤษฎีบทหลัก
มูลของแคลคูลัส อสมการเฮิลแดร์และมิงคอฟสกีปริภูมิLp การหาปริพันธ์บน Rn การหาปริพันธ์ซ้อน ทฤษฎีบทของฟู
บีนีการแปลงปริพันธ์บน Rn 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงซ้อน y  
 Complex Analysis y 
รหัสวิชา วทคณ ๓๒๖ (SCMA 326) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมก าลัง การส่งคงแบบ ทฤษฎีการประมาณ ฟังก์ชันเป็นคาบ 
ฟังก์ชันอิลลิปติก ผิวรีมันน์การต่อเนื่องวิเคราะห์ 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น   

Elementary Differential  Geometry 
รหัสวิชา วทคณ ๓๓๖ (SCMA 336) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
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วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

เส้นโค้งและผิวใน R3 ทฤษฎีเส้นโค้งเฉพาะที่สูตรแซร์เร-เฟรอเน ทฤษฎีเส้นโค้งวงกว้าง ทฤษฎีบทของเฟน
เชล ทฤษฎีผิวเฉพาะที่ 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตการคณนาเชิงตัวเลข  

Numerical Computational Geometry 
รหัสวิชา วทคณ ๓๓๗ (SCMA 337) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธบิายรายวิชา  

ขั้นตอนวิธีเดอคาสทิล์จูย์ รูปแบบเบียร์นสเตย์นของเส้นโค้งแบซิเออร์ เส้นโค้งแบซิเออร์ การประมาณค่า 
ในช่วงของพหุนาม เส้นโค้งเสมือนพหุนามในรูปแบบแบซิเออร์ การประมาณค่าในช่วงก าลังสามเป็นช่วง บี-เสมือนพหุ
นาม ภาคตัดกรวย เส้นโค้งแบซิเออร์ตรรกยะและเส้นโค้งบี-เสมือนพหุนาม การประกอบผลคูณเทนเซอร์พื้นผิว
ประกอบและ การประมาณค่าในช่วงเสมือนพหุนาม 

 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 Numerical Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๓๔๒ (SCMA 342) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๔๑ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การแนะน าทฤษฎีและการฝึกการคณนา ผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
และการประมาณ การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ การ
ค านวณเมทริกซ์ ผลเฉลยส าหรับระบบสมการเชิงเส้น 
 
ชื่อวิชา วิทยาการเข้ารหัสลับ  
 Cryptography  
รหัสวิชา วทคณ ๓๔๓ (SCMA 343) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การหารลงตัวและขั้นตอนวิธียูคลิดเดียน ฟิลด์จ ากัดและส่วนตกค้างก าลังสอง ระบบรหัสลับอย่างง่าย 
เมตริกซ์การเข้ารหัส กุญแจสาธารณะ จ านวนเฉพาะเทียม วิธีโร การแยกตัวประกอบของแฟร์มาและฐานของตัว
ประกอบ วิธีเศษส่วนต่อเนื่อง วิธีตะแกรงก าลังสอง เส้นโค้งวงรี 
 
 
ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูลในคณิตศาสตร์ 
 Data Structures in Mathematics 
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รหัสวิชา วทคณ ๓๔๕ (SCMA 345) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๔๑ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล แถวล าดับ สแตก การเวียนเกิด ลิงค์ลิสต์แถวคอย รูปต้นไม้กราฟ การลงรหัส การ
เรียงและการค้นหาข้อมูล การจัดการหน่วยเก็บ การออกแบบระบบไฟล์ข้อมูลและการน าไปใช้ 

 
 

ชื่อวิชา ภาษาจาวาและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
           Java Language and Web Programming 
รหัสวิชา วทคณ ๓๔๖ (SCMA 346) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๔๑ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 
ภาษาจาวาพื้นฐาน แอปเพล็ต สายอักขระ และอักขระ โครงสร้างควบคุม วิธีการ แถวล าดับ ส่วนต่อประสานกราฟิก 
กับผู้ใช้ สื่อหลายแบบ แฟ้มข้อมูล และกระแส การประยุกต์บนเว็บ 
 
ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
 Computer Graphics 
รหัสวิชา วทคณ ๓๔๗ (SCMA 347) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

เรขาคณิตและการสร้างเส้น กราฟฟิกปฐมฐาน รูปหลายเหลี่ยม การแปลงเซกเมนต์ วินโดและคลิปปิง 
กราฟฟิกสามมิติผิวและเส้นท่ีซ่อนอยู่เบื้องหลัง สีและเงา เส้นโค้งและสาทิสรูป 
 
ชื่อวิชา การจัดการฐานข้อมูล 
 Database Management 
รหัสวิชา วทคณ ๓๔๘ (SCMA 348) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๔๕ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดพื้นฐานของการจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองความสัมพันธ์เอนทิตี การพัฒนาของฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์จากแผนภาพอีอาร์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์และเอสคิวแอล เง่ือนไขบังคับบูรณภาพ ทฤษฎีการท าให้เป็นบรรทัด
ฐานส าหรับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แนวคิดของการฟื้นสภาพแครช การควบคุมภาวะพร้อมกันการจัดการ
ฐานข้อมูลแบบกระจาย 
 
 
ชื่อวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
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 Software Engineering 
รหัสวิชา วทคณ ๓๔๙ (SCMA 349) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๔๕ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะน าระบบสังคมเทคนิค ระบบวิกฤต กระบวนการซอฟต์แวร์การจัดการโครงงาน 
ความต้องการซอฟต์แวร์การทวนสอบและการตรวจสอบ การทดสอบซอฟต์แวร์ 
ชื่อวิชา ทฤษฎีจ านวน ๑ 
 Number Theory I 
รหัสวิชา วทคณ ๓๕๐ (SCMA 350) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

สมบัติของจ านวนเต็ม การหารลงตัว สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ทฤษฎีบทออยเลอร์-แฟร์มา จ านวน
สมบูรณ์ ฟังก์ชันเลขคณิต ปัญหาตัวแปรยกก าลังสองสองตัวแปรและสี่ตัวแปร ส่วนตกค้างก าลังสอง 

 
ชื่อวิชา พีชคณิตเชิงเส้น  
 Linear Algebra 
รหัสวิชา วทคณ ๓๕๑ (SCMA 351) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ปริภูมิเวกเตอร์การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ รูปแบบบัญญัติปริภูมิผลคูณ
ภายใน 
ชื่อวิชา พีชคณิตนามธรรม ๑  
 Abstract Algebra I 
รหัสวิชา วทคณ ๓๕๒ (SCMA 352) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

สมบัติพื้นฐานของกรุปและริง การด าเนินการทวิภาค ทฤษฎีจ านวน กรุป กรุปย่อยการเรียงสับเปลี่ยน อาบี
เลียนกรุป กรุปวัฏจักร สมสัณฐาน ทฤษฎีบทของเคย์เลย์ผลคูณตรง เซตร่วมเกี่ยว กรุปย่อยปรกติกรุปผลหาร สาทิส
สัณฐาน ริง อินทิกรัลโดเมน 
 
ชื่อวิชา    เศรษฐศาสตร์เชิงประกนัภัย 
             Actuarial Economics 
รหัสวิชา วทคณ ๓๕๓ (SCMA 353) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
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วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎีของอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ทฤษฎีอรรถประโยชน์และการประยุกต์การท า
ก าไรให้ได้มากที่สุด หลักการเศรษฐศาสตร์จุลภาค โครงสร้างของการเงินภาครัฐ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิความโน้มเอียง  นโยบายเกี่ยวกับการเงินการคลัง นโยบาย
เกี่ยวกับเงินตรา และการแทรกแทรงในรูปแบบอื่นของรัฐบาล  อัตราแลกเปลี่ยน การค้าระหว่างประเทศ 
ดุลการช าระเงิน อัตราเงินเฟ้อ ระดับของอัตราดอกเบี้ย ระดับของการว่างงาน อัตราของความเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีกรุป 
 Group Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๓๕๖ (SCMA 356) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ช้ินประกอบของทฤษฎีกรุป แนวคิดฮอมอมอร์ฟีและกรุปกับตัวด าเนินการ โครงสร้างและการสร้างกรุป
ประกอบ กรุปวัฏจักร พี-กรุป ซิโลพ-ีกรุป 
 
ชื่อวิชา    หลักการประกันภัยและการเกษียณ 
             Principles of Insurance and  
             Superannuation 
รหัสวิชา วทคณ ๓๕๙ (SCMA 359) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 

จุดประสงค์ของการประกันภัย ประวัติและการพัฒนาของการประกันภัย การด าเนินการและข้อบังคับตาม
กฎหมายของบริษัทประกัน และบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอและใช้ในสังคม และการ
วางแผนการเงิน การแนะน าความคิดรวบยอดพื้นฐานเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัยรวมถึงระบบภาษีและมุมมองการ
ลงทุนในผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประวัติความเป็นมาของระบบการเกษียณและการปฎิบัติในปัจจุบัน  การเกษียณใน
รูปแบบต่างๆ ที่หาได้ในปัจจุบัน รวมถึงเงินทุนในส่วนของสาธารณชน บริษัท และอุตสาหกรรม สนิเช่ือและการจัดการ
เงินทุนเพื่อการเกษียณด้วยตนเอง ประโยชน์ของระบบภาษีและการลงทุน บทบาทของการวางแผนเกษียณ และกล
ยุทธ์การตั้งกองทุน และการลงทุน ความสัมพันธ์ของระบบเกษียณกับระบบความมั่นคงทางสังคม 
 
ชื่อวิชา    ทฤษฎีดอกเบี้ย 
             Theory of Interest 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๑ (SCMA 361) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
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แบบจ าลองกระแสเงินสด มูลค่าขิงเงินตามเวลา และการแนะน าดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย ค่ารายงวดแบบคงที่ 
เพิ่มขึ้นและลดลง รวมถึงแบบซับซ้อน สมการของราคาประเมิน รายการกู้ยืม การลงทุน การประเมินค่าโครงการ การ
ประยุกต์ในเชิงปฏิบัติ โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา แบบจ าลองอัตราดอกเบี้ยเชิงสโทแคสติก การซื้อและ
ขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน และสัญญาประกันภัยล่วงหน้า 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์กายภาพ 
            Mathematics in Physical Sciences 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๒ (SCMA 362) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  เช่น การสร้างแบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาดังกล่าว ผลเฉลยโดยวิธีการคณนาและวิธีเชิงวิเคราะห์ 

 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ๑  
 Partial Differential Equations I 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๓ (SCMA 363) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง การแบ่งประเภทสมการอันดับสอง รูปแบบบัญญัติปัญหาค่าขอบ การแยกตัวแปร 
ทฤษฎีบทของอาเบล ทฤษฎีสตูร์ม-ลียูวีล การกระจายฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การแยกโดยข้อปัญหาย่อย ผลเฉลยใน
เรขาคณิตของคาร์ทีเซียน สมมาตรทรงกระบอกและสมมาตรทรงกลม ข้อปัญหาวิวัฒนาการ การมีจริงความเป็นได้
อย่างเดียว และภาวะต่อเนื่องของผลเฉลย ผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟูริแยร์ ปัญหาค่าเริ่มต้น โดเมนกึ่ง
อนันต์ สมการไม่เอกพันธุ์ สมการเฮล์มฮอลทซ์และสมการโทรเลข 
 
ชื่อวิชา สมการอินทิกรัล 
 Integral Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๔ (SCMA 364) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๖๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

สมบัติทั่วไปของสมการอินทิกรัล สมการเฟรดโฮล์มและวอลแตร์รา สมการแบบที่หนึ่งและแบบที่สอง แก่น
กลาง ผลเฉลยแบบอนุกรม ออร์โทกอนอไลเซชัน ฟังก์ชันไบออร์โทกอนอล อนุกรมนอยมันน์ผลเฉลยโดยผลการแปลง
อินทิกรัล ทฤษฎีของฮิลแบร์ท-ชมิดท์สมการไม่เอกพันธุ์ฟังก์ชันของกรีน 
 
ชื่อวิชา ฟังก์ชันพิเศษ 
 Special Functions 
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รหัสวิชา วทคณ ๓๖๕ (SCMA 365) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๖๓ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

อนุกรมอนันต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและผลคูณอนันต์ ฟังก์ชันแกมมา และฟังก์ชันที่สัมพันธ์ กัน พหุนามเลอช็
องดร์โพลิโนเมียลเชิงตั้งฉากอื่น ฟังก์ชันเบสเซิล ปัญหาค่าขอบ 

 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ประกันชีวิต ๑ 
 Life Actuarial Mathematics I 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๖ (SCMA 366) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเข้าแบบสโทแคสติกสู่ตัวแบบประกันชีวิต โดยการใช้ตารางชีวิตและคณิตศาสตร์การเงิน การค านวณเบี้ย
ประกันสุทธิและเงินส ารองส าหรับการประกันชีวิต ชนิดของผลเงินรายปี 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีเกม 
 Game Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๗ (SCMA 367) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

เกมเมทริกซ์รูปแบบขยาย รูปต้นไม้เกม กลยุทธ์ผสม กลยุทธ์เด่นชัด เกมเมทริกซ์คู่ รูปแบบปรกติสมดุลนาช 
เกมซ ้า 
 
ชื่อวิชา ผลการแปลงเชิงคณิตศาสตร์ 
 Mathematical Transforms 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๘ (SCMA 368) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงฟูริแยร์ผลการแปลงโคไซน์และไซน์ผลการแปลงจ ากัด ผลการแปลงแซด ผลการ
แปลงอ่ืน 
ชื่อวิชา วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 
 Mathematical Methods 
รหัสวิชา วทคณ ๓๖๙ (SCMA 369) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในด้านใดก็ได้ที่สนใจในปัจจุบัน 
 
ชื่อวิชา วิยุตคณิตขั้นแนะน า 
 Introduction to Discrete  
            Mathematics 
รหัสวิชา วทคณ ๓๗๐ (SCMA 370) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ล าดับ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเวียนเกิด ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น ทฤษฎี
กราฟ ขั้นตอนวิธีและการประยุกต์ในปัญหาการค านวณ พีชคณิตบูลีน การประยุกต์ในตรรกศาสตร์คอมพิวเตอร์และ
การออกแบบเชิงตรรกศาสตร์ 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีรหัส 
 Coding Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๓๗๒ (SCMA 372) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎีรหัสขั้นแนะน าพีชคณิตพื้นฐาน รหัสเชิงเส้น การใช้เมทริกซ์ในรหัสเชิงเส้น ความควรจะเป็นสูงสุด รหัส
ขยาย รหัสวัฏจักร 
 
ชื่อวิชา ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นแนะน า                     

Introduction to Mathematical Logic 
รหัสวิชา วทคณ ๓๗๓ (SCMA 373) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

อุปนัย ระบบรูปนัย ภาษาของตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ อนุบทเชิงสัจนิรันดร์ เซตเพียงพอของตัวเช่ือม 
ทฤษฎีบทซาวนด์เนส ตรรกศาสตร์อันดับหนึ่ง 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีกราฟขั้นแนะน า 

Introduction to Graph Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๓๗๔ (SCMA 374) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
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ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดหลักมูล ความเช่ือมโยงของกราฟ วิถี รูปต้นไม้วงจร เซตส่วนตัด ตัวแทนเมทริกซ์ กราฟเชิงระนาบ

และกราฟคู่กัน การครอบง าความอิสระ รงคเลข ข่ายงานการขนส่ง ทฤษฎีบทแมกซ์-โฟลมิน-คัต การจับคู่บริบูรณ์การ
จับคู่แบบใหญ่สุด 
 
ชื่อวิชา ปฎิบัติการจ าลองรูปแบบการเงินเชิงคณิตศาสตร์ 
            Practical Mathematical Financial Modeling 
รหัสวิชา วทคณ ๓๗๕ (SCMA 375) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การแนะน าการสร้างแบบจ าลองทางการเงินโดยใช้แบบจ าลองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกระบวนการพัฒนาทักษะ
ด้านต่างๆ ได้แก่ความเข้าใจการออกแบบ การสร้าง การทดสอบ การด าเนินการ และการใช้โปรแกรมเอกเซลเป็น
เครื่องมือในการสร้างแบบจ าลอง หลักการออกแบบ และตัวเช่ือมโยงกับผู้ใช้การประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการ
ออกแบบ (การสร้างแบบจ าลองของรายได้) กระบวนการเชิงวิเคราะห์ (โดยใช้การประกันผลตอบแทนพนักงานเป็น
ตัวอย่าง) รวมถึงการทดสอบ ความมั่นคงปลอดภัยและการบ ารุงรักษา การแนะน าแบบจ าลองโดยการใช้โปรแกรมวีบี
เอ และเทคนิควีบีเอขั้นสูง ท างานร่วมกับข้อมูลในโปรแกรมเอกเซล แบบจ าลองสินทรัพย์และหนี้สินเชิงสโทแคสติก 
การประชุมเชิงปฎิบัติการเชิงสโทแคสติก (การสร้างแบบจ าลองสินทรัพย์และหนี้สินเชิงสโทแคสติก) 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นแนะน า 
            Introduction to Combinatorial Mathematics 
รหัสวิชา วทคณ ๓๗๖ (SCMA 376) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ สูตรของสเตอร์ลิง ฟังก์ชันก่อก าเนิด การแบ่งกั้นจ านวนเต็ม ความสัมพันธ์
เวียนเกิด หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ดีเรนจ์เมนต์ทฤษฎีการนับของพอลยา ช้ันสมมูล นัยทั่วไปของทฤษฎีบทของพอลยา 
 
 
ชื่อวิชา    การบัญชี 
             Accounting 
รหัสวิชา วทคณ ๓๗๘ (SCMA 378) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 

การแนะน าโครงสร้างธุรกิจและทางเลือกของการเริ่มต้น  การพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของก าไร ปริมาณการผลิตและต้นทุน และการประเมินการสั่งสินค้าแบบพิเศษต่างๆ การประเมินค่าการ
ลงทุนในสินค้าประเภททุนโดยการจดัท างบประมาณการลงทุน การเตรียมการงบประมาณเงินสดและรายการเงินกู้ การ
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เตรียมการและการตีความหมายของบัญชีการเงิน การท าบัญชีส าหรับการด าเนินธุรกิจพื้นฐาน รวมถึงการปรับแต่ง
บัญชีประจ าเดือน การสืบสวนวิธีการและแรงจูงใจส าหรับการจัดการรายได้ 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
 Probability Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๓๘๐ (SCMA 380) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ และวทคณ ๒๑๓ 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงพิเศษ กฎจ านวนค่ามาก ลิมิต
ของการแจกแจง 
 
ชื่อวิชา การวางแผนการทดลอง  
 Experimental Design  
รหัสวิชา วทคณ ๓๘๒ (SCMA 382) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคม ๑๕๐ 
ค าอธิบายรายวิชา  
หลักและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การวางแผนการทดลองแบบบล็อกไม่
สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างบล็อก แผนการทดลองแบบจตุรัสลาติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล คอนฟา
วดิ้ง การท าการทดลองแบบสปลิต-พล็อต การทดลองแบบปรับเปลี่ยน 
 
ชื่อวิชา วิธีเชิงสถิติ 
 Statistical Methods 
รหัสวชิา วทคณ ๓๘๓ (SCMA 383) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การพรรณนาข้อมูล ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การอนุมานเชิงสถิติข้อมูลแบบเด็ดขาด 
การอนุมาณเกี่ยวกับความแปรปรวนประชากร การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การอนุมานท่ีสัมพันธ์กับการถดถอย
เชิงเส้นและสหสัมพันธ์การแนะน าการวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยพหุคูณและแบบจ าลองเชิงเส้นทั่วไป การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับแผนการทดลองมาตรฐาน การเปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
เกี่ยว การจัดการข้อมูล 
 
ชื่อวิชา สถติิไร้พารามิเตอร์ 
 Nonparametric Statistics 
รหัสวิชา วทคณ ๓๘๔(SCMA 384) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
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วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 
วิธีไม่อิงพารามิเตอร์ที่คัดสรร การทดสอบต าแหน่งหนึ่งและสองตัวอย่าง วิธีการประมาณค่า การวัดความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์กับวิธีการอิงพารามิเตอร์แบบฉบับ 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีของการจัดแถว 
 Queuing Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๓๘๖ (SCMA 386) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

แบบจ าลองแถวคอย การแจกแจงความน่าจะเป็นของเวลาที่ใช้ในการรอ การแจกแจงความน่าจะเป็นของ
เวลาที่ใช้ในการบริการ แบบจ าลองการบริการชนิดเดี่ยวที่มีการเข้าแบบปัวส์ซองและมีเวลาการให้บริการแบบเลขช้ี
ก าลัง แบบจ าลองการบริการชนิดพหุคูณที่มีการเข้าแบบปัวส์ซองและมีเวลาการให้บริการแบบเลขช้ีก าลังกระบวนการ
เกิดดับ แบบจ าลองแถวคอยแบบอื่น 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 
 Inventory Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๓๘๗ (SCMA 387) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

แบบจ าลองสินค้าคงคลัง การใช้ก าหนดการเชิงเส้น ต้นทุนนูนและต้นทุนเว้า ขั้นตอนวิธี การวางแผนการ
วิเคราะห์แบบแนวนอน แบบจ าลองสินค้าคงคลังโดยใช้ความน่าจะเป็น แบบจ าลองสถิต แบบจ าลองปริมาณการสั่ง 
แบบจ าลองทบทวนต่อเนื่อง พลวัตเฟ้นสุ่ม 
 
ชื่อวิชา การเสี่ยงภัยและการประกันภัย 
 Risk and Insurance 
รหัสวิชา วทคณ ๓๘๙ (SCMA 389) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การเสี่ยงภัยและการจัดการการเสี่ยงภัย การประกันภัย ชนิดของการประกันภัยตัวการของสัญญาประกันภัย 
สถาบันประกันภัย การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย เง่ือนไขการประกันภัย การเลือกบริษัทประกันภัย 
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย กฎหมายประกันภัย 

 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๑ 
 Special Topics I 
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รหัสวิชา วทคณ ๓๙๑ (SCMA 391) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๒ 
 Special Topics II 
รหัสวิชา วทคณ ๓๙๒ (SCMA 392) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน 
 
ชื่อวิชา   หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย ๓ 
             Special Topics in Actuarial Science III  
รหัสวิชา วทคณ ๓๙๓ (SCMA 393) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นกับผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั 
 

ชื่อวิชา   หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์ประกันภัย ๔ 
            Special Topics in Actuarial Science IV  
รหัสวิชา วทคณ ๓๙๔ (SCMA 394) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นกับผ์สอน 
ค าอธิบายรายวิชา 

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบนั 
 
รหัสวิชา วทคณ ๓๙๖ (SCMA 396) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การน าเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์โดยนักศึกษา  ในลักษณะของ
สัมมนาทางวิชาการ 

 
ชื่อวิชา สัมมนา ๒  
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 Seminar II 
รหัสวิชา วทคณ ๓๙๗ (SCMA 397) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การน าเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์โดยนักศึกษา  ในลักษณะของ
สัมมนาทางวิชาการ 
 
ชื่อวิชา ประวัติคณิตศาสตร์ 
 History of Mathematics 
รหัสวิชา วทคณ 410 (SCMA ๔๑๐) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

การแนะน าความเป็นมาของแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ วิวัฒนาการของแนวคิดเชิงนามธรรมเกี่ยวกับ
ปริภูมิ วิวัฒนาการของพีชคณิตนามธรรม วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับฟังก์ชัน การเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการ
กวดขันในคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ๖๐๐ ปีก่อนคริสตศักราช 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๑ (พิสิฐวิธาน) 

Special Topics I (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๔๐๑ (SCMA 401) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๙๑ 
ได้แก่หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๒ (พิสิฐวิธาน)  Special Topics II (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๔๐๒ (SCMA 402) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๓๙๒ 
ได้แก่หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจในปัจจุบัน 

 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๓ (พิสิฐวิธาน) 

Special Topics III (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๔๐๓ (SCMA 403) 
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จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๔๙๑ 
ได้แก่ หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจเป็นพิเศษในสาขาคณิตศาสตร์ 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๔ (พิสิฐวิธาน)  

Special Topics IV (Distinction)  
รหัสวิชา วทคณ ๔๐๔ (SCMA 404) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๔-๐-๘)   
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การมุ่งสู่และบทพิสูจน์อย่างกวดขัน ปัญหาท้าทาย และการศึกษาด้วยตนเอง ในหัวข้อในวิชา วทคณ ๔๙๒ 
ได้แก่ หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจเป็นพิเศษในสาขาคณิตศาสตร์ 

 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันข้ันแนะน า 
 Introduction to Functional Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๔๒๖ (SCMA 426) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอร์ม ปริภูมิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้น ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมินอร์มของตัว
ด าเนินการ ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ตทฤษฎีหลักมูลของปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์วิภัชนัย 
 Fuzzy Mathematics 
รหัสวิชา วทคณ ๔๒๗ (SCMA 427) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
ความไม่แน่นอนของข้อมูล เซตวิภัชนัย ความสัมพันธ์วิภัชนัย ฟังก์ชันภาวะสมาชิกดีฟัซซิฟิเคชัน เลขคณิตวิภัชนัย 
ตรรกศาสตร์วิภัชนัย ระบบหลักเกณฑ์การจ าลองไม่เชิงเส้น การตัดสินใจ การแบ่งกลุ่ม การรู้จ าแบบรูป ระบบควบคุม 
ทฤษฎีหลักฐาน 
 
 
 
ชื่อวิชา ทอพอโลยีทั่วไป  
 General Topology 
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รหัสวิชา วทคณ ๔๓๐ (SCMA 430) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ปริภูมิเชิงทอพอโลยีฟังก์ชันต่อเนื่อง ทอพอโลยีผลคูณ การลู่เข้า การแยกกันและการนับได้ความกระชับ 
ความเชื่อมโยง เมไทรเซบิลิตี 
 
ชื่อวิชา ทอพอโลยีเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 
 Elementary Algebraic Topology 
รหัสวิชา วทคณ ๔๓๓ (SCMA 433) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๔๓๐ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยีการส่งต่อเนื่อง ผลคูณจ ากัด สภาพเชื่อมโยง ความกระชับ แมนิโฟลด์การแบ่งประเภทผวิ 
การส่งฮอมอโทปีกรุปหลักมูล ปริภูมิปก ทฤษฎีบทการยก 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตการแปลง  
 Transformation Geometry 
รหัสวิชา วทคณ ๔๓๕ (SCMA 435) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การใช้เรขาคณิตในการศึกษาสมบัตไิมแ่ปรเปลี่ยนภายใต้สมภาค ภาวะคล้าย การแปลงสัมพรรคและภาพฉาย 
 
ชื่อวิชา เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์และการวิเคราะห์เทนเซอร์  
 Differential Geometry and Tensor Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๔๓๖ (SCMA 436) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๓๔ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้ง ปริภูมิทอพอโลยีแมนิโฟลด์ปรับเรียบ เวกเตอร์สัมผัส เส้นโค้งผิว กรุปการแปลง ฟีลด์
เทนเซอร์จีออเดซิก เทนเซอร์ความโค้ง ทฤษฎีฮอมอโลยี 

 
ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูล  
 Data Communications 
รหัสวิชา วทคณ ๔๔๓ (SCMA 443) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
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ค าอธิบายรายวิชา  
การแนะน าการสื่อสารข้อมูล รหัสแทนตัวอักขระ มาตรฐานการติดต่อผู้ใช้ ความกว้างของสัญญาณข้อมูล 

การรบกวนสัญญาณ วัสดุในการติดต่อสื่อสาร ประสิทธิภาพของการโมดูเลช่ัน บูรณภาพข้อมูล โปรโตคอล การรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลสถาปัตยกรรมระบบ ข่ายงาน การเข้าถึงข่ายงาน อินเทอร์เนต ความไว้วางใจได้ของข่ายงาน 

 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับปัญญาประดิษฐ์  
 Mathematics for Artificial Intelligence 
รหัสวิชา วทคณ ๔๔๕ (SCMA 445) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

รากฐานและขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ในฐานะตัวแทนและการค้นหา ตัวแทนความรู้ 
ระบบผู้เช่ียวชาญ การให้เหตุผล หัวข้ออ่ืน (ซึ่งข้ึนกับความสนใจของกลุ่ม) 

 
ชื่อวิชา การเรียนรู้ของเครื่อง  
 Machine Learning 
รหัสวิชา วทคณ ๔๔๖ (SCMA 446) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การเรียนรู้ของเครื่องขั้นแนะน าการเรียนรู้แบบมีการควบคุม  การลดทอนมิติ การเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจ 
โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้การควบคุม แบบจ าลองฮิดเดนมาร์คอฟ การเรียนรู้เบย์เซียน การเรียนรู้จาก
ตัวอย่าง การเรียนรู้โดยวิธีเชิงพันธุกรรม การประยุกต์ของการเรียนรู้เชิงกลไก 
 
ชื่อวิชา การท าเหมืองข้อมูล  
 Data Mining 
รหัสวิชา วทคณ ๔๔๗ (SCMA 447) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การท าเหมืองข้อมูลขั้นแนะน าวัฏจักรของการท าเหมืองข้อมูล ระเบียบวิธีของการท าเหมืองข้อมูล และวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ข้อมูลส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การจ าแนกขั้นแนะน านาอีฝเบย์ส และย่านใกล้เคียงที่ใกล้ที่สุด 
ต้นไม้การตัดสินใจ การประมาณความถูกต้องของตัวจ าแนก ลักษณะประจ าแบบต่อเนื่อง การหลีกเลี่ยงการเกิดโอเวอร์
ฟิตของต้นไม้การตัดสินใจ การท าเหมืองกฏความสัมพันธ์การจัดกลุ่ม 
 
 
 
ชื่อวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในสถิติศาสตร์  
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            Computer Applications in Statistics 
รหัสวิชา วทคณ ๔๔๘ (SCMA 448) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การใช้คอมพิวเตอร์ในสถิติศาสตร์ การทดสอบนัยส าคัญ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การปรับ
เส้นโค้ง การวิเคราะห์ตัวประกอบ วิธีไม่อิงพารามิเตอร์ 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีการคณนา  
 Theory of Computation 
รหัสวิชา วทคณ ๔๔๙ (SCMA 449) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ภาษารูปนัย ออโตมาตาจ ากัด ไม่ก าหนดนิยม พุชดาวน์ออโตมาตา เครื่องจักรทูริง เครื่องจักรโพสต์ทฤษฎีบท
มิงสกีลิมิตของการยอมรับภาษา เครื่องจักรทูริงสากล ข้อปัญหาแก้ไม่ได้การคณนาได้ทฤษฎีฟังก์ชันเวียนเกิด 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีจ านวน ๒  
 Number Theory II 
รหสัวิชา วทคณ ๔๕๐ (SCMA 450) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๕๐ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การแนะน าเทคนิคเชิงวิเคราะห์และเชิงพีชคณิตสมัยใหม่ที่ใช้ในการศึกษารูปแบบก าลังสอง การแจกแจงของ
จ านวนเฉพาะ การหาค่าโดยประมาณแบบไดโอแฟนไทน์ และหัวข้ออ่ืนของทฤษฎีจ านวนแบบฉบับ 
 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์การลงทุน ๑  
 Investment Science I 
รหัสวิชา วทคณ ๔๕๑ (SCMA 451) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การแนะน าเศรษฐศาสตร์การเงิน และสมมติฐานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาตราของความเสี่ยงการ
ลงทุน ทฤษฎีการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ แบบจ าลองของผลตอบแทนสินทรัพย์ และแบบจ าลองการตั้งราคาสินทรัพย์ การ
ตั้งราคาเรคแทงกูร่าและการประมาณค่าของแบล๊คโชล์ การประยุกต์ของมูลค่าในอนาคตและตราสารสิทธเลือกบนหุ้น 
ตั๋วเงินล่วงหน้า พันธบัตรล่วงหน้าและการสลับสับเปลี่ยน อนุพันธ์สินเช่ือ บราวเนียนโมชัน และมาร์ทิงเกลส์แคลคูลัส
เชิงสโทแคสติก และกระบวนการอีโท 
ชื่อวิชา พีชคณิตนามธรรม ๒  
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 Abstract Algebra II 
รหัสวิชา วทคณ ๔๕๒ (SCMA 452) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๕๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

พหุนาม การแยกตัวประกอบ ฟังก์ชันสมมาตร ฟีลด์จ านวนเฉพาะ ภาคขยายฟีลด์ รากของหนึ่ง ฟีลด์สลับท่ี
จ ากัด กรุปกาลัว กรุปสังยุค ฟีลด์ไซโคลโทม ผลเฉลยของสมการโดยกรณฑ์ภาคขยายฟีลด์อนันต์ฟีลด์จริง 

 
ชื่อวิชา โครงสร้างพีชคณิต  
 Algebraic Structure 
รหัสวิชา วทคณ ๔5๖ (SCMA 456) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๔๕๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ภาคขยายฟีลด์พีชคณิต ฟีลด์แยก ส่วนปิดคลุมพีชคณิต ภาคขยายแยกกันได้และภาคขยายแยกกันไม่ได้
ทฤษฎีบทหลักมูลของทฤษฎีกาลัว ผลคูณเทนเซอร์ของมอดูล การประยุกต์กับกรุปอาบีเลียน 

 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์การลงทุน ๒  
 Investment Science II 
รหัสวิชา วทคณ ๔๕๙ (SCMA 459) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
แบบจ าลองเชิงสโทแคสติกของการประกันราคา การแนะน าอนุพันธ์แบบจ าลองกรีกและทวินาม สูตรการก าหนดราคา
ออพชันแบล๊คโชล์ เอ็มอาร์ทีและวิธี ๕ ขั้นตอนการก าหนดราคาโดยปราศจากการเก็งก าไรในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ระหว่างตลาดพาณิชย์และวีธีห้าขั้นตอนกับแบบจ าลองแบล๊คโชล์แบบจ าลองอัตราดอกเบี้ย  อนุพันธ์
ทรัพย์สิน สิทธิที่จะซื้อเงินตราที่ขยายเป็นออฟชันแบริเออร์โดยใช้กระบวนการก าหนดมูลค่ามอนติคาร์โล 
 
ชื่อวิชา ระบบเชิงพลวัต  
 Dynamical Systems 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๐ (SCMA 460) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

พลศาสตร์ส าหรับวงศ์ก าลงัสอง แมนิโฟลด์ไม่แปรเปลีย่น เสถียรภาพเชิงโครงสร้าง สภาพไฮเพอร์โบลา ฮอรส์
ชูอัตสัณฐานเชิงทรงห่วงยาง สเทรนจ์แอตแทรกเทอร์ 
 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์เชิงผลต่าง   
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Difference Differential Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๒ (SCMA 462) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ชนิดของสมการที่เกี่ยวข้อง ชนิดของข้อปัญหาที่ก่อให้เกิดสมการเชิงอนุพันธ์เชิงผลต่าง ผลเฉลยภาคขยาย
แบบทีละขั้น ผลเฉลยจากผลการแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ รากของสมการลักษณะเฉพาะ ผลการแปลงลา
ปลาซผกผัน การกระจายอนุกรมของผลเฉลย พฤติกรรมเชิงเส้นก ากับของผลเฉลย สมการไม่เชิงเส้น 

 
ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ๒  
 Partial Differential Equations II 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๓ (SCMA 463) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

สมการเชิงเส้นแบบควอซี่อันดับหนึ่ง สมการไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง กรวยมอนจ์สิ่งหุ้มวงศ์พื้นผิว สมการลา
ปลาซ สูตรค่าเฉลี่ย หลักการสูงสุดส าหรับสมการลาปลาซ วิธีพลังงาน เอกลักษณ์กรีนและฟังก์ชันฮาร์โมนิค ฟังก์ชันนัย
ทั่วไป ฟังก์ชันกรีน ฟังก์ชันกรีนส าหรับบริเวณจ ากัด ฟังก์ชันกรีนส าหรับบริเวณไม่จ ากัด สมการความร้อน หลักการ
สูงสุดส าหรับสมการความร้อน วิธีพลังงานส าหรับสมการเชิงพาราโบลา สมการคลื่นในปริภูมิ-เวลา พลังงานและเหตุ
ภาพ ค่าเฉลี่ยทรงกลม สูตรเคิร์ชฮอฟฟ์ 

 
ชื่อวิชา ปัญหาค่าขอบ  
 Boundary Value Problems 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๔ (SCMA 464) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น สมการคลื่น ฟังก์ชันของกรีนและปัญหาสตูร์ม-ลียูวีลอนุกรมฟูริแยร์และผล
การแปลงฟูริแยร์ สมการความร้อน สมการลาปลาซ และสมการปัวส์ซองปัญหาในมิติสูงๆ 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีเชิงอนุพันธ์สามัญ  
 Theory of Ordinary Differential Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๕ (SCMA 465) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  
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ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว การต่อเนื่องของผลเฉลย ระบบอิสระในระนาบ ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้นอันดับหนึ่งที่มีสัมประสิทธ์ิคงตัว ผลเฉลย อิสระเชิงเส้น เสถียรภาพ ระบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีบทการ
เปรียบเทียบ 

 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ประกันชีวิต ๒ 
 Life Actuarial Mathematics II 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๖ (SCMA 466) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๖๖ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความน่าจะเป็นของการอยู่รอด ความน่าจะเป็นของการสิ้นสุดสภาพชีวิตร่วม การอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายและ
ฟังก์ชันสถานภาพชีวิตรวมกลุ่ม เบี้ยประกัน การประกันชีวิตส าหรับสถานภาพอื่น เงินรายงวด เงินรายงวดที่จ่ายหลัง
มรณกรรม 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีการควบคุม  
 Control Theory 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๗ (SCMA 467) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีที่ใช้ในระบบการควบคุมผลป้อนกลับ การแนะน าการจ าลอง ระบบควบคุมผลป้อนกลับที่ใช้ใน
วิศวกรรมเครื่องกล เคมีและไฟฟ้า 

 
ชื่อวิชา แคลคูลัสการแปรผัน  
 Calculus of Variations 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๘ (SCMA 468) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๖๓ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  
ปัญหาที่นิยามแคลคูลัสการแปรผัน เงื่อนไขจ าเป็นเชิงแบบฉบับและการประยุกต์ รูปแบบบัญญัติของสมการออยเลอร์-
ลากรานจ์ หลักของแฮมิลตัน ฟีลด์และเงื่อนไขเพียงพอ เงื่อนไขจ าเป็นของพอนทริยากิน ทฤษฎีการควบคุม 
 
ชื่อวิชา     สถิติเชิงประกันภยั  ๑ 
              Actuarial Statistics I 
รหัสวิชา วทคณ ๔๖๙ (SCMA 469) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา 
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การประยุกต์ของแบบจ าลองสโทแคสติกในงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ลูกโซ่มาร์คอฟ และการประยุกต์ใน
การก าหนดอัตราตามประสบการณ์ แบบจ าลองกระบงนการมาร์คอฟกับการประยุกต์ในแบบจ าลองความอยู่รอด 
ความเจ็บป่วยและการสมรส และแบบจ าลองการจ าลองสามัญ 
 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความน่าเช่ือถือ  
 Risk Analysis and Credibility 
รหัสวิชา วทคณ ๔๗๐ (SCMA 470) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๔๗๘ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา  

การแจกแจงความสูญเสียรวมถึงความน่าจะเป็น และโมเมนต์ทั้งแบบมีขีดจ ากัดและไมม่ีขีดจ ากัด แบบจ าลอง
ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับความถี่ และการแจกแจงความรุนแรง โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การเตรียมการ
ประกันภัยต่อ ทฤษฎีความสูญเสีย การจัดอันดับ และระบบการจัดอันดับ เทคนิคสามเหลี่ยมล่าช้าและต าแหน่งยิ่งยวด 
 
ชื่อวิชา    การประกันความไม่แนน่อนของชีวิต ๑ 
             Life Contingencies I 
รหัสวิชา วมคณ ๔๗๒ (SCMA 472) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๖๑ และ วทคณ ๔๗๙ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 

สัญญาประกันชีวิต สัญญาเงินปีตลอดชีพ ตารางชีพ การประมาณค่าการประกันภัยและเงินรายปี เบี้ย
ประกันภัยสุทธิและบทบัญญัติ นโยบายผลประโยชน์แปรผันและกับก าไร อัตราเบี้ยประกันภัยรวมและนโยบายส าหรับ
สัญญาก าไรคงที่และแปรผัน 

 
ชื่อวิชา การวิจัยด าเนินการ  
 Operations Research 
รหัสวิชา วทคณ ๔๗๓ (SCMA 473) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การแนะน าการวิเคราะห์ปริมาณ การสร้างแบบจ าลองค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้น ตัวแทนพีชคณิตและเรขาคณิต
ของแบบจ าลองค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ การทดสอบความไวของค าตอบ ภาวะคู่กัน การหาค่าเหมาะที่สุด
ในข่ายงาน ขั้นตอนวิธีข่ายงาน 

 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์การตัดสินใจ  
 Decision Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๔๗๔ (SCMA 474) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

แบบจ าลองการตัดสินใจ ค่าคาดหวังเชิงเงินตรา แผนภาพสายงานการตัดสินใจ การประเมินความน่าจะเป็น 
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด สารสนเทศสมบูรณ์ การสูญเสียโอกาส ผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน การวัดเอนเอียง ทฤษฎี
ยูทิลิตีความน่าจะเป็นโดยการตัดสิน รูปแบบปรกติของการวิเคราะห์ความคุ้มของการชักตัวอย่าง การแบ่งความเสี่ยง 
 
ชื่อวิชา    การประกันความไม่แนน่อนของชีวิต ๒ 
              Life Contingencies II 
รหัสวิชา วทคณ ๔๗๗ (SCMA 477) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๖๑ และ วทคณ ๔๗๙ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค่ารายงวดแบบเบื้องต้น และการประกันภัยร่วมสองคน ผลประโยชน์แบบมีเง่ือนไขและผลประโยชน์แบบ
เพิ่มพูน วิธีการทดสอบก าไร การพิจารณาข้อก าหนดโดยใช้วิธีการทดสอบก าไร ความเสี่ยงเชิงแข่งขัน ตารางการลดลง
แบบพหุกองทุนเกษียณ การตาย การคัดเลือก และการท าให้ได้มาตรฐาน 
 
ชื่อวิชา    การจ าลองรูปแบบเชิงสถิต 
             Statistical Modeling 
รหัสวิชา วทคณ ๔๗๘ (SCMA 478) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๖ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 

ความคิดรวบยอดแบบพื้นฐานของทฤษฎีการตัดสินใจ สถิติเบย์เซียนเบื้องต้น และตัวประมาณค่าเบย์เซียน 
แบบจ าลองเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (จีแอลเอ็ม) และการประยุกต์การวิเคราะห์แบบจ าลองอนุกรมเวลา การจ าลองมอนติ
คาร์โล 

 
ชื่อวิชา    การวิเคราะห์ความอยู่รอด 
             Survival Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๔๗๙ (SCMA 479) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๖ และวทคณ ๓๖๑ หรือวิชาอื่นที่เทียบเท่า 
ค าอธิบายรายวิชา 

แบบจ าลองความอยู่รอด การแจกแจงช่วงเวลาชีวิต แบบจ าลองเชิงสถิติของการถ่ายโอนระหว่างหลาย
สถานะ แบบจ าลองการตายแบบทวินาม การประมาณค่าความควรจะเป็นสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่น 
การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของประชากรช่วงเฉพาะอายุ  การทดสอบเชิงสถิติของตารางชีวิตแบบพื้นฐาน
กระบวนการแกรดดูเอชันของค่าประมาณอย่างหยาบ 
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ชื่อวิชา วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 Sampling Techniques 
รหัสวิชา วทคณ ๔๘๐ (SCMA 480) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

วิธีและการวางแผนการส ารวจ สมาชิกของการชักตัวอย่างแบบสุ่ม การเลือกหน่วยตัวอย่าง การประมาณค่า
ขนาดตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบสุ่มเป็นช้ัน ความคลาดเคลื่อนยินยอม ขนาดตัวอย่างท่ีต้องการ 

 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  
 Time Series Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๔๘๑ (SCMA 481) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการพื้นฐานของการแทนอนุกรมเวลาในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ เทคนิคบอกซ์และเจงกินส์ในการ
ปรับข้อมูลส าหรับแบบจ าลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบออโตรีเกรสซีฟในโดเมนเวลา การสร้างแบบจ าลอง การประเมินค่า
และการพยากรณ์การวิเคราะห์โดเมนเวลา และดิจิตอลฟิลเตอริง วิธีการประมาณค่าและการแปลสเปกตรัม 

 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  
 Linear Regression Analysis 
รหสัวิชา วทคณ ๔๘๓ (SCMA 483) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  
เวกเตอร์ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การประมาณค่าแบบก าลังสองน้อยสุด ก าลังสองน้อยสุดนัย
ทั่วไป การประมาณค่าโดยมีการก ากัดเชิงเส้น วิธีการประมาณค่าแบบอ่ืน การทดสอบแบบเอฟ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
พหุคูณ ช่วงความเชื่อมั่นและบริเวณความเชื่อมั่น 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลายตัวแปร  
 Multivariate Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๔๘๔ (SCMA 484) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร สหสัมพันธ์พหุคูณและสหสัมพันธ์ย่อย การแจกแจงวิชาร์ต การแจกแจงทีโฮ
เทลลิง การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์การวิเคราะห์ตัวประกอบ 
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ชื่อวิชา การจ าลองเลียนแบบ  
 Simulation Modeling 
รหัสวิชา วทคณ ๔๘๖ (SCMA 486) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ความส าคัญของการจ าลอง แบบจ าลองตัวอย่าง การสร้างแบบจ าลอง การก่อก าเนิดปรากฏการณ์สุ่ม การ
ก าหนดเวลา การออกแบบการทดลองการจ าลอง เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ส าหรับการจ าลอง 
 
ชื่อวิชา การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  
 Statistical Quality Control 
รหัสวิชา วทคณ ๔๘๙ (SCMA 489) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การควบคุมคุณภาพขั้นแนะน าแบบจ าลองคุณภาพของกระบวนการ  การอนุมานคุณภาพกระบวนการ วิธี 
และปรัชญาของวิธีเชิงสถิติศาสตร์แผนภูมิควบคุมส าหรับตัวแปร  แผนภูมิควบคุมส าหรับลักษณะประจ าระบบ 
กระบวนการและระบบการวัดผล การวิเคราะห์ความสามารถ การเฝ้าสังเกตกระบวนการเชิงสถิติในรูปแบบอื่นๆและ
กลวิธีการควบคุม 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๓  
 Special Topics III 
รหัสวิชา วทคณ ๔๙๑ (SCMA 491) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจเป็นพิเศษในสาขาคณิตศาสตร์ 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ ๔  
 Special Topics IV 
รหัสวิชา วทคณ ๔๙๒ (SCMA 492) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

หัวข้อท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจเป็นพิเศษในสาขาคณิตศาสตร์ 
 

ชื่อวิชา โครงการวิจัย  
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 Research Project 
รหัสวิชา วทคณ ๔๙๓ (SCMA 493) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๐-๖-๓) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การท าโครงการวิจัยในหัวข้อทางสาขาคณิตศาสตร์และน าเสนอผลงานวิจัย ควบคุมโดยอาจารย์ 
ชื่อวิชา โครงการวิจัย  
 Research Project 
รหัสวิชา วทคณ ๔๙๔ (SCMA 494) 
จ านวนหน่วยกิต ๖(๐-๑๒-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
การท าโครงการวิจัยในหัวข้อทางสาขาคณิตศาสตร์และน าเสนอผลงานวิจัยโดยอาจารย์ 
 
ชื่อวิชา สัมมนา ๓  
 SeminarIII 
รหัสวิชา วทคณ ๔๙๖ (SCMA 496) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การน าเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์โดยนักศึกษา  ในลักษณะของ
สัมมนาทางวิชาการ 

 
ชื่อวิชา สัมมนา ๔   
 Seminar IV 
รหัสวิชา วทคณ ๔๙๗ (SCMA 497) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การน าเสนอและอภิปรายบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์โดยนักศึกษา ในลักษณะของ
สัมมนาทางวิชาการ 

 
ชื่อวิชา ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ   

Theory of Ordinary Differential Equations 
รหัสวิชา วทคณ ๖๐๓ (SCMA 603) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  
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การมีจริง ความเป็นได้อย่างเดียวและภาวะต่อเนื่องของผลเฉลย ระบบสมการอันดับที่หนึ่ง เสถียรภาพของ
ผลเฉลย ความไม่อิสระเชิงเส้นของผลเฉลย ระบบอิสระในระนาบ ฟังก์ชันเลียปูนอฟ วัฏจักร ลิมิต สมการของลีนาด 
ทฤษฎีบทการเปรียบเทียบและการแยกกัน ทฤษฎีการรบกวน 

 
 
 

ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน  
 Functional Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๖๐๗ (SCMA 607) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๖๐๐ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีของปริภูมิบานาคและฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาคและการแยก ปริภูมิคู่กัน ทฤษฎีบทการส่งหด
ตัวของบานาค การสะท้อนและทฤษฎีบทไครน์-มิลมัน ทฤษฎีตัวด าเนินการ ทฤษฎีบทจุดตรึง บราวเวอร์-ชอเดอร์ 

 
ชื่อวิชา พีชคณิตแผนใหม่   
 Modern Algebra 
รหัสวิชา วทคณ ๖๐๘ (SCMA 608) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๓๕๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

กรุปและการประยุกต์ริง ฟิลด์การแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของอินทิกรัลโดเมน อินทิกรัลโดเมนแบบยุค
ลิด จ านวนเกาส์และนอร์มเกาส์การแยกตัวประกอบของพหุนามบนฟิลด์ฟิลด์ภาคขยาย ภาคขยายพีชคณิต การสร้าง
เรขาคณิต ทฤษฎีกาลัว 

 
ชื่อวิชา การวิจัยด าเนินการ  
 Operations Research 
รหัสวิชา วทคณ ๖๓๐ (SCMA 630) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธบิายรายวิชา  

การแนะน าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การสร้างแบบจ าลองการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้น ตัวแทนเชิงพีชคณิต
และเชิงเรขาคณิตของแบบจ าลองการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์การทดสอบความไว ภาวะคู่กัน การหาค่า
เหมาะที่สุดในข่ายงานขั้นตอนวิธีข่ายงาน 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์การตัดสินใจ  
 Decision Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๖๓๑ (SCMA 631) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

แบบจ าลองการตัดสินใจ ค่าคาดหวังเชิงเงินตรา แผนภาพสายงานการตัดสินใจ การประเมินความน่าจะเป็น 
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด สารสนเทศสมบูรณ์การเสียโอกาส ผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน การวัดเอนเอียง ทฤษฎี
อรรถประโยชน์ความน่าจะเป็นโดยการตัดสิน รูปแบบปรกติของการวิเคราะห์ความคุ้มของการชักตัวอย่าง การแบ่ง
ความเสี่ยง 
 
ชื่อวิชา กระบวนการสโทแคสติก   
 Stochastic Processes 
รหัสวิชา วทคณ ๖๓๓ (SCMA 633) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  

ลูกโซ่มาร์คอฟในเวลาไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องรวมทั้งตัวอย่างจากแนวเดินแบบสุ่มกระบวนการเกิดและการ
ตาย กระบวนการแตกกิ่งและทฤษฎีแถวคอย กระบวนการรีนิววอล และมาร์คอฟรีนิววอล หัวเรื่องพื้นฐานของ
กระบวนการบราวเนียนและอันดับที่สอง การประยุกต์กระบวนการสโทแคสติก 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  
 Time Series Analysis 
รหัสวิชา วทคณ ๖๔๓ (SCMA 643) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา  
หลักการพื้นฐานของตัวแทนอนุกรมเวลา ทั้งในโดเมนเวลาและความถี่วิธีการบอกซ์ และเจนกินส์ของการปรับข้อมูล
ส าหรับตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ออโตรีเกรซซีฟ ในโดเมนเวลา การสร้างตัวแบบ การประเมินค่า และการพยากรณ์การ
วิเคราะห์ในโดเมนความถี่การกรองดิจิทัล วิธีการประมาณค่า และการแปลสเปกตรัม 
 
ชื่อวิชา แบบจ าลองเชิงเส้นนัยท่ัวไป  
 Generalized Linear Models 
รหัสวิชา วทคณ ๖๔๕ (SCMA 645) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๒๘๒ หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การปรับตัวแบบ วงศ์เลขช้ีก าลังของการแจกแจงและแบบจ าลองเชิงเส้นทั่วไป การอนุมาน การถดถอย
พหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม ตัวแปรทวิภาคและการถดถอยแบบโลจิสติก ตารางการ
จรและแบบจ าลองลอการิทึม-เชิงเส้น 
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ชื่อวิชา ระบบเชิงพลวัต   
 Dynamical Systems 
รหัสวิชา วทคณ ๖๗๓ (SCMA 673) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ดิฟฟีออมอร์ฟิซึมและการไหล จุดเป็นคาบ จุดไม่เตร็ดเตร่จุดเวียนเกิด ไฮเพอร์บอลิกซิตีการสังยุคเชิงทอ
พอโลยีและเสถียรภาพเชิงโครงสร้าง ทฤษฎีบทแมนิโฟลด์เสถียรพลศาสตร์สัญลักษณ์สัจพจน์เอและระบบอลวน 
 
ชื่อวิชา การอนุมานเชิงสถิติ   
 Statistical Inference 
รหัสวิชา วทคณ ๖๘๘ (SCMA 688) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๘๔ หรือข้ึนอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
ค าอธิบายรายวิชา  

การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติหลักของการประมาณค่า 
ความไม่เอนเอียงความแปรปรวนต ่าสุด ความต้องกัน อสมการราว-คราเมอร์ทฤษฎีบทของแบลคเวลล์ความพอเพียง 
การประมาณค่าพารามิเตอร์หลายตัว ค่าประมาณแบบความควรจะเป็นสูงสุดและแบบโมเมนต์วิธีเนย์แมน-เพียร์สัน วิธี
ทดสอบที่มีก าลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบความไม่เอนเอียงและความต้องกันสมมุติฐานพารามิเตอร์หลายตัว 

 
 
 
 

ชื่อวิชา    จุลชีววิทยาเบื้องต้น  
 Basic Microbiology 
รหัสวิชา วทจช  ๒๐๓ (SCMI  203) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 

ค าอธิบายรายวิชา  
 รูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบ โครงสร้าง คุณสมบัติทางชีวภาพ การเจริญ พันธุศาสตร์ของจุลชีพ ได้แก่ 
แบคทีเรีย รา และไวรัส บทบาทของจุลชีพในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวงการอาหารและอุตสาหกรรม     
ความสามารถในการก่อโรค การสร้างภูมิตอบสนองของร่างกายต่อจุลชีพภูมิตอบสนองในรูปแบบที่เป็นการคุ้มกันโรค
และชนิดที่เป็นโทษ วิธีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีน าไปสู่การตรวจสอบและวินิจฉัยจุลินทรีย์ 
 
 
 
 
ชื่อวิชา หลักเซลล์วิทยาและพัฒนาการ  

ค าอธิบายรายของสาขาจุลชีววิทยา 

ค าอธิบายรายวิชาของสาขาพฤกษศาสตร์    
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  Principles of Cells and development 
รหัสวิชา วทพฤ ๒๐๑ (SCPL 201) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓ – ๐ - ๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
      หลักการพื้นฐานของเซลล์ และการพัฒนาการของพืชและสัตว์ รวมถึง โครงสร้างและการจัดระเบียบภายใน
เซลล์ ออแกเนลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และผนังเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์และภายในเซลล์ การเปลี่ยนแปลงและการตาย
ของเซลล์ การพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต้นแบบ และปัจจัยที่ควบคุมการพัฒนาการ  
 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์พืชขั้นแนะน า  
 Introductory Plant Genetics 
รหัสวิชา วทพฤ ๒๒๑ (SCPL 221) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓ – ๐ - ๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
      หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของพชื ระดับเซลล์ สิ่งมีชีวิต และประชากร สารพันธุกรรม กลไกการเติบโต การ
พัฒนาการ และลักษณะที่แสดงออกทางพันธุกรรมของพืชเปรียบเทยีบกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นท้ังจีโนไทป์ และฟีโนไทป์ 
การเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม เทคโนโลยยีีนและการปรับปรุงพันธุกรรมพืช และการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบัน
ทางพันธุศาสตร์พืช 
 
ชื่อวิชา วิทยาสาหรา่ย  
 Phycology 
รหัสวิชา วทพฤ ๒๕๑ (SCPL 251) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒–๓–๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           สัณฐานและกายวิภาคของสาหร่าย   เพื่อการจัดหมวดหมู่และเปรียบเทียบ วงจรชีวิตของสาหร่ายในแต่ละ
หมวดหมู่  สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา  ความส าคัญของสาหร่ายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปฏิบัติการทางด้านวินิจฉัยชนิด
ของสาหร่าย  การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธ์ุบริสุทธ์ิ   
ชื่อวิชา พฤกษศาสตรเ์ศรษฐกิจ  
 Economic Botany   
รหัสวิชา วทพฤ ๒๖๒ (SCPL 262) 
จ านวนหน่วยกิต  ๒ (๒ – ๐ – ๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 

พฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลกและของประเทศไทย เน้นสัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธาน
เบื้องต้นของพืชที่ให้ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร สิ่งทอ ไม้ กระดาษ ยา ยาง น้ ามัน 
และไม้ประดับ 
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ชื่อวิชา พืชและมนุษย ์ 
 Plants and People  
รหัสวิชา วทพฤ ๒๘๕ (SCPL 285) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑ – ๓ – ๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
                 อาณาจักรพืชและความหลากหลายของพรรณพืช พืชอาหาร พืชสมุนไพร เครื่องนุ่งห่ม เส้นใย และสี
ย้อมจากพืช พืชในพิธีกรรมและประเพณีไทย พืชในวรรณกรรมและต านาน พืชส าคัญในประวัติศาสตร์โลก และ
ประวัติศาสตร์การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ พืชในงานนิติวิทยาศาสตร์ พืชเศรษฐกิจส าคัญ พืชดัดแปลงพันธุกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ ความส าคัญของพืชต่อระบบนิเวศและโลกอนาคต และวิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
ชื่อวิชา พฤกษศาสตร์ทั่วไป  
 General Botany  
รหัสวิชา วทพฤ ๒๘๖ (SCPL 286) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๓ – ๐ - ๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการเบื้องต้นของวิชาพฤกษศาสตร์และ  การประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยของวิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ความหลากหลายและวิวัฒนาการ กายวิภาค สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์ 
และชีววิทยาโมเลกุลพืช 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป 
 General Botany Laboratory  
รหัสวิชา วทพฤ ๒๘๗ (SCPL 287) 
จ านวนหน่วยกิต  ๑ (๐ – ๓ – ๑) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๘๖ (SCPL 286) หรือเรยีนพร้อมกัน 
ค าอธิบายรายวิชา  

ลักษณะความหลากหลายและวิวัฒนาการ กายวิภาค สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรีรวิทยา พันธุ
ศาสตร์ และชีววิทยาโมเลกุลของพืช 

 
ชื่อวิชา นิทัศน์ทางวิทยาศาสตร ์  
 Scientific Illustration  
รหัสวิชา วทพฤ ๒๙๑ (SCPL 291) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑–๓–๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
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                  ทักษะการน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยการวาดและถ่ายภาพตัวอย่าง และการใช้ซอฟต์แวร์
ตกแต่งภาพ 
       
ชื่อวิชา สัณฐานวิทยาของพืช                                      
 Plant Morphology  
รหัสวิชา  วทพฤ ๓๐๓ (SCPL 303) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 สัณฐานวิทยาของพืชในระยะต่าง ๆ ของวงชีพ   โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและวิวัฒนาการ   
การศึกษาและเปรียบเทียบโครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชช้ันต่ าและพืชช้ันสูง 
   
ชื่อวิชา กายวิภาคของพืช                                        
 Plant  Anatomy 
รหัสวิชา วทพฤ ๓๐๔ (SCPL 304) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

จุลทรรศน์ลักษณะโครงสร้างต่างๆของพืช ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ และ อวัยวะ ของพืชช้ันต่ าและพืชชั้นสูง การ
เจริญของพืช จุลทรรศน์ลักษณะของเซลล์ เนื้อเยื่อ และแบบแผนการจัดเรียงเซลล์และเนื้อเยื่อท่ีใช้ช่วยในการระบุชนิด
พืช หรือส่วนของพืช การประยุกต์ใช้ในการเลือกส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง การน าลักษณะ
ทางกายวิภาคของพืชไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดจ าแนกพืช การศึกษาทางด้านสรีรวิทยา
พืช การจัดการเกษตร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  
 
ชื่อวิชา กายวิภาคของพืช                                        
 Plant  Anatomy 
รหัสวิชา วทพฤ ๓๐๕ (SCPL 305) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

องค์ประกอบและความส าคัญของสไลด์ถาวรที่ใช้กับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ขั้นตอนส าคัญของการท า
สไลด์ถาวร สารเคมีและเครื่องมือที่ใช้ในการท าสไลด์ถาวร เทคนิคการท าสไลด์ถาวรแสดงเซลล์และเนื้อเยื่อด้วย
กรรมวิธีพาราฟิน การยุ่ยเซลล์ การท าให้ใส การผนึกท้ังอวัยวะและการตัดโดยไม่ใช้เครื่องตัดบาง 

 
ชื่อวิชา หลักอนุกรมวิธานพืช                                        
 Principles of Plant Taxonomy 
รหัสวิชา วทพฤ ๓๐๖ (SCPL 306) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
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วิชาบังคับก่อน SCPL 303 
ค าอธิบายรายวิชา  

จุลทรรศน์ลักษณะโครงสร้างต่างๆของพืช ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ และ อวัยวะ ของพืชช้ันต่ าและพืชชั้นสูง การ
เจริญของพืช จุลทรรศน์ลักษณะของเซลล์ เนื้อเยื่อ และแบบแผนการจัดเรียงเซลล์และเนื้อเยื่อท่ีใช้ช่วยในการระบุชนิด
พืช หรือส่วนของพืช การประยุกต์ใช้ในการเลือกส่วนต่าง ๆ ของพืชเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง การน าลักษณะ
ทางกายวิภาคของพืชไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การจัดจ าแนกพืช การศึกษาทางด้านสรีรวิทยา
พืช การจัดการเกษตร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  
 
ชื่อวิชา สรีรวิทยาของพืช ๑                                        
 Plant Physiology I  
รหัสวิชา  วทพฤ ๓๑๑ (SCPL 311) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           คุณสมบัติของน้ าและดิน สมดุลของน้ าในพืช การเคลื่อนย้ายน้ า แร่ธาตุและอาหารภายในไซเลมและโฟลเอม 
สารอาหารพืช  กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจและการถ่ายทอดพลังงาน การปรับตัวของพืชภายใต้สภาวะ
เครียด  
 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์พืช          
 Plant Genetics  
รหัสวิชา วทพฤ ๓๒๒ (SCPL 322) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๓ – ๐ – ๖) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๒๑ (SCPL 221) หรืออยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  
      ความรู้ทางพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช และการประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การใช้วิธี
ทางสถิติในการวิเคราะห์และตรวจสอบลักษณะทางกรรมพันธุ์ การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม การ
ปรับปรุงพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพ การกระจายตัวและการแสดงออกของยีน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การถก
ปัญหาในหัวข้อปัจจุบันทางพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
 
ชื่อวิชา นิเวศวิทยาของพืช                                         
 Plant Ecology    
รหัสวิชา วทพฤ ๓๓๑ (SCPL 331)   
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน  - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมต่อพืชและสิ่งมีชีวิตอื่น  การวิเคราะห์สังคมพืช โครงสร้าง ระบบนิเวศวิทยา  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เน้นการวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันของพืชต่อสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติการเน้นภาคสนาม 
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ชื่อวิชา วิทยาเห็ดรา      
 Mycology 
รหัสวิชา วทพฤ ๓๕๑ (SCPL 351) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           สัณฐานและกายวิภาคของเห็ดราเพื่อการจัดหมวดหมู่ และเปรียบเทียบวงจรชีวิตของเห็ดราในแต่ละ
หมวดหมู่  สรีรวิทยา  และนิเวศวิทยา กลุ่มเห็ดราที่ให้โทษ  ความส าคัญของเห็ดราที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  ปฏิบัติการ
ทางด้านวินิจฉัยชนิดของเห็ดรา การเพาะเลี้ยงการแยกสายพันธุ์บริสุทธ์ิ  
ชื่อวิชา ไม้ดอกไม้ประดับและสวน  
 Ornamental Plants and Gardens 
รหัสวิชา วทพฤ ๓๖๒ (SCPL 362) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 การปลูกและบ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงบอนไซ การขยายพันธุ์เชิงพาณิชย์ การปลูกเพื่อการค้า
และการส่งออก  รูปแบบของสวนในอดีตและปัจจุบัน หลักการจัดสวนเบื้องต้น และธรรมชาติของไม้ประดับเพื่อการจดั
สวน   
 
ชื่อวิชา ไม้ดอกไม้ประดับและสวน  
 Ornamental Plants and Gardens 
รหัสวชิา วทพฤ ๓๗๑ (SCPL 371) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๑ – ๐ – ๒) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาพฤกษศาสตร์ รวมถึง การสืบค้นและจัดการเอกสาร
ทางวิชาการ การเขียนและการอ่านบทความทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ และ จรรยาบรรณของ
นักวิทยาศาสตร์ 
 
ชื่อวิชา สรีรวิทยาของพืช ๒                                       
 Plant Physiology II    
รหัสวิชา วทพฤ ๔๑๑ (SCPL 411) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒ – ๓ - ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           การเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติเฉพาะและอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกต้นพืชต่อการเจริญเติบโต กระบวนการออกดอก การติดผล การงอก การพักตัว การชรา การร่วง 
การเคลื่อนที่ การส่งสัญญาณ 



180 
 

   
ชื่อวิชา เมแทบอลิซึมของพืช  
 Plant Metabolism 
รหัสวิชา  วทพฤ ๔๑๓ (SCPL 413) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒ – ๐ - ๔)   
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๓๑๑ (SCPL 311) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 กระบวนการเมแทบอลิซึมพื้นฐานที่ส าคัญของพืช เช่น กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไลปิด 
ไนโตรเจน และของสารทุติยภูมิที่ส าคัญบางชนิดในพืช  พร้อมทั้งระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมโดยผ่าน
ทางการแสดงออกของยีน 
   
ชื่อวิชา เซลล์พันธุศาสตร์     
 Cytogenetics   
รหัสวิชา วทพฤ ๔๒๑ (SCPL 421) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๑๑ (SCPL 221) หรืออยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  
 รายละเอียดของโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต ทั้งโครงสร้าง และรูปร่างลักษณะ ความสัมพันธ์กับยีน และการ
ถ่ายทอดพันธุกรรม โครโมโซมเทคโนโลยีและเทคนิคในการศึกษาโครโมโซม การน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง 
ๆ เช่น การตรวจสอบความผิดปกติ การปรับปรุงพันธุ์ การหาสายสัมพันธ์ การจัดการและการอนุรักษ์พันธุกรรม การ
ตรวจสอบความเป็นพิษของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม    
 
ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุ์พืช                                        
 Plant Breeding   
รหัสวิชา วทพฤ ๔๒๒ (SCPL 422) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน วทพฤ ๒๒๑ (SCPL 221) 
ค าอธิบายรายวิชา  
           การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช ความแปรปรวนทางพันธุกรรม
ในธรรมชาติ การอนุรักษ์พันธุ์และรวบรวมเช้ือพันธุ์พืช วัตถุประสงค์และการวางแผนปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ การ
ปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การสร้างพันธุ์ลูกผสม การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ 
 
ชื่อวิชา ชีววิทยาระดับโมเลกลุของพืช ๑ 
 Plant Molecular Biology I  
รหัสวิชา วทพฤ ๔๒๓ (SCPL 423) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน - 
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ค าอธิบายรายวิชา  
ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี และอณูพันธุศาสตร์ โครงสร้าง หน้าที่ และคุณสมบัติของยีนในระดับโมเลกุล พันธุ

ศาสตร์ของเซลล์ยูแคริโอตและเซลล์โพรแคริโอต  การควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน เทคนิคที่ใช้ในการศึกษาการ
แสดงออกของดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน พันธุวิศวกรรมพืชและเทคนิคในการถ่ายยีนเข้าสู่พืช และการประยุกต์ใช้
เทคนิคทางชีวโมเลกุลดังกล่าวในงานวิจัยทางด้านพืชในปัจจุบัน 

 
ชื่อวิชา พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ๒ 
 Plant Genetics and Molecular Biology II  
รหัสวิชา วทพฤ ๔๒๔ (SCPL 424) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓ – ๐ - ๖)   
วิชาบังคับก่อน SCPL 322 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช รวมถึงความรู้ทางชีวเคมีและอณูพันธุศาสตร์ 
โครงสร้าง หน้าที่ และคุณสมบัติของยีนในระดับโมเลกุล การควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน เทคนิคที่ใช้ในการศึกษา ดี
เอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และการกลายพันธ์ุ การบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช เทคนิคทางพันธุศาสตร์และชีว
โมเลกุลในงานวิจัยทางด้านพืชในปัจจุบัน 

 
ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช                            
 Plant Tissue and Cell Culture 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๔๑ (SCPL 441) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๑ – ๖ - ๕)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชตั้งแต่พื้นฐานถึงการน าไปประยุกต์ใช้ อิทธิพลของสูตรอาหาร
โดยเฉพาะสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในสภาวะปลอดเชื้อ เทคนิคการย้ายต้นกล้าจากสภาวะปลอดเชื้อออกสู่ธรรมชาติ 
  
ชื่อวิชา พฤกษเคมีขั้นแนะน า                                         
 Introductory Photochemistry 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๔๒ (SCPL 442  ) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕.๕) 
วิชาบังคับก่อน  อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารประกอบทุติยภูมิในพืช การแบ่งกลุ่มสารทางเคมี ชีวสังเคราะห์ของสารทุติยภูมิ
กลุ่มต่าง ๆ การกระจายตัวของสารทุติยภูมิในพืชชนิดต่าง ๆ และประโยชน์ เทคนิคเบื้องต้นที่ใช้ในการตรวจสอบสาร
ทุติยภูมิกลุ่มต่าง ๆ ในพืช 
   
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลติพืช   



182 
 

 Plant Production Technology 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๔๓ (SCPL 443) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒ – ๐ - ๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์วิทยาการพืชและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต   หลักและ
วิธีการขยายพันธ์ุพืช ระบบการปลูกพืช  การปฏิบัติบ ารุงรักษา ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด  เทคโนโลยีและมาตรฐาน
เมล็ดพันธ์ุ  การตลาดและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลติกล้วยไม้                                  
 Orchid Production Technology 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๔๔ (SCPL 444) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เพื่ออุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การจ าแนกชนิดกล้วยไม้ สรีรวิทยาของการ
เจริญเติบโต พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ เทคนิคการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง การป้องกันก าจัดโรคแมลง และ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
 
ชื่อวิชา การศึกษาพิเศษทางพฤกษศาสตร์  
 Special Study in Plant Science 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๕๑ (SCPL 451) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๐ – ๖ – ๒) 
วิชาบังคับก่อน อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  
       การศึกษาพิเศษของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาทางพฤกษศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจภายใต้
การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ การค้นหาข้อมูล การวางแผนและการวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง รวมถึงการเขียนรายงานผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
      
 
 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษทางพฤกษศาสตร์  
 Selected Topics in Plant Science 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๕๒ (SCPL 452) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒ – ๐ - ๔) 
วิชาบังคับก่อน อยู่ในดุลพินิจของผู้สอน 
ค าอธิบายรายวิชา  
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การศึกษาเฉพาะหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิชาการและเทคโนโลยีด้านพฤกษศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจ  
 

ชื่อวิชา โรคพืช                                            
Plant Pathology  

รหัสวิชา วทพฤ ๔๖๒ (SCPL 462) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคพืช โรคที่ส าคัญของพืช สาเหตุ อาการและวิธีการควบคุมโรคพืชชนิดต่างๆ 
รวมถึงการระบาดของโรคพืช อันเกิดจากเช้ือรา แบคทีเรีย ไวรัส ไส้เดือนฝอย และ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
 
 
ชื่อวิชา โครงการพิเศษพฤกษศาสตร์                                 
 Special Project in Plant Sciene 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๗๑ (SCPL 471) 
จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๐ – ๙ – ๓)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           การวิจัยพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ของนักศึกษา ควบคุมโดยคณาจารย์ใน
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
 
ชื่อวิชา สัมมนา ๑                                             
 Seminar I     
รหัสวิชา วทพฤ ๔๗๓ (SCPL 473) 
จ านวนหน่วยกิต  ๑ (๑ – ๐ - ๒)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
      นักศึกษาน าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางด้านพฤกษศาสตร์พื้นฐานหรือพฤกษศาสตร์ประยุกต์ รวมทั้ง
น าเสนอโครงร่างงานวิจัยของตนเองในภาคการศึกษาต้น ภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ 
       
ชื่อวิชา สัมมนา ๒ 
 Seminar II    
รหัสวิชา วทพฤ ๔๗๔ (SCPL 474) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๑ – ๐ - ๒)   
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
      การเสนอและการอภิปรายหัวข้อทางด้านพฤกษศาสตร์พื้นฐานหรือพฤกษศาสตร์ประยุกต์ในภาคการศึกษา
ปลายภายใต้การแนะน าของคณาจารย์ในภาควิชา 
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ชื่อวิชา วิทยานิพนธ์ส าหรับปริญญาตร ี
 Undergraduate thesis 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๗๕ (SCPL 475) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๐ – ๙ – ๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
           โครงการวิจัยในหัวข้อทางพฤกษศาสตร์ควบคุมโดยอาจารย์ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ความสามารถของ
นักศึกษาในการวางแผน การลงมือท าการวิจัย พร้อมรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
  
 
 
ชื่อวิชา การฝึกงาน 
 Training 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๙๑ (SCPL 491) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐ – ๓ – ๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางพฤกษศาสตร์ในช่วงปิดภาคการศึกษา และการ
น าเสนอรายงานต่อภาควิชา 

 
ชื่อวิชา พฤกษศาสตร์ประยุกต์ด้านนติิวิทยาศาสตร ์
 Applications of Botany in Forensic Science 
รหัสวิชา วทพฤ ๔๙๒ (SCPL 492) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒ – ๓ – ๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการเบื้องต้นทางนิติวิทยาศาสตร์ วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นพืช วัตถุพยานถ่ายโอนที่เป็น
ช้ินส่วนพืชที่มีขนาดเล็ก วัตถุพยานทางกายภาพที่เป็นพืช ประเด็นทางนิติวิทยาศาสตร์ของพืชเสพติด พืชพิษ พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม เส้นใยธรรมชาติที่มีต้นก าเนิดจากพืช ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีพืชเป็นส่วนประกอบและอาหารใน
กระเพาะ ไม้ พืชในทางการค้า พืชคุ้มครองและพืชใกล้สูญพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและยาสมุนไพร เทคนิคการ
ตรวจหา การบันทึก การตรวจและเก็บวัตถุพยานที่เป็นพืช การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่ไม่ท าลายและวิธีการที่
ท าลายวัตถุพยานที่เป็นพืช การประเมินวัตถุพยาน การเขียนรายงานผลการตรวจพิสูจน์ 

 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาของภาควิชาฟิสิกส ์

ค าอธิบายรายวิชาของสาขาฟิสิกส ์
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ชื่อวิชา ฟิสิกส์ ๑ 
            Physic I 
รหัสวิชา วทฟส ๑๕๗ (SCPY 157) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

กลศาสตร์และพลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่
แบบหมุน พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด กลศาสตร์ของของ
ไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นและทัศนศาสตร์ 
 
 
 
 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ ๒ 
 Physic II 
รหัสวิชา วทฟส ๑๕๘ (SCPY 158) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

  
ชื่อวิชา แนวคิดนาโนเทคโนโลยี   
 Nanotechnology Concept 
รหัสวิชา วทฟส  ๑๗๓ (SCPY  173) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 พื้นฐานนาโนเทคโนโลยี นิยามและประวัติการพัฒนา ผลของขนาด แนวคิดจากล่างสู่บน การประกอบตัวเอง 
กลศาสตร์ควอนตัมและโครงสร้างนาโนควอนตัม วัสดุนาโน อนุภาคนาโน ท่อนาโน การเลียนแบบด้วยโมเลกุล การ
ค านวณแบบจ าลองในระดับโมเลกุลถึงระดับนาโน การเลียนแบบระบบชีวภาพ การวิศวกรรมโปรตีนและโครงสร้างดี
เอ็นเอกับการถ่ายทอดข้อมูล ระบบการน าส่งยา นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม 
อิเล็กทรอนิกส์โมเลกุล อันตรกิริยากับแสงและอุปกรณ์นาโน การประดิษฐ์อุปกรณ์นาโน เครื่องมือที่ใช้ในโครงสร้างนา
โน : กล้องจุลทรรศน์แบบทะลุผ่าน กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและเครื่องวิเคราะห์พื้นผิว การประยุกต์ในอนาคต 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 
 Introductory Physics Laboratory 
รหัสวิชา วทฟส  ๑๙๑ (SCPY 191) 
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จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน  วทฟส ๑๕๗ (หรือเรยีนพร้อมกัน)ค าอธิบายรายวิชา  

การทดลองระดับเบื้องต้น  เกี่ยวกับบางหัวข้อในรายวิชา วทฟส ๑๕๗ ฟิสิกส์ ๑ และ วทฟส ๑๕๘ ฟิสิกส์ ๒ 
 

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟสิิกส์ ๑ 
 Mathematics for Physicists  
รหัสวิชา วทฟส ๒๐๑ (SCPY 201) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓  วทคณ ๑๖๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  

จ านวนเชิงซ้อน ทฤษฎีบทเดอมัวฟวร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ของอินทิกรัล อนุพันธ์รวม กฎลูกโซ่ 
การกระจายแบบเทย์เลอร์ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ตัวคูณลากรอง พหุอินทิกรัล พิกัดโค้งตั้งฉากกัน แคลคูลัสของเวกเตอร์ 
อินทิกรัลเชิงเส้น อินทิกรัลเชิงพื้นผิว ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีของสโตกส์ 

 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟสิิกส์ ๒ 
 Mathematics for Physicists II 
รหัสวิชา วทฟส ๒๐๒ (SCPY 202) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓  วทคณ ๑๖๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  

พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน ระบบของสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การเปลี่ยนฐาน ปัญหาค่า
เฉพาะ รูปแบบก าลังสอง การแจกแจงความน่าจะเป็นที่ใช้ในฟิสิกส์ ค่าคาดหวัง การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง   การ
ประมาณค่า การถดถอย การจัดการข้อมูล ทฤษฎีลู่สู่ศูนย์กลาง การประยุกต์ใช้ความน่าจะเป็นและสถิติในปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟสิิกส์ ๓ 
 Mathematics for Physicists III 
รหัสวิชา (วทฟส ๒๐๓) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทคณ ๑๐๓  วทฟส ๒๐๑  วทฟส ๒๐๒ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n  สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์แปรผันได้ 
ค าตอบที่เป็นอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ สมการเชิงอนุพันธ์แบบเลอช็องดร์  วิธีการของโฟร์บีเนียส 
สมการเบสเซล ปํญหาสเติร์ม-ลิอูวิว อนุกรมฟูเรียร์ อินทิกรัลฟูเรียร์ สมการอนุพันธ์ย่อย การแยก ตัวแปร กลวิธีฟูเรียร์  
เมมเบรนวงกลม สมการเฮล์มโฮลต์ซ ฮาร์มอนิกแบบทรงกลม การแปลงแบบลาปลาซ 
 
ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส ์

Computer Programming Physicists 
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รหัสวิชา วทฟส ๒๐๔ (SCPY 204) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์, ภาษาคอมพิวเตอร์, หลักการพัฒนาโปรแกรม, การจัดการข้อมูลอินพุต
และเอาท์พุต, โปรแกรมและฟังก์ชัน, การควบคุมโปรแกรม, ข้อมูลแบบอาเรย์, ข้อมูลแบบพอยท์เตอร์, ข้อมูลแบบ
โครงสร้าง, ข้อมูลที่มีความซับซ้อน, การจัดการข้อมูลโดยใช้ไฟล์, อัลกอริทึมเบื้องต้น, การพัฒนาโปรแกรมให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้ได้ใหม่ 

 
ชื่อวิชา กลศาสตร์แบบฉบับ ๑ 
 Classical Mechanics I 
รหัสวิชา วทฟส ๒๑๑ (SCPY 211) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  วทฟส ๑๕๗ (SCPY 157) 
ค าอธิบายรายวิชา  

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก การสั่นพ้อง การแกว่งกวัดแบบควบคู่ แรงสู่ศูนย์กลาง กฎของเคป-เลอร์ การ
เปลี่ยนวงโคจร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง เทนเซอร์อิเนอร์เชีย แกนอิเนอร์เชียหลัก กลศาสตร์ในกรอบอ้างอิงที่มี
ความเร่ง ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน กลศาสตร์ลากรองจ์ขั้นแนะน า  

 
ชื่อวิชา อุณหพลศาสตร ์
 Thermodynamics 
รหัสวิชา วทฟส ๒๑๒ (SCPY 212) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  วทฟส ๑๕๗ (SCPY 157) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิ ความร้อน งาน พลังงานภายใน เอนโทรปี พลังงานอิสระ  กฎของอุณ
หพลศาสตร์ การแปลงเฟส  การประยุกต์ใช้ 

 
ชื่อวิชา กลศาสตร์ควอนตมั ๑ 
 Quantum Mechanics I  
รหัสวิชา วทฟส ๒๑๒ (SCPY 212) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  วทฟส ๑๕๗ (SCPY 157) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ระบบทางอุณหพลศาสตร์ อุณหภูมิ ความร้อน งาน พลังงานภายใน เอนโทรปี พลังงานอิสระ  กฎของอุณ
หพลศาสตร์ การแปลงเฟส  การประยุกต์ใช้ 
 
ชื่อวิชา กลศาสตร์ควอนตมั ๑ 



188 
 

 Quantum Mechanics I  
รหัสวิชา วทฟส ๒๒๑ (SCPY 221) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  วทฟส ๑๕๘ (SCPY 158) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความคิดพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม สัญลักษณ์ของดิแรก สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม ตัวด าเนินการ
แบบเฮอมิตเตียน สมการชเรอดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อ ตัวด าเนินการโมเมนตัมเชิงมุม ตัวแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก 
อนุภาคเหมือน วิธีการแปรผัน ทฤษฎีการรบกวน 

 
ชื่อวิชา แม่เหล็กไฟฟ้า ๑ 
 Electromagnetism I 
รหัสวิชา วทฟส ๒๓๑ (SCPY 231) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๑๕๘ (SCPY 158) 
ค าอธิบายรายวิชา  

สนามไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้าและพลังงาน วิธีทางภาพและวิธีการแยกตัวแปร สนามไฟฟ้าในสสาร     ไดอิ
เล็กทริกเชิงเส้นและปัญหาค่าขอบ สนามแม่เหล็กสถิต เง่ือนไขขอบเขตแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กในสสาร การ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ โพลาไรเซชัน 
 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ยุคใหม ่
 Modern Physics 
รหัสวิชา วทฟส ๒๕๑ (SCPY 251) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๑๕๘ (SCPY 158) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค โครงสร้างอะตอม กลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎี
ควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน  โมเลกุล กลศาสตร์สถิติ ฟิสิกส์ของของแข็ง ฟิสิกส์
นิวเคลียร์และอนุภาคมูลฐาน 
 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 
 Local Science 
รหัสวิชา วทฟส ๒๕๒ (SCPY 252) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะสั้น การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นระยะยาว 
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ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง ๑ 
 Intermediate Physics Laboratory I 
รหัสวิชา วทฟส ๒๙๑(SCPY 291) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๑๙๑(SCPY 191) 
ค าอธิบายรายวิชา  

การทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ สวนศาสตร์ และกลศาสตร์แบบฉบับ  ค่า
คลาดเคลื่อนชนิดต่างๆ  การค านวณค่าคลาดเคลื่อน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นกลาง ๒ 

Intermediate Physics Laboratory II 
รหัสวิชา วทฟส ๒๙๒(SCPY 292) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๙๑(SCPY 291) 
ค าอธบิายรายวิชา  
 การทดลองเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์  ทัศนศาสตร์  ฟิสิกส์แบบฉบับ  และฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 Numerical Analysis 
รหัสวิชา วทฟส ๓๐๑ (SCPY 301) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๐๑ และ ๒๐๒  
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 บทน าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข, การหารากของสมการไม่เชิงเส้น, การแก้ระบบสมการเชิงเส้น, ปัญหา
ก าลังสองน้อยที่สุด, การแก้ระบบสมการไม่เชิงเส้น, การแก้ปัญหาค่าเฉพาะ, การประมาณค่าระหว่างจุดข้อมูล, ปัญหา
การหาค่าเหมาะที่สุด, การหาค่าประมาณเชิงตัวเลขของการหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์, การหาค าตอบเชิงตัวเลข
ของสมการอนุพันธ์สามัญ 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับนักฟสิิกส์ ๔ 

Mathematics for Physicists IV 
รหัสวิชา วทฟส ๓๐๒ (SCPY 302) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๐๑ วทฟส ๒๐๒  

วทฟส ๒๐๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  
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การวิเคราะห์เวกเตอร์ การวิเคราะห์เทนเซอร์ พิกัดโค้ง แคลคูลัสของการแปรผัน ตัวแปรเชิงซ้อนการ
อินทิเกรตเชิงซ้อน การกระจายอนุกรม ทฤษฎีเรสซิดิว การจับคู่คอนฟอร์มอล สมการอินทิกรัล ทฤษฎีฟูเรียร์ คอนโวลู
ชัน ฟังก์ชันพิเศษ 
 
ชื่อวิชา ทฤษฎีกลุ่ม 
 Group Theory 
รหัสวิชา วทฟส ๓๐๓ (SCPY 303) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๐๒ 
ค าอธิบายรายวิชา  

สัจพจน์ของกลุ่ม นิยามพื้นฐาน กลุ่มไซคลิก กลุ่มย่อย เซตร่วม ทฤษฎีบทของลากรอง ความสัมพันธ์สมมูล 
คลาสสมมูล คลาสสังยุค ภาวะสาทิสสัณฐาน ภาวะสมสันฐาน กลุ่มของผลคูณ ทฤษฎีตัวแทน ตัวแทน ท่ีลดทอนไม่ได้ 
ตารางคาแรกเตอร์ บทตั้งของชัวร์ ทฤษฎีออโทโกนัลลิตี กลุ่มลีและพีชคณิตแบบลีขั้นแนะน า  กลุ่มของการหมุน กลุ่ม
ต่อเนื่อง  ตัวแทนของพีชคณิตแบบลี  การประยุกต์  ทางฟิสิกส์ 
 
ชื่อวิชา แฟรคทัลและเคออส 
 Fractals and Chaos 
รหัสวิชา วทฟส ๓๑๑ (SCPY 311) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

แฟรกทัลและเคออส ระบบฟังก์ชันแบบท าซ้ า เสถียรภาพของจุดตรึง คาบทวีคูณ การแยกเป็นสองกิ่ง เคออส 
เลขช้ีก าลังของเลียพูนอฟ ระบบที่อยู่ระหว่างความเป็นระเบียบกับเคออส ภาวะเป็นคาบเสมือน การตรึงเฟส แอ่งของ
การดึงดูด การส่งแบบสูญเสียพื้นท่ี การส่งแบบไม่สูญเสียพื้นท่ีเซตจูเลียและเซตมันเดลบรอท การวิเคราะห์ระนาบเฟส 
เสถียรภาพของโครงสร้าง วัฏจักรจ ากัด ภาคตัดของปองคาเร การวิเคราะห์อนุกรมเวลา กฎเชิงก าลัง 

 
ชื่อวิชา กลศาสตร์แบบฉบับ ๒ 
 Classical Mechanics II 
รหสัวิชา วทฟส ๓๑๒ (SCPY 312) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๑๑ (SCPY 211) 
ค าอธิบายรายวิชา  

กลศาสตร์แบบลากรองและแบบแฮมิลตัน ปัญหาวัตถุสองช้ิน ทฤษฎีบทวิเรียล ปัญหาวัตถุสามชิ้น พลศาสตร์
ของวัตถุเกร็ง เทนเซอร์ของความเฉื่อย สมการออยเลอร์ เสถียรภาพของการหมุนแบบไม่มีทอร์ก การหมุนควงของ
ลูกข่างสมมาตร การสั่นแบบโหมดปกติ 

 
ชื่อวิชา Fluid Mechanics  
 กลศาสตร์ของไหล 
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รหัสวิชา วทฟส ๓๑๓ (SCPY  313) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๐๑, ๒๐๒  และ ๒๑๑ (SCPY 201, 202 & 211) 
ค าอธิบายรายวิชา  

สมบัติของไหล การวิเคราะห์เชิงมิติ ความเสมือนเชิงพลวัต สถิตยศาสตร์ของไหล สมการของไหลสถิต แรง
สถิตบนพ้ืนผิวและการลอยตัว จลนศาสตร์ของไหล ประเภทของการไหล เส้นกระแส สมการของเส้นกระแส การแสดง
แบบออยเลอร์และแบบลากรอง อนุพันธ์รวมของตัวแปรในของไหลพลวัต การอนุรักษ์มวล สมการของความต่อเนื่อง 
การอนุรักษ์โมเมนตัม สมการของออยเลอร์ สมการของแบร์นูลลี การเคลื่อนที่แบบหมุน ความวน กระแสวนแบบอิสระ 
ความไหลเวียน การไหลแบบศักย์ ศักย์ความเร็ว สมการลาพลาซ การรวมกันของการไหลแบบต่าง ๆ ฟังก์ชันกระแส
การวิเคราะห์แบบควบคุมปริมาตร สมการโมเมนตัมเชิงเส้น ของไหลที่มีความหนืด ของไหลนิวโทเนียน แรงหนืด 
สมการการเคลื่อนที่ของของไหล สมการนาเวียร์-สโตกส์ เงื่อนไขขอบเขต สมการพลศาสตร์ของของไหลที่บีบอัดไม่ได้ 
 
ชื่อวิชา กลศาสตรส์ถิต ิ
 Statistical Mechanics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๑๔ (SCPY 314) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๑๒ (SCPY 212) 
ค าอธิบายรายวิชา  
 สถานะจุลภาคและเอนโทรปี สถิติโบลต์ซมันน์ ทฤษฎีอองซอมเบลอ อองซอมเบลอแบบบัญญัติจุลภาค อองซอม
เบลอแบบบัญญัติ อองซอมเบลอแบบบัญญัติมหัพภาค สถิติเชิงควอนตัม ตัวด าเนินการความหนาแน่น  ก๊าซอุดมคติ
ของโบส  ก๊าซอุดมคติของเเฟร์มี 
 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกลุ 
 Atomic and Molecular Physics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๒๑ (SCPY 321) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๒๑  วทฟส ๒๕๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 อะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดียว โครงสร้างของฮีเลียม อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน การเปลี่ยนสถานะของอะตอม 
โมเลกุลอะตอมคู่ การจ าแนกประเภทของระดับพลังงาน โมเลกุลหลายอะตอม 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนภุาค 

Nuclear and Particle Physics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๒๒ (SCPY 322) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๒๑  วทฟส ๒๕๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  
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แนวคิดพื้นฐาน สมบัตินิวเคลียร์ ศักย์ระหว่างนิวคลีออน แบบจ าลองนิวเคลียร์ การสลายนิวเคลียร์และ
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เครื่องตรวจหารังสี เครื่องเร่งและการผลิตอนุภาค   การจ าแนกประเภทอนุภาค 
อันตรกิริยาของอนุภาคและแบบแผนของการรวมกัน การประยุกต์ 
 
ชื่อวิชา กลศาสตร์ควอนตมั ๒ 
 Quantum Mechanics II 
รหัสวิชา วทฟส ๓๒๓ (SCPY 323) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๒๑   
ค าอธิบายรายวิชา  

           ทฤษฏีการรบกวนที่ไม่ขึ้นกับเวลา ปรากฏการณ์ซีแมน วิธีการแปรผัน ทฤษฏีการรบกวนที่ขึ้นกับ
เวลา  อันตรกิริยาของอะตอมกับรังสี การท าให้เป็นควอนตัมที่สอง ทฤษฎีการกระเจิง ทฤษฎีเอสเมทริกซ์ อินทิกรัล
ตามวิถีของไฟยน์แมน 
 
 
ชื่อวิชา อิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติการอิเลก็ทรอนิกส ์
 Electronics and Electronics Laboratory 
รหัสวิชา วทฟส ๓๓๑ (SCPY 331) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๑๕๘  วทฟส ๒๓๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ไฟฟ้าเบื้องต้น, กฏของโอห์ม, ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวน า, วงจรกระแสสลับ, การวิเคราะห์เครือข่าย, สาร
กึ่งตัวน า, ออปแอมป์, อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลข, ฟลิบ-ฟลอบ, วงจรตรรกศาสตร์รวมขนาดกลาง, ตัวควบคุมจุลภาค 
 
 
 
ชื่อวิชา แม่เหล็กไฟฟ้า ๒ 
 Electromagnetism II 
รหัสวิชา วทฟส ๓๓๒ (SCPY 332) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๓๑  วทฟส ๓๕๑  

(หรือเรียนพร้อมกัน) 
ค าอธิบายรายวิชา  

เอกลักษณ์ของกรีน ทฤษฎีบทของกรีน สมการแมกซ์เวลล์ในสสาร เง่ือนไขขอบเขต กฏการอนุรักษ์ ศักย์ส
เกลาร์ และศักย์เวกเตอร์ การแปลงเกจ ศักย์หน่วงและศักย์ก้าวหน้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสสาร การสะท้อนและการ
ส่งผ่านท่ีรอยต่อระหว่างพ้ืนผิวไดอิเล็กทริกและพื้นผิวตัวน า การดูดกลืนและการกระจาย ท่อน าคลื่น การแผ่คลื่น คลื่น
ในอุกรณ์น าสัญญาณ การแผ่รังสีของขั้วคู่ไฟฟ้าและขั้วคู่แม่เหล็ก ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ศักย์แบบเวกเตอร์ ๔ มิติ  
พลศาสตร์ไฟฟ้าเชิงสัมพันธภาพ 
 
ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ส าหรับควอนตมัสารสนเทศ 
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Mathematical Foundation for Quantum Information 
รหัสวิชา วทฟส ๓๔๑ (SCPY 341) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๐๑  วทฟส ๒๐๒   

วทฟส ๒๐๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  

คอมพิวเตอร์แบบคลาสสิกกับคอมพิวเตอร์แบบควอนตัม คุณสมบัติเฉพาะที่และคู่พัวพัน การศึกษารหัส
ควอนตัมและการส่งผ่านข้อมูล กระบวนการสื่อสารและช่องสื่อสาร เอนโทรปี ทฤษฎีของแมคมิลแลน ทฤษฎีรหัสของ
แชนนอน ควอนตัมเอนโทรปีส าหรับตัวด าเนินการหนาแน่น เอนโทรปีสัมพัทธส าหรับตัวด าเนินความหนาแน่น เอนโทร
ปีส าหรับคิวบิทสเตทของวอนนอยมาน ควอนตัมเอนโทรปีสัมพันธ การแลกเปลี่ยนเอนโทรปี และข้อมูลสอดคล้อง การ
เปรียบเทียบเชิงปริมาณของสภาวะ การวัดภาวะพัวพัน ทฤษฎีสื่อสารเชิงควอนตัม 

 
 

ชื่อวิชา ทัศนศาสตร์ขั้นสูง 
 Advanced Optics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๔๒ (SCPY 342) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๒๓๑  วทฟส ๓๕๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

การเลี้ยวเบน  การเลี้ยวเบนแบบเฟรเเนล  แนวคิดพื้นฐานของทัศนศาสตร์ฟูเรียร์  สมบัติอาพันธ์ของแสง  
การแผ่ของแสงในตัวกลางแอนไอโซทรอปิก  ทัศนศาสตร์ไม่เชิงเส้น 
 
ชื่อวิชา การประยุกต์เลเซอร ์
 Laser Applications 
รหสัวิชา วทฟส ๓๔๓ (SCPY 343) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๓๕๑ (หรือเรียนพร้อมกัน) 
ค าอธิบายรายวิชา  

หลักพ้ืนฐานของเลเซอร์ ชนิดของเลเซอร์ ลักษณะจ าเพาะของล าแสงเลเซอร์ การประยุกต์ในมาตรวิทยาและ
ในวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม การประยุกต์ทางการแพทย์ การประยุกต์ทางการทหาร การส่งผ่าน
และการเก็บข้อมูลเชิงแสง การประยุกต์ในด้านอื่น ๆ 

 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีเส้นใยน าแสง 
 Fiber Optics Technology 
รหัสวิชา วทฟส ๓๔๔ (SCPY 344) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๓๕๑ (SCPY 351) หรือเรยีนพร้อมกัน 
ค าอธิบายรายวิชา  
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ฟิสิกส์ของแสง ทฤษฎีของเส้นใยน าแสง แหล่งก าเนิดและเครื่องตรวจหาแสง อุปกรณ์เส้นใยน าแสง อุปกรณ์
รับรู้เส้นใยน าแสง การสื่อสารเส้นใยน าแสง โครงข่ายเส้นใยน าแสง การวัดและวิชาการเครื่องมือเชิงแสง 
 
ชื่อวิชา การสั่น คลื่น และทัศนศาสตร ์
 Vibrations Waves and Optics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๕๑  (SCPY 351) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๑๕๗   วทฟส ๑๕๘ 
ค าอธิบายรายวิชา  

การสั่นแบบต่างๆ  คลื่นเคลื่อนที่  สมการคลื่นในหลายมิติ  การวิเคราะห์แบบฟูเรียร์ คลื่นแม่เหล็ก-ไฟฟ้า  
สมบัติของคลื่น  โพลาไรเซชัน 

 
ชื่อวิชา เศรษฐฟิสิกส ์
 Econophysics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๕๒  (SCPY 352) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๐๑  วทฟส ๒๐๒   

วทฟส ๒๐๓  วทฟส ๒๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หลักการค่าคงที่และกฏของธรรมชาติ สภาวะสมดุลตามข้อมูลสมบูรณ์ มุมเจาะจงในฟิสิกส์ ตลาดทาง
การเงิน การเดินแบบสุ่ม การเคลื่อนที่แบบบราวน์ กระบวนการของเลวี่ การกระจายความน่าจะเป็นของ   โบล์ซมาน
และกิบส์  การกระจายความน่าจะเป็นแบบไม่เป็นโบลต์มันน์และกิบส์  สมการไม่เชิงเส้นของ  โบลต์มันน์กับสมการเชิง
เส้นของโบลต์มันน์ สมการอนุพันธ์เชิงสโตเคสติก สมการของแบลค–โชลส าหรับความมั่นคงในการลงทุน ฮามิลโทเนียน
และราคาหุ้น ฮามิลโทเนียนของแบลค–โชลและฮามิลโทเนียนของเมอร์ตัน–การ์แมน 
 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์สถานะแข็ง 
 Solid State Physics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๗๑ (SCPY 371) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

โครงสร้างผลึก โครงผลึกส่วนกลับ การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของเบสิซ การยึดเหนี่ยวของผลึก โฟนอนและสมบัติทาง
ความร้อน ก๊าซของอิเล็กตรอนอิสระเเฟร์มี แถบพลังงาน ผลึกสารกึ่งตัวน า พื้นผิวเเฟร์มีและโลหะ สภาพน ายิ่งยวด 
ไดอะแมกเนติกและพาราแมกเนติก เฟร์โรแมกเนติกและแอนติเฟร์โรแมกเนติกไดอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กตริก 
 
ชื่อวิชา หลักการทางฟิสิกส์ของนาโนเทคโนโลยี 
           Physical Principles of Nanotechnology 
รหัสวิชา วทฟส ๓๗๒ (SCPY372) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๒๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ฟิสิกส์ของบ่อควอนตัม ลวดควอนตัมและจุดควอนตัม ฟิสิกส์ของอุปกรณ์สารนาโนกึ่งตัวน า การประดิษฐ์
อุปกรณ์สารนาโนกึ่งตัวน า การขนส่งควอนตัม ทรานซิสเตอร์แบบอิเล็กตรอนเดียว กลวิธีทางแสงในนาโนเทคโนโลยี  
สปินทรอนิกส์  การจ าลองแบบอุปกรณ์นาโน 
 
ชื่อวิชา วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 

Opto-electronic Materials  
รหัสวิชา วทฟส ๓๗๓ (SCPY373) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๒๓๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

สมบัติทางโครงสร้าง  การแผ่แสงในตัวกลาง  การแผ่แสงในท่อน าคลื่น  โครงสร้างเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของสาร
กึ่งตัวน า  สมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวน า  การตรวจหาแสง  ไดโอดปล่อยแสงและไดโอดเลเซอร์  การกล้ าสัญญาณ  
อุปกรณ์แสดงผล  การประดิษฐ์และกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง 
 
ชื่อวิชา ธรณีฟิสิกส์ของโลกข้ันพ้ืนฐาน 

Introduction to Solid Earth Geophysics 
รหัสวิชา วทฟส ๓๘๓ (SCPY 383) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
 
ค าอธิบายรายวิชา  

โลกและระบบสุริยะจักรวาล  ธรณีแปรสัณฐาน  สภาวะแม่เหล็กโลกและภาวะแม่เหล็กบรรพกาล  คลื่นไหว
สะเทือนและการเคลื่อนที่แบบคลื่น  การศึกษาด้านแผ่นดินไหว  แรงโน้มถ่วงของโลกและความผิดปกติของแรงโน้มถว่ง  
การถ่ายเทความร้อนภายในโลก การหาอายุของโลก  โครงสร้างภายในของโลก 
 
 
ชื่อวิชา   การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ ๑ –ทฤษฎี และการประยุกต์ 

Geophysical Prospecting I - Theory and Applications  
รหัสวิชา วทฟส ๓๘๔ (SCPY 384) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

บทน าเกี่ยวกับการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์, วิธีการหักเหของคลื่นไหวสะเทือน, วิธีส ารวจแบบใช้แรงโน้มถ่วง, 
วิธีส ารวจแบบใช้สนามแม่เหล็ก, วิธีส ารวจแบบใช้ความต้านทานไฟฟ้า, วิธีส ารวจแบบใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
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ชื่อวิชา สัมมนา 1  
 Seminar I 
รหัสวิชา วทฟส ๓๙๑ (SCPY 391) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  

นักศึกษาจะต้องบรรยายเรื่องในสาขาฟิสิกส์ที่ตนสนใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามปญัหา 
 
ชื่อวิชา Seminar II 
 สัมมนา 2 
รหัสวิชา วทฟส ๓๙๒ (SCPY 392) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒) 
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  

นักศึกษาจะต้องบรรยายเรื่องในสาขาฟิสิกส์ที่ตนสนใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามปญัหา 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง ๑  
 Advanced Physics Laboratory I 
รหัสวิชา วทฟส ๓๙๓ (SCPY 393) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๙๒ 
ค าอธิบายรายวิชา  

การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อทางฟิสิกส์ขั้นสูง เช่น แสง กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์เชิงสถิติ   ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
และวัสดุศาสตร์ 
 
ชื่อวิชา ปฏิบัติการฟสิิกส์ขั้นสูง ๒  
 Advanced Physics Laboratory II 
รหัสวิชา วทฟส ๓๙๔ (SCPY 394) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๓๙๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  

การทดลองเกี่ยวกับงานวิจัยซึ่งเสนอและควบคุมโดยกลุ่มวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์ 
 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์เชิงค านวณ 
 Computational Physics 
รหัสวิชา วทฟส ๔๐๑ (SCPY 401) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
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ค าอธิบายรายวิชา  

การหาค าตอบเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์ย่อยด้วยวิธีผลต่างอันตะชัดแจ้งและวิธีผลต่างอันตะโดยปริยาย 
การใช้ LAPACK Library เพื่อช่วยในการหาค าตอบเชิงตัวเลขของสมการอนุพันธ์ย่อย การสร้างเลขสุ่ม การแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์โดยใช้ตัวแปรสุ่ม บทน าเกี่ยวกับการค านวณแบบขนาน การแก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยการค านวณแบบขนาน 
 
ชื่อวิชา คลื่นไม่เชิงเส้น 
 Nonlinear Waves 
รหัสวิชา วทฟส ๔๑๑ (SCPY 411) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๒๐๒ (SCPY 202) 
ค าอธิบายรายวิชา  

กลวิธีพื้นฐานส าหรับการหาลักษณะของผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบย่อย การวิเคราะห์การรบกวน
เชิงเอกฐานและพหุมาตรา  การวิเคราะห์เสถียรภาพ  วิธีเชิงเรขาคณิต ฟังก์ชันเชิงวงรี  สมการปฏิกิริยาการแพร่ การ
ก่อเกิดของลวดลาย ระบบท่ีสามารถถูกกระตุ้น โซลิตอน 

 
ชื่อวิชา ปรากฏการณไ์ม่เชิงเส้นเชิงค านวณ 
 Computational Nonlinear Phenomena 
รหัสวิชา วทฟส ๔๑๒ (SCPY 412) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส ๓๐๑ (SCPY 301) 
ค าอธิบายรายวิชา  

ทบทวนค าสั่งยูนิกซ์ การเขียนโปรแกรมซีส าหรับปัญหาทางฟิสิกส์และทางกราฟฟิก การแก้ระบบสมการ
พีชคณิตไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญไม่เชิงเส้น และแบบย่อยไม่เชิงเส้น เซลลูลาร์ออโตเมตา 
การก่อก าเนิดแฟรคทัล ระบบเคออติก ระบบการจัดตัวเอง 

 
ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษใน ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้น 
 Special Topics in Nonlinear Phenomena 
รหสัวิชา SCPY ๔๑๓(วทฟส 413) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน -  
ค าอธิบายรายวิชา  

งานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ไม่เชิงเส้น เช่น การวิเคราะห์เสถียรภาพของ โซลิตอน  
พลศาสตร์ของโซลิตอนมิติสูง  การแผ่คลื่นในระบบท่ีสามารถถูกกระตุ้น 
 
ชื่อวิชา Elementary Particle Physics  
 ฟิสิกส์ของอนุภาคมลูฐาน 
รหัสวิชา วทฟส ๔๒๑ (SCPY421)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
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วิชาบังคับก่อน วทฟส ๓๒๒(SCPY 322) 
ค าอธิบายรายวิชา  

พลศาสตร์ของอนุภาคมูลฐาน จลนศาสตร์เชิงสัมพันธภาพ สมมาตร สถานะยึดเหนี่ยว กฏของไฟยน์แมน 
ไฟฟ้าพลศาสตร์เชิงควอนตัม ไฟฟ้าพลศาสตร์ของควาร์กและฮาดรอน ควอนตัมโครโมไดนามิกส์ อันตรกิริยาอย่างอ่อน 
ทฤษฏีเกจ 
 
 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์พลาสมา 
 Plasma Physics 
รหัสวิชา วทฟส ๔๓๑ (SCPY431)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ธรรมชาติและชนิดของพลาสมา  พลศาสตร์ของอนุภาค  ทฤษฎีจลน์  อุทกพลศาสตร์เชิงแม่เหล็ก   คลื่น  
อเสถียรภาพ  ความปั่นป่วน   โครงสร้าง   การเกี่ยวพันซ้ าเชิงแม่เหล็ก   การประยุกต์ 

 
ชื่อวิชา ทัศนศาสตร์เชิงควอนตัมเบื้องต้น 
 Introduction to Quantum Optics 
รหัสวิชา วทฟส ๔๔๑ (SCPY441)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๒๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ควอนไทเซชันของสนาม สถานะโคเฮียเรนท์ การปลดปล่อยและดูดซับการแผ่รังสีของอะตอม ฟังก์ชันโคเฮีย
เรนท์แบบควอนตัม กระจกแยกล าแสงและอินเตอร์ฟีรอมเิตอร์ การบีบอัดแบบจตุภาค สถานะบีบอัดเชิงจ านวน การไม่
จับกลุ่มกันของโฟตอน การแปลงลดลงแบบอิงพารามิเตอร์ชนิดเกิดเอง อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์แบบฮอง-อู-แมนเดล การ
ทดสอบกลศาสตร์ควอนตัมโดยใช้ทัศนศาสตร์ การลบล้างแบบควอนตัม โคเฮียเรนซ์แบบเหนี่ยวน า การทันเนลแบบ
ซุปเปอร์ลามินอลของโฟตอน ความพัวพัน 

 
ชื่อวิชา การทดลองทางทัศนศาสตร์ควอนตัม 
 Experiments in Quantum Optics 
รหัสวิชา วทฟส ๔๔๒ (SCPY442)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๒๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

โฟตอนและแหล่งก าเนิดโฟตอน ทัศนอุปกรณ์เบื้องต้น เลเซอร์ เครื่องขยาย วิธีการตรวจวัดโฟตอน สัญญาณ
รบกวนทางควอนตัม การทดลองบีบอัดแสง การประยุกต์ใช้แสงแบบบีบอัด การทดลองการไม่ถูกท าลายเชิงควอนตัม 
การทดสอบพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัม การใช้โฟตอนเป็นคิวบิทส์ การเลือกภายหลังและการนับการถึงพร้อมกัน 
โฟตอนเดี่ยวแบบรู้ล่วงหน้า การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของคิวบิทส์โฟตอนิก การกระจายรหัสลับเชิงควอนตัม การ
เคลื่อนย้ายเชิงควอนตัม การค านวนเชิงควอนตัม 
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ชื่อวิชา ควอนตัมสารสนเทศเบื้องต้น 
 Introduction to Quantum Information 
รหัสวิชา วทฟส ๔๔๓ (SCPY443)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๒๒๑ 
ค าอธิบายรายวิชา  

ความน่าจะเป็นและสารสนเทศ องค์ประกอบของทฤษฎีควอนตัม การเข้ารหัสเชิงควอนตัม การวัดแบบนัย
ทั่วไป ความพัวพัน การด าเนินการสารสนเทศเชิงควอนตัม การค านวณเชิงควอนตัม ทฤษฎีสารสนเทศเชิงควอนตัม 

 
ชื่อวิชา นิติฟิสิกส ์
 Forensic Physics  
รหัสวิชา วทฟส ๔๕๑ (SCPY451)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง  อุบัติเหตุจราจร  อาวุธปืนและเครื่องกระสุน    
กลศาสตร์ของไหลส าหรับการวิเคราะห์คราบเลอืดเพื่อหาแหล่งก าเนิด  ฟิสิกส์ของความร้อนส าหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้
และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผู้เสียชีวิตหลังการตาย  คลื่นและทัศนศาสตร์ส าหรับการตรวจหาหลักฐานในสถานที่
เกิดเหตุ ไฟฟ้าและแม่เหล็กส าหรับงานพิสูจน์หลักฐาน  ฟิสิกส์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในงาน
พิสูจน์หลักฐาน 
 
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
 Climate Change Science 
รหัสวิชา วทฟส ๔๕๒ (SCPY452)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ฟิสิกส์ โครงสร้าง และกลไกการถ่ายเทพลังงานของช้ันบรรยากาศและมหาสมุทร ; วัฏจักรเคมี; แก๊สเรือน
กระจก; ทฤษฎี Gaia; ประวัติศาสตร์โลก; ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์; แบบจ าลองภูมิอากาศ;  

วิศวกรรมธรณี; การผลิต การเก็บ และการแจกแจงพลังงาน; การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน; มลพิษ ของทิ้ง 
และการแปรใช้ใหม;่ การผลิตอาหาร; เศรษฐศาสตร์ของการลดแก๊สเรือนกระจก; ประชากรโลกและพฤติกรรมมนุษย์ 
 
 
 
ชื่อวิชา ดาราศาสตร์ฟิสิกส ์
 Astrophysics 
รหัสวิชา วทฟส ๔๖๑ (SCPY 461) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ความหนาแน่นจีนส์  ทฤษฎีบทวิเรียล  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ในดาวฤกษ์  สมบัติของรังสีและสสารในดาวฤกษ์  
การถ่ายโอนความร้อนในดาวฤกษ์  สนามแม่เหล็กเชิงดาราศาสตร์ฟิสิกส์  แบบจ าลองของดาวฤกษ์ อย่างง่าย ดาวฤกษ์
ที่เสื่อมลง  การระเบิดของดาวฤกษ์  การแกว่งกวัดของดาวฤกษ์  หลุมด า  ระบบดาวคู่ท่ีอยู่ใกล้กัน   อันตรกิริยาของกา
แล็กซี่   จักรวาลวิทยาเชิงสัมพัทธภาพ 
 
ชื่อวิชา ดาราศาสตร์วิทย ุ
 Radio Astronomy 
รหัสวิชา วทฟส ๔๖๒ (SCPY 462) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

สายอากาศ,  การตรวจหาสัญญาณวิทยุและสัญญาณรบกวน, กล้องโทรทรรศน์วิทยุและอินเตอร์ -  ฟีรอ
มิเตอร์,  คลื่นวิทยุในตัวกลาง,  การเปล่งสัญญาณวิทยุจากกาแล็กซีทางช้างเผือก  จากดาวฤกษ์   จากตัวกลางระหว่าง
ดวงดาว และจากกาแล็กซี่อื่นๆ, ภูมิหลังของคอสมิกไมโครเวฟ 

 
ชื่อวิชา รังสีคอสมิก 
 Cosmic Rays 
รหัสวิชา วทฟส ๔๖๓ (SCPY 463) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ลักษณะเฉพาะของรังสีคอสมิก ประวัติ ฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน การเร่งอนุภาคที่มีพลังงานสูงในอวกาศ  
แหล่งก าเนิดของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์  แหล่งก าเนิดของรังสีคอสมิกจากดาราจักรและจากนอกดาราจักร 
การตรวจหาอนุภาค การสังเคราะห์นิวเคลียส รังสีคอสมิกจากดาราจักร รังสีคอสมิกผิดธรรมดา ความปั่ นป่วนของ
สนามแม่เหล็ก การแผ่ของรังสีคอสมิก 
 
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ของสสารควบแน่นเชิงทฤษฎี 
 Theoretical Condensed Matters Physics 
รหัสวิชา วทฟส ๔๗๕ (SCPY 475) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๓๗๑  และ   
                       วทฟส  ๓๒๓ 
ค าอธิบายรายวิชา  
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ทฤษฎีของฮาทรีและฮาทรี-ฟอกค์ แบบจ าลองทอมัส-เเฟร์มี ฟังก์ชันกรีนของสมการชเรอดิงเงอร์  ทฤษฎีการ
รบกวน แผนภาพของไฟยน์แมน ตัวแทนเลอห์มันและอนุภาคกึ่งจริง พลังงานในตัว สถิติเชิงควอนตัม  ก๊าซอิเล็กตรอน  
โฟนอน  โพลารอนและพลาสมอน 

 
ชื่อวิชา วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสด ุ  

Materials Science and Engineering 
รหัสวิชา วทฟส ๔๗๖ (SCPY 476) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๓๗๑   
ค าอธิบายรายวิชา  

โครงสร้างของอะตอมและพันธะ  โครงสร้างของของแข็งแบบผลึก  ความไม่สมบูรณใ์นผลึก  การแพร่  สมบตัิ
เชิงกลของโลหะ การเลื่อนจากต าแหน่งและกลไกกระชับความแข็ง  ความล้มเหลว แผนภาพเฟสและการแปลงเฟสใน
โลหะ  กรรมวิธีทางความร้อนของโลหะและโลหะผสม  เซรามิกส์และแก้ว  พอลิเมอร์  กรรมวิธีการขึ้นรูปพอลิเมอร์  
การกัดกร่อน  วัสดุนาโน 
 
ชื่อวิชา การชี้ชัดลักษณะเฉพาะของวัสด ุ
 Materials Characterization 
รหัสวิชา วทฟส ๔๗๗ (SCPY 477) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๓-๕) 
วิชาบังคับก่อน วทฟส  ๓๗๑   
ค าอธิบายรายวิชา  

วัสดุนาโน  การหาโครงสร้าง  สมบัติทางแสง  การศึกษาวัสดุเชิงทฤษฎี  สัณฐานวิทยาของพื้นผิว   กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดกราด  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดการส่งผ่าน สมบัติทางความร้อน   กล้องจุลทรรศน์
เชิงแสง  สเปกโทรสโกปีใต้แดงชนิดการแปลงแบบฟูเรียร์  

 
ชื่อวิชา การส ารวจทางธรณีฟสิิกส์ ๒ – การเก็บและแปลความหมายข้อมูล 
 Geophysical Prospecting II - Data Acquisition and Interpretation 
รหัสวิชา วทฟส ๔๘๑ (SCPY 481) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน -   
ค าอธิบายรายวิชา  

การเก็บข้อมูล ประมวลผล และตีความข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ที่ได้จากการส ารวจโดยใช้วิธีการวัด การหักเห
ของคลื่นไหวสะเทือน วีธีการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง วิธีทางแม่เหล็ก และวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
ชื่อวิชา การส ารวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนแบบ 
            สะท้อน 
 Reflection Seismology  
รหัสวิชา วทฟส ๔๘๒ (SCPY 482) 
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จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน -   
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีการสะท้อนของคลื่นไหวสะเทือน, การเก็บข้อมูลและการออกแบบการเก็บข้อมูล, การประมวล ผล
และตีความข้อมูล 
 
ชื่อวิชา การจ าลองทางธรณีฟิสิกสแ์บบไปข้างหน้าและการย้อนกลับ 
 Geophysical Forward Modeling and Inversion 
รหัสวิชา วทฟส ๔๘๕ (SCPY 485) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 การเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB, วิธีผลต่างอันตะ (finite difference method), การจ าลองแบบไป
ข้างหน้าส าหรับวิธีการหักเหของคลื่นไหวสะเทือน, การจ าลองแบบไปข้างหน้าส าหรับวิธีความโน้มถ่วง การจ าลองแบบ
ไปข้างหน้าส าหรับวิธีสภาพต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง, บทน าเกี่ยวกับทฤษฎีการย้อน กลับ, วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาย้อนกลับ, การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการย้อนกลับ 
 
ชื่อวิชา หัวข้อคัดสรรในธรณีฟิสิกส์ ๑ 
 Selected Topics in Geophysics I 
รหัสวิชา วทฟส ๔๘๖ (SCPY 486) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หัวข้อใหม่ๆ  หรือหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์  หัวข้อจะเปลี่ยนไปในแต่ละภาคเรียน 

 
ชื่อวิชา หัวข้อคัดสรรในธรณีฟิสิกส์ ๒ 
 Selected Topics in Geophysics II 
รหัสวิชา วทฟส ๔๘๗ (SCPY 487) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 หัวข้อใหม่ๆ  หรือหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจเกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์  หัวข้อจะเปลี่ยนไปในแต่ละภาคเรียน 
 
ชื่อวิชา การฝึกงาน 
 Training 
รหัสวิชา วทฟส ๔๙๐ (SCPY 490) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๓-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
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ค าอธิบายรายวิชา  
 ให้มีการฝึกงานในโรงงานหรือสถาบันต่างๆ ภายใต้การเห็นชอบของภาควิชา โดยมีจ านวนช่ัวโมงอย่างต่ า ๔๕ 
ช่ัวโมง ในช่วงเวลา ๔ สัปดาห์ พร้อมท้ังเขียนรายงานที่มีคุณภาพเสนอต่อภาควิชาอย่างเป็นทางการ 
ชื่อวิชา สัมมนา  ๓  
 Seminar III 
รหัสวิชา วทฟส ๔๙๑ (SCPY 491) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  

 นักศึกษาจะต้องบรรยายเรื่องในสาขาฟิสิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการวิทยาศาสตร์ของตนเอง    ตลอดจนส่ง
รายงานแสดงรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลวิชา 
 
ชื่อวิชา สัมมนา  ๔ 
 Seminar IV 
รหัสวิชา วทฟส ๔๙๒ (SCPY 492) 
จ านวนหน่วยกิต ๑(๑-๐-๒)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน 
ค าอธิบายรายวิชา  

 นักศึกษาจะต้องบรรยายเรื่องในสาขาฟิสิกส์ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการวิทยาศาสตร์ของตนเอง    ตลอดจนส่ง
รายงานแสดงรายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลวิชา 
  
ชื่อวิชา โครงการทางฟิสิกส์ ๑  
 Project  in Physics I 
รหัสวิชา วทฟส  ๔๙๓ (SCPY 493) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๐-๖-๒)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน (ส าหรับนักศึกษาฟิสิกส์  หลักสูตรปกติ) 

 
ค าอธิบายรายวิชา  

 นักศึกษาจะต้องท าโครงการวิทยาศาสตร์ขนาดเล็กในหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านฟิสิกส์  จุดประสงค์คือเพื่อฝึก
นักศึกษาให้รู้จักวิธีการท าวิจัยและสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ความรู้ 
 
ชื่อวิชา โครงการทางฟิสิกส์ ๒  
 Project  in Physics II  
รหัสวิชา วทฟส  ๔๙๔ (SCPY 494) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๐-๖-๒)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน (ส าหรับนักศึกษาฟิสิกส์  หลักสูตรปกติ) 
ค าอธิบายรายวิชา  
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นักศึกษาจะต้องท าโครงการวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการทางฟิสิกส์ ๑ (วทฟส 
๔๙๓) หรือเป็นโครงการใหม่ 
  
 
 
ชื่อวิชา โครงการวิจัย ๑ 
 Research Project I  
รหัสวิชา วทฟส ๔๙๕(SCPY 495) 
จ านวนหน่วยกิต ๒(๐-๖-๓)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน  (ส าหรับนักศึกษาฟสิิกส์  หลักสูตรพิสิฐวิธาน) 
ค าอธิบายรายวิชา  

 นักศึกษาจะต้องท าโครงการวิจัยในฟิสิกส์สาขาท่ีน่าสนใจในหัวข้อท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  นักศึกษาจะต้องรายงานผลก่อนสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 
  
ชื่อวิชา โครงการวิจัย ๒ 
 Research Project II 
รหัสวิชา วทฟส ๔๙๖ (SCPY 496) 
จ านวนหน่วยกิต ๔(๐-๑๒-๖)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน  (ส าหรับนักศึกษาฟสิิกส์ หลักสูตรพิสิฐวิธาน) 
ค าอธิบายรายวิชา  

 นักศึกษาจะต้องท าโครงการวิจัยทีต่่อเนื่องจากโครงการวิจัย ๑ พร้อมทั้งต้องเขียนและสอบผ่านโครงการวิจัย 
 
ชื่อวิชา กลศาสตร์ฟากฟ้า  
 Celestial Mechanics  
รหัสวิชา วทฟส ๕๑๒(SCPY 512) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 พลศาสตร์แบบลากรองขั้นแนะน า ปัญหาของแรงในแนวศูนย์กลาง กฎของเคปเลอร์ เวกเตอร์ของลาปลาซ-
รุงจ-์เลนซ์ การกระเจิงในสนามของแรงในแนวศูนย์กลาง การวิเคราะห์ปัญหาวงโคจรของดาวเทียม การเสื่อมลงของวง
โคจร 
  
ชื่อวิชา วัสดุไฟฟ้า   
 Electrical Materials 
รหัสวิชา วทฟส ๕๑๕ (SCPY  515) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน  (ส าหรับนักศึกษาฟสิิกส์  หลักสูตรพิสิฐวิธาน) 
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ค าอธิบายรายวิชา  

 โครงสร้างพื้นฐานและสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และการแปรผันกับแรง
ขับภายนอก การประยุกต์ใช้งานของตัวน า ไดอิเล็กทริก สารกึ่งตัวน า ตัวน ายิ่งยวด เซรามิกส์ และอสัณฐาน 
 
ชื่อวิชา อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
 Electronic Devices and Circuits 
รหัสวิชา วทฟส  ๕๑๖ (SCPY  516) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน ปรึกษาผูส้อน  (ส าหรับนักศึกษาฟสิิกส์  หลักสูตรพิสิฐวิธาน) 
ค าอธิบายรายวิชา  

 การศึกษาส่วนประกอบและวงจรอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเครื่องกล  เครื่องแปลงไฟฟ้า
กระแสสลับ/กระแสตรง   วงจรแบบอนุกรม   ฟลิบ-ฟลอบ  การจ าลองเชิงเส้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ  และการประยุกต์เขา้
กับการวิเคราะห์และออกแบบวงจรขยายสัญญาณ     ทฤษฎีของตัวแกว่งกวัดแบบความถี่ต่ าและความถี่สูงและอุปกรณ์
การกล้ า 
  
ชื่อวิชา ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน า  
 Physics of Semiconductors 
รหัสวิชา วทฟส  ๕๒๑ (SCPY  521) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 โครงสร้างแถบพลังงานของสารกึ่งตัวน า ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎีการแพร่ การดูดกลืนและการเปล่งรังสี  การ
น าไฟฟ้าเชิงแสง  แรงเคลื่อนไฟฟ้าเชิงแสง  สมบัติทางแม่เหล็กเชิงแสง 
  
ชื่อวิชา ทฤษฎีสนามแบบฉบับ  
 Classical Field Theory  
รหัสวิชา วทฟส ๕๒๓ (SCPY  523) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 กลศาสตร์ของตัวกลางต่อเนื่อง วิธีการของลากรองและแฮมติัน สมมาตรของการแปลง ทฤษฎีบทของนอย
เธอร์ เทนเซอรโ์มเมนตัมเค้น สนามสเกลาร์ สนามสปินเนอร์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามโน้มถ่วง สนามเกจ 
  
ชื่อวิชา ทัศนศาสตร์ฟูเรียร ์    

Fourier Optics 
รหัสวิชา วทฟส ๕๒๔ (SCPY 524) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)  
วิชาบังคับก่อน - 



206 
 

ค าอธิบายรายวิชา  

 การแปลงฟูเรียร์ที่ใช้วิเคราะห์ระบบเชิงเส้น การวิเคราะห์ความถี่ของระบบสร้างภาพด้วยแสง กระบวนการ
จัดการสารสนเทศทางแสงรวมทั้งการกรองตามต าแหน่งที่เข้าคู่ การแต่งภาพให้ชัดและการค านวณเชิงแสง  การใช้
เลเซอร์ที่ถูกต้อง วิธีการทางโฮโลกราฟฟี การเก็บข้อมูลทางโฮโลแกรมและหน่วยความจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษระดับ  ๑  
  English Level  1 
รหัสวิชา ศศภอ  ๑๐๓ (LAEN  103) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   
ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ังสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) รวมทั้งกลยุทธ์
ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในช้ัน
เรียนระดับบทสนทนา 
 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษระดับ  ๒  
 English Level  2 
รหัสวิชา ๓ (๒-๒-๕) 
จ านวนหน่วยกิต ศศภอ  ๑๐๔ (LAEN  104) 
วิชาบังคับก่อน LAEN  103 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่ม
ย่อย การท าบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่อง
ต่างๆ 
  
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษระดับ  ๓  
 English Level  3 
รหัสวิชา ศศภอ  ๑๐๕ (LAEN  105) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน LAEN  104 

ค าอธิบายรายวิชาของคณะต่าง ๆ 
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ค าอธิบายรายวิชา  

กลยุทธ์ที่ส าคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวิตประจ าวัน และ
การเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ เน้น
ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษระดับ  ๔  
 
 English Level  4 
รหัสวิชา ศศภอ  ๑๐๖ (LAEN  106) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน LAEN  105 
ค าอธิบายรายวิชา  

บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ  เพื่อ
ความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก  ฝึกการฟัง
ข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูด
ในที่ชุมชน การน าเสนอและการท าบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและค าศัพท์ในบริบทท่ีเหมาะสม  
 
ชื่อวิชา การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร  

Listening and Speaking for Communication 
รหัสวิชา ศศภอ  ๒๖๒ (LAEN  262) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การอภิปราย วัจนกรรม การ
ตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ 

 
ชื่อวิชา การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร  

Reading and Writing Communication  
รหัสวิชา ศศภอ  ๒๖๓ (LAEN  263) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจาก
การสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 
ชื่อวิชา การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  
 Effective Presentations in English 
รหัสวิชา ศศภอ ๓๓๘ (LAEN 338)  
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จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลชัดเจน 
น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาที่ใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติกลยุทธ์ในการน าเสนอ 
และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
ชื่อวิชา ทักษะและเทคนิคการอ่านเชิงวิจารณ ์  

Critical Reading Skills and Strategies 
รหัสวิชา ศศภอ ๒๖๕ (LAEN 265)  
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖)   
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

การทบทวนทักษะการอ่านที่ได้เรียนมาแล้วในวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การบูรณาการระหว่างทักษะ
การอ่าน การเขียนและการคิดเชิงวิจารณ์ การจัดประเภทบทอ่าน การท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน วัตถุประสงค์ 
เจตนารมณ์ และน้ าเสียงของผู้เขียน โดยตีความจากภาษาและเนื้อหา การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเหน็
ของผู้เขียน 

 
ชื่อวิชา สัทศาสตร์ด้านการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์  

Scientific Experimental Phonetics 
รหัสวิชา ศศภอ ๔๖๓ (LAEN 463)  
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

ประเภทของเสียงในภาษาต่างๆในโลก ความรู้เบื้องต้นทางกลสัทศาสตร์ (acoustics) รวมทั้งการทดลองเชิง
วิทยาศาสตร์ด้านเสียงท้ังในเชิงการกลสัทศาสตร์ (speech acoustics)และการรับรู้ทางเสียง (speech perception) 
 
ชื่อวิชา ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๑  
 Elementary French I 
รหัสวิชา ศศภฝ ๑๔๑ (LAFR 141) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด้านการฟัง การพดู 
การอ่าน การเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 
 
ชื่อวิชา ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ๑  
 Elementary French I 
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รหัสวิชา ศศภญ ๑๖๑ (LAJP 161)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ฝึกอ่านและเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น โดยเน้นทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ให้รู้จักใช้ค าศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ชื่อวิชา ภาษาจีน ๑  
 Chinese 1 
รหัสวิชา ศศภจ ๑๗๑ (LACH 171)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ฝึกการออกเสียงภาษาจีนกลางทางด้านสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ และการเขียนภาษาจีนกลางโดยใช้
ตัวอักษรโรมัน (Pinyin Romanization) ทักษะพื้นฐานในการฟังพูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงค าศัพท์ภาษาจีน 
๓๐๐ ค า 
 
ชื่อวิชา ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

 Art of Using Thai Language in Communication   
รหัสวิชา ศศภท  ๑๐๐ (LATH  100) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ศิลปะการใช้ภาษาไทย  ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียนและการคิด  เพื่อ
การสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  
 
ชื่อวิชา วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร ์  

The Evolution of Scientific Thought 
รหัสวิชา ศศศศ  ๑๐๗ (CRRS  107) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

       วิธีการและแนวคิดส าคัญและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ผลของแนวคิดนี้ที่มีต่อโลกทรรศน์และพัฒนาการของ
ความรู้แขนงต่าง ๆ 
 
ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ่
 Information Technology in Daily  
            Life 
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รหัสวิชา วศคพ ๓๔๒ (EGCO 342)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน ไม่มี 
ค าอธิบายรายวิชา  
 เทคโนโลยีระบบสารสนเทศข้ันแนะน าทฤษฎีหลกัการ แนวคิด นโยบาย บทบาท การประยุกต์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเทคโนโลยี จริยธรรม และ
ความมั่นคงของสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะน าการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และการสร้างเว็บเพจ 
 
ชื่อวิชา สารสนเทศทางภาพ  
 Graphics Information 
รหัสวิชา สวศท  ๑๐๒ (ENGE  102) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 แนวคิดพื้นฐานเรื่องสารสนเทศทางภาพ  เช่น  แผนภูมิ  กราฟ  แผนที่  แผนผัง  และตาราง  ท่ีใช้รายวันเพื่อ
การจัดการ  การตัดสินใจ  การวิเคราะห์  และการสื่อสาร  การจัดการและการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของภา พ  
ตัวเลข  ข้อความ และสถิติ  การน าเสนอสารสนเทศจากภาพ 
 
ชื่อวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   

Economics in Everyday Life 
รหัสวิชา สวศท  ๑๐๓ (ENGE  103) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ผู้บริโภค อุปทาน อุปสงค์ผู้ผลิต ต้นทุน กลไกตลาด ระบบเศรษฐกิจการแข่งขันต่างๆ  ผลิตภัณฑ์มวลรวม การลงทุน เงิน
เฟ้อ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การกระจายรายได้ดุลการค้า 

  
ชื่อวิชา ภยันตรายและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
 Danger and Safety in Daily Life  
รหัสวิชา สวศท  ๑๐๔ (ENGE  104) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ หรือธรรมชาติในชีวิตประจ าวัน จากกิจกรรมในบ้าน สถานที่ท างาน การ
เล่นกีฬา กิจกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สารกัมมันตรังสี ไฟฟ้า อัคคีภัย แผ่นดินไหว น้ าท่วม
ฉับพลัน สารพิษ เช้ือโรค อาหาร ยา สิ่งเสพติดให้โทษ อาชญากรรม การก่อวินาศกรรม อุบัติภัยจากการจราจรขนส่ง 
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม อันตรายจากการแพร่ และรับข้อมูลข่าวสาร มาตรการความปลอดภัย การประเมินและการ
จัดการตอบสนองต่อความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 
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ชื่อวิชา บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 Integrating Health and Environment  
รหัสวิชา สวศท  ๑๐๕ (ENGE  105) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดส าหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม”   มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่ก าหนดสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม  การปฏิรูประบบสุขภาพ  การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ตัวช้ีวัดความอยู่ดีมีสุข  ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพ
สาธารณะ  กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การด าเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง 
เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับอาชีพ 

 
 

ชื่อวิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์   Computer Applications 
รหัสวิชา ทสคพ  ๑๕๕ (ITCS  155) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการท างานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการ
เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บและภาษาที่ใช้ในการ
ติดต่อที่เรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การท างานของอีเมล์และการใช้งาน 
ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลค า ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส์ 
ซอฟต์แวร์ส าหรับการน าเสนอ 
  
ชื่อวิชา การผลิตสื่อหลายแบบ  
 Multimedia Publishing 

รหัสวิชา ทสคพ  ๑๕๗ (ITCS  157)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
 ความรู้ขั้นแนะน าเกี่ยวกับสื่อหลายแบบ ประเภทของสื่อหลายแบบและการประยุกต์ใช้งานในวงการต่าง ๆ 
เช่น วงการศึกษาและวงการธุรกิจ การใช้งานสื่อหลายแบบเพื่อการน าเสนอ กระบวนการออกแบบ การใช้งาน
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการผลิตผลงานสื่อหลายแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพการ
วางแผนการสร้างสื่อหลายแบบอย่างเป็นระบบ ทักษะด้านการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ส าหรับการออกแบบ



212 
 

และตกแต่งภาพกราฟฟิก การตัดต่อวีดิทัศน์และเสียง การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการสร้างภาพกราฟฟิก ๓ มิติ การ
ประยุกต์ใช้สื่อหลายแบบบนเว็บ การพัฒนาและการจัดการเว็บไซท์ 
 
ชื่อวิชา การบริหารและการจดัการทั่วไป 
 Administration and General Management 

รหัสวิชา กจสว  ๑๐๑ (MGID  101) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน  
ค าอธิบายรายวิชา  

 การจัดการขั้นแนะน า,แนวคิดทางการจัดการ,หลักการจัดการ, การวางแผน, การจัดองค์กร, การจัดคนเข้า
ท างาน, การอ านวยการ, การควบคุม,  วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า, อุปสงค์-อุปทาน, ดุลยภาพ, ความยืดหยุ่นและการ
จัดประเภทสินค้า, ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์, ต้นทุนการผลิต, บัญชีรายได้ประชาชาติ, ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ,  ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน, การวางแผนการเงิน, การอ่านงบการเงิน, อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน, 
การลงทุน, การกระจายการลงทุน 
 
 
ชื่อวิชา ดนตรีวิจักษ ์
 Music Appreciation 

รหัสวชิา วศสว  ๑๐๑ (MSID  101) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ความหมายของดนตรี  ดนตรีกับสุนทรียศาสตร์  วรรณกรรมดนตรีศิลป์ท่ีได้รับการยกย่องทั้งดนตรีสากลและ
ดนตรีไทย  เนื้อหาและรูปแบบของดนตรีสไตล์ต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ชีวประวัติของนักดนตรีและนักประพันธ์
คนส าคัญ ๆ ท่ีมีชื่อเสียง  ฟังดนตรีเพื่อเสริมการเรียนรู้วรรณกรรมดนตรีและสไตล์ต่าง ๆ ของดนตรี 
 
ชื่อวิชา ขับร้องประสานเสยีง  
 Chorus  

รหัสวิชา วศสว  ๑๐๒ (MSID  102) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๒-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ปฏิบัติขับร้องโดยฝึกทักษะพื้นฐานของการขับร้องทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับวิธีการ
ขับร้องประสานเสียง  ฝึกความเป็นนักดนตรี   และการตอบสนองต่อการอ านวยเพลง รวมทั้งฝึกการแสดงออก  
แสดงออกของท่าทางต่าง ๆ ในขณะขับร้อง  ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง บทเพลงอย่างง่ายจากระดับกลางที่มีความ
ยาวไม่มากเกินไป ฝึกหัดขับร้องเพลงทั้งสไตล์คลาสสิก แจ๊ส และป็อพพูลา 
 
ชื่อวิชา วงดนตรีสากลมลูฐาน  
 Fundamental of Western  
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Music Ensemble 
รหัสวิชา ๑ (๐-๒-๑) 

จ านวนหน่วยกิต วศสว  ๑๐๓ (MSID  103) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ฝึกและแสดงเครื่องดนตรีหนึ่งช้ิน   และรวมวงดนตรี  ศึกษาดนตรีและแสดงในเพลงหลายช้ิน  โดยถือว่าอยู่
ในระดับผู้เริ่มต้น  และเป็นระยะเวลาโดยปกติ  เริ่มจากท่อน ๑ จนถึง  ๑ Movement  
 
ชื่อวิชา การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนษุย์   

General Education for Human Development  
รหัสวิชา มมศท  ๑๐๑ (MUGE  101) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเช่ือมโยง
สัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น 
และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
ชื่อวิชา สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย ์

Social Studies for Human  
            Development 

รหัสวิชา มมศท  ๑๐๒ (MUGE  102)  
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๒-๒-๕) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา 
  
ชื่อวิชา ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ 
 Arts and Science for Human Development 
รหัสวิชา มมศท  ๑๐๓ (MUGE  103) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๑-๒-๓) 
วิชาบังคับก่อน - 

ค าอธิบายรายวิชา 
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 มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่ส าคัญ
ทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา 
 
ชื่อวิชา ปรัชญาขั้นแนะน า 
 Introduction to Philosophy 
รหัสวิชา สมมน  ๑๐๑ (SHHU  101) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
         ความหมายและขอบเขตของปรัชญา  ท าทฤษฎีเรื่องที่เป็นหลักมูล  หรือที่ส าคัญข้อสมมุติทางปรัชญาที่มีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวันและศาสตร์ต่าง ๆ เช่น  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ   ค าถามพื้นฐานในปรัชญาสาขาหลัก  ได้แก่ อภิปรัชญา  
ปรัชญาที่เกี่ยวกับวิธีการ  ความสมเหตุสมผล  ขอบเขต  และจริยศาสตร์  เช่น  อะไรคือสิ่งจริงแท้อะไรคือพื้นฐานของ
ความรู้ และอะไรควรเป็นเป้าหมายของชีวิต 

 
ชื่อวิชา ศิลป์วิจักษ ์
 Arts Appreciation 
รหัสวิชา สมมน  ๑๐๓ (SHHU  103) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
            วิวัฒนาการของวิจิตรศิลป์จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์  ไปสู่อารยธรมของสมัยอารยธรรมอียิปต์   กรีก โรมนั  
และสถานที่โบราณ  ยุโรปสมัยกลาง   สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการสมัยใหม่     การประดิดประดอยเหลือเฟือศิลปะยุค
ปัจจุบัน   รวมทั้งศิลปะของไทย   ในจิตรกรรมฝาผนัง   พระพุทธรูปสมัยต่างๆ และรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยยุคตา่งๆ 
จากวัดในประเทศไทย 

 
ชื่อวิชา งานและชีวิต  
 Work and Life 
รหัสวิชา สมมน  ๑๑๔ (SHHU  114) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ปรัชญาของงานและชีวิต ระบบการท างาน และรูปแบบของชีวิตในสังคมโลกและสังคมไทย การบริหารงาน  
และการพัฒนาชีวิตไปสู่คุณภาพและความสุข 
 
ชื่อวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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 Professional Code of Ethics 

รหัสวิชา สมมน  ๑๒๕ (SHHU  125) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์วิชาชีพ ความหมายต่างๆ ของจริยธรรม ความหมายและ
องค์ประกอบของวิชาชีพ แนวคิดและทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา ประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ   

 
ชื่อวิชา วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า 
 Rhetoric for Leadership 
รหัสวิชา สมมน  ๑๓๓ (SHHU  133) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ทฤษฎีและการปฎิบัติแนวใหม่ทางวาทศาสตร์ส าหรับผู้น า ทักษะการฝึกพูดต่อสาธารณและพัฒนาบุคลภาพสู่
ภาวะผู้น า ส าหรับการเตรียมความพร้อมในด้านการน าเสนอความรู้ความคิดเห็ น และความคิด ด้วยทักษะคิด
หลากหลายมิติที่กระตุ้นการพัฒนา และการพัฒนาภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลในเรื่องการสื่อความหมายไปยัง
สาธารณชนได้อย่างมี 
 
ชื่อวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 Code of Professional Ethics 
รหัสวิชา สมมน ๑๕๐   (SHHU  150) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์และจริยศาสตร์วิชาชีพ ความหมายและองค์ประกอบของวิชาชีพ 
ความรับผิดชอบของสมาคมวิชาชีพ ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและค าสอนทาง
ศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานในวิชาชีพ ทฤษฎีและทักษะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และการท างานร่วมกัน
เพื่อธ ารงภาพลักษณ์และส่งเสริมประสิทธิภาพแห่งวิชาชีพ   
 
ชื่อวิชา เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมยั 
 Critical Review of Contemporary Thai Society 
รหัสวิชา สมสค  ๑๐๒ (SHSS  102) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
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 ประมวล ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี และผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา  
เศรษฐศาสตร์ การเมือง และกฎหมาย เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญ และปัญหาร่วมสมัย หรือกรณีศึกษา
ที่นักศึกษาสนใจ 
 
ชื่อวิชา มนุษย์และสังคม   
 Man and Society 
รหัสวิชา สมสค  ๑๐๓ (SHSS  103) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
            ความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาแก่นักศึกษา โดยจะเน้นที่มนุษย์และสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยาจะเป็นการศึกษาตัวแปร และ
กระบวนการทางจิตใจ ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ และกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมที่มีผลต่อบุคลิกภาพ ทัศนคติ สุขภาพจิตและการปรับตัว เป็นต้น  ความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมวิทยา
และมนุษยวิทยาจะประกอบไปด้วยการศึกษาลักษณะและปรากฎการณ ์เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เป็นต้น 
ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
 
ชื่อวิชา ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม ่  
 Life Skills for Modern Living 
รหัสวิชา สมสค  ๑๑๒ (SHSS  112) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่   ผลกระทบของชีวิตยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพทาง
จิต ปัญหา (ทุกข์) จากการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่  (การบริโภค  สิ่งแวดล้อม  ความเครียด  ความว้าเหว่  โดดเดียว  
การพึ่งพิงวัตถุภายนอก ความก้าวร้าว  ความสับสน  ฟุ้งซ่านของจิต  การขาดเป้าหมายในชีวิต)  มูลเหตุ (สมุทัย)  ของ
วิกฤติชีวิตในสังคมยุคใหม่  หลักของการด าเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช้
ชีวิตที่มีดุลยภาพและเป็นสุขในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม (มรรค)  เช่น  การสมาธิ   ภาวนา 
การเจริญสติ  การออกก าลังกายอย่างระวัง (โยคะ ไทเก็ก)   การสร้างสังคมกัลยาณมิตร  ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีสมานฉันท์ และสามารถยอมทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคข้อมูล และ
การเป็นสมาชิกท่ีรับผิดชอบและมีจิตส านึกในสังคมสาธารณะ 
 
ชื่อวิชา หลักเศรษฐศาสตร ์
 Principles of Economics 
รหัสวิชา สมสค  ๑๓๐ (SHSS  130) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
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ค าอธิบายรายวิชา  
             เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจและกระแส
หมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การก าหนดขึ้นเป็นราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุป
สงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต  การตั้งราคาและผลผลิตในตลาดแบบต่าง 
ๆ  รายได้ประชาชาติ  การกระจายรายได้การเงินและการธนาคาร  ภาวะเงินเฟ้อ   เงินฝืด ตลาดแรงงานและการ
ว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย 
 

ชื่อวิชา จิตวิทยาทั่วไป 
 General Psychology 
รหัสวิชา สมสค  ๑๔๐ (SHSS  140) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

             แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ  สุขภาพจิต การ
ปรับตัว กาวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
 
ชื่อวิชา จิตวิทยาสังคม 
 Social Psychology 
รหัสวิชา สมสค  ๑๔๒ (SHSS  142) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม การรับรู้ทางสังคม การกล่าวอ้างสาเหตุของพฤติกรรมของ
บุคคลอื่น การเรียนรู้ทางสังคม ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือและบุคลิกภาพ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมกลุ่ม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม และการติดต่อสื่อสารท าความเข้าใจระหว่างกัน 
 
 
ชื่อวิชา สังคมศาสตร์บรูณาการ  
 Integrated Social Science   
รหัสวิชา สมสค  ๑๔๕ (SHSS  145) 
จ านวนหน่วยกิต ๓(๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา และสังคมวิทยา ส่วนจิตวิทยาประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
รับรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ อารมณ์ และทัศนคติ การท าความเข้าใจโครงสร้างสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ ส่วนสังคม
วิทยา ประกอบด้วย โครงสร้างสังคมวัฒนธรรม สถาบันสังคมและการขัดเกลาทางสังคมต่อปัญหาสังคมและสุขภาพ 

 
ชื่อวิชา หลักการบริหาร 
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 Principle of Administration 
รหัสวิชา สมสค  ๑๖๐ (SHSS  160) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
                     พื้นฐานทางด้านการบริหาร  การท างานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ปรัชญาและ
พัฒนาการทางทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะทั่วไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการกับการ
บริหารธุรกิจ การจัดองค์การ หลักและกระบวนการบริหาร  แนวคิดและรูปแบบของการบริหารงานในสมัยใหม่ 

 
ชื่อวิชา เทนนิส  
 Lawn Tennis 
รหัสวิชา วกศท  ๑๐๔ (SPGE  104) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๒-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ  และกติกา  สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การตีลูกหน้ามือ  
การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกลางอากาศ การเสิร์ฟลูก และกลยุทธ์การเล่นแบบต่าง ๆ ทั้งประเภทเดี่ยวและคู่   การ
บาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเทนนิส 
  
ชื่อวิชา ฟุตบอล 
 Soccer 
รหัสวิชา วกศท  ๑๐๕ (SPGE  105) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๒-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ประวัติโดยย่อของฟุตบอล  ประโยชน์  อุปกรณ์  กฎและระเบียบ สมรรถภาพทางกาย ทักษะพื้นฐานของ
การเตะ  การส่ง  การโหม่ง  การเลี้ยงลูก  การทุ่มบอล  และการเล่นเป็นทีม  การเก็บรักษาอุปกรณ์  ความเสี่ยง  การ
บาดเจ็บ  และความปลอดภัย  การเล่นฟุตบอลเพื่อการออกก าลังกาย  สุขภาพ  และนันทนาการ 
   
ชื่อวิชา  บาสเกตบอล 
  Basketball 
รหัสวิชา วกศท  ๑๑๐ (SPGE  110) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๒-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ประโยชน์ กติกา  การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะเบื้องต้นในการเคลื่อนที่ และ การรับ
บอลส่งบอล  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู  และเลี้ยงบอล  กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การเล่นทีม 
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ชื่อวิชา วอลเลย์บอล 
 Volleyball 
รหัสวิชา วกศท  ๑๑๑ (SPGE  111) 
จ านวนหน่วยกิต ๑ (๐-๒-๑) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ประโยชน์ กฎและระเบียบ กติกา  การแต่งกาย และความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพื้นฐาน เช่น การ
เคลื่อนที่ การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การสกัดกั้น การตบ เทคนิคการป้องกัน กลยุทธและ
ยุทธศาสตร์ส าหรับทีม 
 
ชื่อวิชา ความรู้ทั่วไปนเิวศน์วิทยาสตัว์ป่าและการอนุรักษ ์  

General Knowledge on Wildlife Ecology and Conservation 
รหัสวิชา สพศท  ๓๑๐ (VSGE  310) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 สัตว์ป่าในวัฏจักรระบบนิเวศ หลักการศึกษาประชากรสัตว์ป่า การประเมินผลความเสี่ยงของการคงชีพสัตว์
ป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่าในถ่ินอาศัยและนอกถ่ินอาศัย 
 
ชื่อวิชา การคิดและวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ 
 Critical Thinking and Analysis 
รหัสวิชา ศศพฐ  ๑๔๔ (ARFE  144) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 หลักการและกฎเกณฑ์ในการใช้เหตุผลที่ดี การน าหลักการและกฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ในกระบวนการคิดและ
การวิเคราะห์  การแสดงความคิดในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด 
 
 
 
ชื่อวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 Personality Development 
รหัสวิชา ศศพฐ  ๑๔๖ (ARFE  146) 
จ านวนหน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  
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 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การ
ปรับตัว  การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตส านึกเพื่อด าเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่าของ
มนุษย ์ การรู้จักช่ืนชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ 
 
ชื่อวิชา ภาพยนต์วิจักษ์ 
 Film Appreciation 
รหัสวิชา ดศดน ๑๐๗ (MSMS 107) 
จ านวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔) 
วิชาบังคับก่อน - 
ค าอธิบายรายวิชา  

 ค าจ ากัดความบทบาทและหน้าที่ของภาพยนตร์ การส ารวจถึงประเภท รูปแบบ ประวัติ พัฒนาการ ของ
ภาพยนตร์ ในโลกภาพยนตร์ตะวันตก – ตะวันออก และภาพยนตร์ไทยองค์ประกอบการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ การ
ส ารวจภาพยนตร์หลักการประเมินสุนทรีย์ของภาพยนตร์ 
 

------------------------------------------------ 



เรื่องควรทราบ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง



เรื่องควรทราบและระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
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มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.2552 ในข้อบังคับดังกล่าวมีสาระที่ให้แต่ละคณะก าหนด และ/หรือ การถือปฏิบัติตามที่จ าเป็นต้องได้รับ
การชี้แจง ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทราบเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับการศึกษาในรายละเอียดดังต่อไปนี้

การลงทะเบียน
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตที่ไม่น้อยกว่าที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

โดยเป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี้
1) ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9      

หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
2) การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษาด าเนินการครบทุกข้ันตอนภายในระยะเวลาที่ก าหนด
3) กรณีมีเหตุผลจ าเป็นในการลงทะเบียนที่ไม่เป็นตามข้างต้น นักศึกษาต้องยื่นค าร้องเพื่อพิจารณา
4) การลงทะเบียนซ้ า จะท าได้ก็ต่อเมื่อ

4.1)   รายวิชานั้นได้สัญลักษณ์ F หรือ W หรือ U
4.2 )  นักศึกษาต้องการเรียนซ้ าเพื่อแก้ไขผลการศึกษาให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น
4.3)   การลงทะเบียนซ้ าจะสามารถด าเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ หรือ ผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจ าคณะให้พิจารณาในประเด็นดังกล่าว

การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
การด าเนินการ ช่วงเวลาการด าเนินการ การบันทึกผล

การศึกษาใน
Transcript

ภาคการศึกษาต้น / ปลาย ภาคฤดูร้อน รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอน
พร้อมการเปิดภาคการศึกษา

การขอเพิ่มรายวิชา ภายใน 2 สัปดาห์
นับจากเปิดภาคการศึกษา

ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากเปิดภาคการศึกษา

ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันเริ่มศึกษาในรายวชิานั้น

บันทึก

การขอลดรายวิชา ภายใน 2 สัปดาห์
นับจากเปิดภาคการศึกษา

ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากเปิดภาคการศึกษา

ภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันเริ่มศึกษาในรายวชิานั้น

ไม่บันทึก
(ไม่นับครั้งลงทะเบียน)

การขอถอนรายวิชา หลังสัปดาห์ที่ 2
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
สิ้นสุด 1 สัปดาห์ก่อนสอบ

หลังสัปดาห์ที่ 1
นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
สิ้นสุด 1 สัปดาห์ก่อนสอบ

หลังสัปดาห์ที่ 1
นับจากวันเริ่มศึกษาในรายวชิานั้น

สิ้นสุด 1 สัปดาห์ก่อนสอบ

บันทึก
(นับครั้งลงทะเบียน)

การด าเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี หรือ ผู้ที่คณบดีมอบหมายยื่นค าร้องที่งานการศึกษา
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สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษาซึ่งมีแต้มประจ า
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษารายวิชาโดยมีสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย 

(+) เพิ่มเติมจากสัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ดังนี้คือ

A B+ B C+ C D+ D F

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0

สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษาข้างต้นนี้ F เป็นสัญลักษณ์ของการประเมินผลว่าตก (หรือไม่ผ่าน) นอกนั้น เป็นการ
ประเมินผลว่าได้ ถึงแม้ว่า D และ D+ เป็นการประเมินผลว่าได้ แต้มประจ าของสัญลักษณ์ทั้งสองนี้ (คือ 1.5 และ 1.0) มีค่า
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยและการศึกษาที่ก าหนดให้ได้ โดยไม่มีการติดสภาพวิทยาทัณฑ์ (2.00) ฉะนั้นรายวิชาที่ประเมินผลได้ D 
และ D+ จึงเป็นการได้อย่างมีข้อแม้ คือ นักศึกษาจะต้องมีผลการศึกษารายวิชาอ่ืนตั้งแต่ C+ ขึ้นไป เพ่ือมาชดเชยส่วนท่ีขาด
ไปในรายวิชาท่ีได้น้อยกว่า C

สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษาซึ่งไม่มีแต้มประจ า

สัญลักษณ์ ความหมาย

AU การศึกษาโดยไม่นับหนว่ยกิต (Audit)

I รอประเมินผล (Incomplete)

P การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In progress)

S พอใจ (Satisfactory)

T การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)

U ไม่พอใจ (Unsatisfactory)

W ถอนการศึกษา (Withdrawal)

X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
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การคิดแต้มเฉลี่ย
การคิดแต้มเฉลี่ยเป็นการประเมินผลการศึกษาเฉลี่ยของผลการศึกษารายวิชาทั้งหมด โดยมีจ านวน

หน่วยกิตซึ่งเป็นตัวแสดงปริมาณการเรียนการสอนของรายวิชาเป็นองค์ประกอบในการคิดด้วย โดย 
แต้มเฉลี่ยประจ าภาคคิดได้จากการรวมแต้มที่ได้รายวิชาทุกวิชาเข้าด้วยกัน ซึ่งคือผลคูณของแต้ม

ประจ าของผลการศึกษากับหน่วยกิตของทุกรายวิชา แล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมด

การคิดแต้มเฉลี่ยสะสม คือ น าแต้มรวมของรายวิชาทุกวิชาที่ได้มาหารด้วยผลรวมจ านวนหน่วยกิตของ
ทุกวิชาที่เรียน ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่อนปรนให้ค านวณแต้มเฉลี่ยโดยน า
ผลการศึกษาครั้งสุดท้ายมาคิดเท่าน้ัน ผลการศึกษาเดิมและหน่วยกิตท่ีเคยเรียนไว้ (เฉพาะรายวิชาที่เรียนซ้ า) จะไม่น ามาคิด 
ในตัวอย่างที่ยกไว้ข้างต้น หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ F (ซึ่งต้องลงในกรณีที่รายวิชานั้นเป็นรายวิชาบังคับ) 
และที่ได้ D (ซึ่งไม่จ าเป็นแต่อาจเรียนเพื่อปรับเกรดได้) และเรียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม และได้ผลดังนี้

รายวิชาท่ีลงทะเบียน รวม แต้มเฉลี่ย

หน่วยกิต 5 4 3 2 6 20

ผลการศึกษา B C D F A 50÷20 = 2.50

แต้มที่ได้ 15 8 3* 0* 24 50

รายวิชาท่ีลงทะเบียน รวม แต้มเฉลี่ย

หน่วยกิต 3 (ซ้ า) 2 (ซ้ า) 5 4 7 21

ผลการศึกษา A B B C A 69÷21 = 3.2857

แต้มที่ได้ 12 6 15 8 28 69 = 3.29

แต้มเฉลี่ยข้างต้น เป็นแต้มเฉลี่ยประจ าภาค แต้มเฉลี่ยสะสมจะได้ ดังนี้

แต้มรวมภาคต้น = 50 - 3* - 0* = 47

แต้มรวมภาคปลาย = 69

หน่วยกิตรวมภาคต้น = 20 – 3 – 2 = 15

หน่วยกิตรวมภาคปลาย 21

แต้มเฉลี่ยสะสม (47+69) ÷ (15+21) = 3.22

การลงทะเบียนเรียนซ้ า ถึงจะไม่น าผลที่เคยได้มาคิดค านวณหาแต้มเฉลี่ยกต็าม แต่จะมีบันทึกไวใ้นประมวลผลการศึกษา
การสอบแก้ตัว จะแสดงเครื่องหมายเพื่อระบใุห้ทราบวา่เกรดท่ีได้มาจากการสอบแก้ตัว

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
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การประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นภาคการศึกษาและประเมินเป็นแต้มเฉลี่ยประจ าภาค

การศึกษาและแต้มเฉลี่ยสะสม ส าหรับการศึกษาภาคแรกของนักศึกษาใหม่จะยังไม่มีการพิจารณาจ าแนกสภาพนักศึกษา 
จนกว่าจะมีผลการศึกษาสองภาคการศึกษาแล้ว และจะประเมินผลโดยพิจารณาแต้มเฉลี่ยสะสม

ผลการศึกษาท่ีประเมินว่าได้ และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในสภาพปกติได้แก่ แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
2.00 ขึ้นไป นักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมกว่า 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.50 จะได้รับการจ าแนกสภาพเป็นนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ 
ส่วนนักศึกษาที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสภาพวิทยา
ทัณฑ์ จะต้องเรียนให้ได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงขึ้นถึง 2.00 จึงสามารถศึกษาต่อในสภาพนักศึกษาปกติได้ หากยังเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง 2.00 ก็อาจมีโอกาสพ้นสภาพการเป็นนักศกึษาได้เช่นเดียวกัน กล่าวคือ หลังจากการจ าแนกสภาพนักศึกษาแล้ว
ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 อีก 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน หรือต่ ากว่า 2.00 อีก 4 ภาคการศึกษาติดต่อกัน ดังตัวอย่าง
ผลการศึกษาท่ียกไว้ในตารางต่อไปนี้

ปีการศึกษา/ภาค ผลการศึกษาประจ าภาค ผลการศึกษาสะสม หมายเหตุ

หน่วยกิต แต้มรวม เฉลี่ย/ภาค หน่วยกิต แต้มรวม เฉลี่ย

สะสม

นักศึกษารายที่ 1

2550 ต้น 18 27.0 1.50 18 27.0 1.50 ยังไม่จ าแนก

ปลาย 20 29.0 1.45 38 56.5 1.49 พ้นสภาพ

นักศึกษารายที่ 2

2550 ต้น 18 27.0 1.50 18 27.0 1.50 ยังไม่จ าแนก

ปลาย 20 30.0 1.50 38 57.0 1.50 วิทยาทัณฑ์

2551 ต้น 18 38.0 2.11 56 95.0 1.70 วิทยาทัณฑ์ (1)

ปลาย 18 37.5 2.08 74 132.5 1.79 พ้นสภาพ (2)

นักศึกษารายที่ 3

2550 ต้น 18 27.0 1.50 18 27.0 1.50 ยังไม่จ าแนก

ปลาย 20 30.0 1.50 38 57.0 1.50 วิทยาทัณฑ์

2551 ต้น 18 38.0 2.11 56 95.0 1.70 วิทยาทัณฑ์   (1)

ปลาย 18 38.0 2.11 74 133.0 1.80 วิทยาทัณฑ์   (2)

2552 ต้น 18 43.0 2.39 92 176.0 1.91 วิทยาทัณฑ์   (3)

ปลาย 18 43.0 2.39 110 219.0 1.99 พ้นสภาพ     (4)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
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ปีการศึกษา/ภาค ผลการศึกษาประจ าภาค ผลการศึกษาสะสม หมายเหตุ

หน่วยกิต แต้มรวม เฉลี่ย/ภาค หน่วยกิต แต้มรวม เฉลี่ย

สะสม

นักศึกษารายที่ 4

2550 ต้น 18 27.0 1.50 18 27.0 1.50 ยังไม่จ าแนก

ปลาย 20 30.0 1.50 38 57.0 1.50 วิทยาทัณฑ์

2551 ต้น 18 38.0 2.11 56 95.0 1.70 วิทยาทัณฑ์  (1)

ปลาย 18 38.0 2.11 74 133.0 1.80 วิทยาทัณฑ์  (2)

2552 ต้น 18 43.0 2.39 92 176.0 1.91 วิทยาทัณฑ์  (3)

ปลาย 18 44.0 2.44 110 220.0 2.00 นักศึกษาปกติ

2553 ต้น 18 27.0 1.50 128 247.0 1.93 วิทยาทัณฑ์ 

ปลาย 18 45.0 2.50 146 292.0 2.00 ส าเร็จการศึกษา

การจ าแนกสภาพนักศึกษา
1) นักศึกษาสภาพปกติ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00
2) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 มี 2 ประเภท คือ

2.1)  ประเภทท่ี 1 นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 1.80
2.2)  ประเภทท่ี 2 นักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาเฉลี่ยตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00

การพ้นสภาพนักศึกษา สามารถจ าแนกได้เป็น
3.1)  ศึกษาครบตามหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้ได้รับอนุปริญญาหรือปริญญา
3.2)  ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีให้ลาออกจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
3.3)  อธิการบดีสั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าเกณฑ์ หรือ 

ไม่ลงทะเบียนตามก าหนด หรือ ลงทะเบียนเรียนซ้ าครบตามก าหนดแต่ยังคงสอบ “ไม่ได้” / “ไม่ผ่าน” หรือ
ประพฤติผิดวินัย หรือ ทุจริตสอบ หรือ มีปัญหาทางจิตจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา / ประกอบอาชีพ 
หรือ ตาย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
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การให้ปริญญาเกียรตินิยม
1) เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
2) เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 แต่น้อยกว่า 3.50
ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยม นอกเหนือจากผลการศึกษาตามข้างต้น ยังต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีเวลาเรียนไม่เกินจ านวนภาคการศึกษา หรือ จ านวนปีการศึกษาน้อยท่ีสุดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
2) มีคุณสมบัติสอบได้ปริญญาตามก าหนด
3) ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ า หรือ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นแทน หรือ สอบแก้ตัว
4) กรณีนักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชาและโอนย้ายหน่วยกิต จ านวนที่ขอย้ายหรือขอโอนต้องไม่เกิน 1/4 ของจ านวน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร

การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตสอบ
ให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา โดยพิจารณาตามสมควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้
1) ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต
2) ให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่ทุจริต และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
3) ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น
4) ให้ได้สัญลักษณ์ F ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น และให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปไม่น้อย

กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
5) พ้นสภาพการศึกษา

นักศึกษาสามารถศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552
เพ่ิมเติมได้ที่ 

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-1.pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-1.pdf
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การประกาศผลสอบผ่าน http://www.student.mahidol.ac.th/portal/
ใหดู้ผลการศึกษาให้ถี่ถ้วนด้วยตนเอง และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่งานการศึกษาและภาควิชาท่ีสังกัด

10 ประเด็นที่พึงระวังเป็นพิเศษในการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปรญิญาและปรญิญาตรี) 

1 นักศึกษาปทีี่ 1 ที่คะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีต่่ากว่า 1.50 จะถูกประกาศพ้นสภาพนักศึกษา

2 คะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีเกิน 1.50 แต่ต่่ากว่า 2.00 จะถูกจ่าแนกสภาพเป็น
“นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์”

3 นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ จะถูกประกาศให้พ้นสภาพนักศึกษาเมื่อ..
ไดแ้ต้มเฉล่ียสะสมต่่ากว่า 1.80 สองภาคการศึกษาติดต่อกัน ไดแ้ต้มเฉล่ียสะสมต่่ากว่า 2.00 ส่ีภาคการศึกษาติดต่อกนั

4 นักศึกษาแพทย์ ปี 1 (แพทย์ศิริราช, แพทย์รามา, แพทย์ กทม. และ แพทย์พระบรมราชชนก) 
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่่ากว่า 2.00 และไม่มีรายวิชาใดได้ F จึงจะมีสิทธิ์ขึ้นชัน้ปีที่ 2

5 ลงทะเบียนรายวิชาใด 3 คร้ัง และในคร้ังท่ี 3 ยังคงสอบ “ไม่ผ่าน” (F) จะพ้นสภาพนักศึกษา

6 หากลงทะเบียนเรียนซ้่าในรายวิชาใด ไม่ว่าจะลงเพ่ือแก้ F หรือ U หรือ ปรับเกรด 
จะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

7 การลงทะเบียนเรียนซ่้าจะน่าเอาผลการศึกษาคร้ังสุดท้ายมาคิดคะแนนเฉลี่ย หากได้เกรดน้อย
กว่าเดิม คะแนนเฉลี่ยก็จะลดลงด้วย หากไม่แน่ใจว่าจะท่าได้ดีขึ้นไม่ควรลงทะเบียนเพ่ือปรับเกรด

8 ในกรณีติด F รายวิชาท่ีเป็น Prerequisite จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาขั้นสูงต่อเนือ่งได้
ซ่ึงอาจมีผลท่าให้เรียนช้ากว่าระยะเวลาหลักสูตรปกติ

9 ใช้เวลาเรียนเกิน 2 เท่าของหลักสูตรปกติ ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

10 ทุกคร้ังท่ีขาดสอบไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ต้องติดต่ออาจารย์เจ้าของวิชาและงานการศึกษา หากไม่ได้
รับการติดต่อภายใน 3 วัน หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะได้รับการพิจารณาให้ได้ F ในรายวิชานั้นๆ
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ข้อบังคับ / ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่นักศึกษาควรทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นอกเหนือจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีแล้ว 

มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอื่น ๆ อีก ซึ่งนักศึกษาควรทราบ 
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-6.pdf

2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2553
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-7.pdf

3) ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-9.pdf

4) ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-9.pdf

5) ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการลาเรียน พ.ศ. 2558 
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-11.pdf

6) ประกาศคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบ พ.ศ. 2558 
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-12.pdf

ส าหรับระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับอื่น ๆ นักศึกษาสามารถสืบค้นเพ่ิมเติมได้ที่
1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/index.php/manual/manual-2560
2) เว็บไซต์และอินทราเน็ตงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

อินเตอร์เน็ต http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/
อินทราเน็ต http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced.html

http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-6.pdf
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-7.pdf
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-9.pdf
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-9.pdf
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-11.pdf
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/document/manual/2560/regulation-12.pdf
http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent/index.php/manual/manual-2560
http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/
http://intranet.sc.mahidol/ED/Announced.html
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สถานที่ตั้ง อาคารฟิสิกส์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
เวลาท าการ

การใช้บริการห้องสมุดสตางค์  มงคลสุข

เปิดภาคการศึกษา จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 19.30 น.
เสาร์ 8.00 - 16.30 น.
อาทิตย์ ปิดท าการ

ปิดภาคการศึกษา จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.30 น.
เสาร์ 8.00 - 16.30 น.
อาทิตย์ ปิดท าการ

ห้องสมุดปิดท าการในวันหยุดราชการตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเข้าออกห้องสมุด

• แขวนบัตรนักศึกษาทุกครั้ง
• ฝากสัมภาระได้ที่ล็อกเกอร์ แต่หากท ากุญแจและป้าย

หมายเลขล็อกเกอร์หายจะถูกปรับ 200 บาท
• ห้ามทิ้งสัมภาระไว้ในล็อกเกอร์เกิน 1 วัน 

(ถูกปรับ)
• ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ หากมีการสูญหาย

ข้อปฏฐิบัติตนในการใช้ห้องสมุด

• ห้ามใช้บัตรของผู้อ่ืนยืมสิ่งพิมพ์
• ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องสมุด งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุก

ชนิด 
• ห้ามน าอาหาร ของขบเคี้ยว ขนม และเครื่องดื่ม เข้ามา

ในห้องสมุด
• ใช้วัสดุ และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ไม่

ท าให้ช ารุด หรือขีดเขียน หรือพับหน้า

ข้อปฏฐิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

ระเบียบปฏฐิบัติในการยืมสิ่งพิมพ์

นักศึกษาปริญญาตรี
ได้สิทธิ์ยืมหนังสือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 10 เล่ม

นักศึกษาปริญญาโท – เอก
ได้สิทธิ์ยืมหนังสือทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 15 เล่ม

ประเภทสิ่งพิมพ์ ระยะเวลายืม ค่าปรับ (บาท)
(ส่งเกินก าหนด)

ประเภทสิ่งพิมพ์ ระยะเวลายืม ค่าปรับ (บาท)
(ส่งเกินก าหนด)

หนังสือทั่วไป เล่มละ 10 วัน เล่มละ 5 บาท หนังสือทั่วไป เล่มละ 15 วัน เล่มละ 5 บาท

วิทยานิพนธ์ทั่วไป เล่มละ 3 วัน เล่มละ 5 บาท วิทยานิพนธ์ทั่วไป เล่มละ 3 วัน เล่มละ 5 บาท

หนังสือส ารอง เล่มละ 2 วัน เล่มละ 30 บาท หนังสือส ารอง เล่มละ 2 วัน เล่มละ 30 บาท

วิทยานิพนธ์ส ารอง เล่มละ 1 วัน เล่มละ 30 บาท วิทยานิพนธ์ส ารอง เล่มละ 1 วัน เล่มละ 30 บาท

วารสาร เล่มละ 3 วัน เล่มละ 5 บาท วารสาร เล่มละ 3 วัน เล่มละ 5 บาท

ติดต่อสอบถาม

http://stang.sc.mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0 2201 5714 – 5
อีเมล์ lisc@mahidol.ac.th

Line ID : stanglibrary

http://stang.sc.mahidol.ac.th/
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