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คํานํา 

  ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 น้ี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการ

วางแผนการศึกษาของนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตร ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2561 ซึ่งการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาจําเปนตองเขาใจโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีตนเองสังกัด และทราบรายละเอียดเก่ียวกับรายวิชาใน

หมวดวิชาตางๆ โดยแตละหมวดประกอบดวยรายวิชาใดบาง และจํานวนหนวยกิตรวมท่ีสามารถสําเร็จการศึกษาไดมี

จํานวนเทาใด ตลอดจนตองรับทราบกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และของมหาวิทยาลัย เพ่ือให

ตนเองดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาไดอยางราบรื่น ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกและความถูกตองของการปฏิบัติ สอดคลองกับ

หลักสูตร กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จึงไดจัดทําระเบียบและหลักสูตรฯน้ี

ข้ึนเพ่ือแนะนํา หรือเปนคูมือทางการศึกษา ใหแกนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู โดยผูจัดทําไดนําระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน และประกาศคณะ

วิทยาศาสตร ท่ีนักศึกษาควรทราบ บรรจุไวในภาคผนวกดวยแลว หากนักศึกษาเกิดขอสงสัยหรือมีปญหาเก่ียวกับการศึกษา 

ควรปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา หรือเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษา ของคณะฯ และควรศึกษาระเบียบและหลักสูตร ระดับ

ปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากน้ี ระเบียบและหลักสูตรน้ี 

ยังเปนคูมือสําหรับอาจารยท่ีปรึกษา ในการใหคําแนะนํา/คําปรึกษาแกนักศึกษา ตลอดจนเปนประโยชนในการศึกษาอางอิง 

และเผยแพรหลักสูตรการศึกษาท่ีคณะเปดสอนใหแกผูสนใจท่ัวไปทราบอีกดวย อน่ึง ประกาศ ระเบียบ และรายละเอียด

หลักสูตรท่ีปรากฏในคูมือน้ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขในภายหลัง ซึ่งจะแจงใหนักศึกษาทราบตอไป 

 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ระเบียบและหลักสตูร ระดบัปริญญาตรีน้ี จะเปนประโยชนตอนักศึกษา 

และผูสนใจท่ัวไป 

  

 งานบริการการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร 

     กรกฎาคม  2561 
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คณะวิทยาศาสตร 
ประวัติโดยสังเขป 
  คณะวิทยาศาสตร จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา จัดแบงคณะในมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2507 ในนาม “คณะวิทยาศาสตร-อักษรศาสตร” ดวยมีวัตถุประสงค เพ่ือจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
ซึ่งไดแก ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และคณิตศาสตร รวมท้ังวิชาภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และเริ่มดําเนินงานสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร ในระดับปริญญาตรี โดยใหปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ตางๆ ดังน้ี 
  พ.ศ. 2516 ไดเริ่มเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรบรสิุทธ์ิ 4 สาขา ไดแกสาขาวิชา
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส 
 พ.ศ. 2520 ไดเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาธรณีวิทยา 
 พ.ศ. 2521 ภาควิชาภาษาอังกฤษ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร ไดแยกออกไปรวมจัดตั้งเปน 
“คณะมนุษยศาสตร-สังคมศาสตร” ดังน้ัน “คณะวิทยาศาสตร-อักษรศาสตร” จึงเปลี่ยนช่ือเปน “คณะวิทยาศาสตร” 
 พ.ศ. 2524  เปดรับนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาสถิติ 
 พ.ศ. 2527  ภาควิชาธรณีวิทยาไดแยกออกไปรวมจัดตั้งเปน “คณะเทคโนโลยี” 
 พ.ศ. 2530  เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 พ.ศ. 2531  เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 พ.ศ. 2535  เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีวเคมี 
 พ.ศ. 2536  เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 พ.ศ. 2546  เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
 พ.ศ. 2550  เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 
 พ.ศ. 2551 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชา สารสนเทศสถิติ 
 พ.ศ. 2553 เปดรับนักศึกษาในสาขาวิชา วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
 
 ในปจจุบันคณะวิทยาศาสตรไดเปดสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก  ดังน้ี 
 ระดับปริญญาตรี เปดสอน 14 สาขาวิชา ไดแก ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร ฟสิกส สถิติ  จุลชีววิทยา 
ชีวเคมีวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาการคอมพิวเตอร คณิตศาสตรประยุกต สารสนเทศสถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภูมิสารสนเทศศาสตร และวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
 ระดับปริญญาโท เปดสอน 19 สาขาวิชา ไดแก ชีววิทยา ชีววิทยาสําหรับครู เคมี เคมีอินทรีย 
วิทยาศาสตรพอลิเมอร เคมีสําหรับครู ฟสิกส สถิติประยุกต คณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต จุลชีววิทยา ชีวเคม ี
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร นิติวิทยาศาสตร วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลย ีและวิทยาศาสตรชีวภาพ (นานาชาติ) 
 ระดับปริญญาเอก เปดสอน 14 สาขาวิชา ไดแก ชีวเคมี ชีววิทยา ฟสิกส เคมี เคมีอินทรีย คณิตศาสตร 
คณิตศาสตรประยุกต วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร (ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม            
จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และวิทยาศาสตรชีวภาพ 
(นานาชาติ) 
 นอกจากน้ันยังบริการจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานใหกับนักศึกษาทุกคณะ ในมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน และมีการผลิตบัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแลวกวา 13,237 คน สวนใหญปฏิบัติงานใน
หนวยงานตางๆ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน บางสวนศึกษาตอในระดับสูงข้ึน และเพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษาใน
ระดับสูงข้ึน คณะวิทยาศาสตรจึงเปดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือมุงผลิตนักวิทยาศาสตรท่ีมี
ความรูระดับสูง มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เปนผูท่ีมีประสบการณดานงานวิจัยเปนอยางดี เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศ ซึ่งกําลังพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
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ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาตางๆ ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแลว คณะฯ ไดมีการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 
โครงการวิทยาศาสตรสูชนบท พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร โครงการอบรมทางวิชาการ ของสาขาวิชาตางๆ ใหกับหนวยงาน           
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงงานบริการวิชาการดานอ่ืนๆ ใหแก ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย 
กิจกรรมทางการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหน่ึงของกิจกรรมท่ีเกิด ข้ึนภายใน คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เทาน้ัน ภายในคณะฯ ยังมีการดําเนินงานวิจัยอยางตอเน่ือง ท้ังดานวิทยาศาสตรบริสุทธ์ิ และ
วิทยาศาสตรประยุกต ซึ่งจํานวนงานวิจัยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน สืบเน่ืองจากการสนับสนุนของรัฐบาลไทยและแหลงทุน             
จากตางประเทศ ผลการวิจัยเหลาน้ีกอใหเกิดประโยชนท้ังทางตรงและทางออมตอการพัฒนาสภาพความเปนอยูทาง
เศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและของประเทศ 
 
ปรัชญา 

คณะวิทยาศาสตร ไดใชปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแกน “วิทยา จริยา ปญญา” เพ่ือความ
สอดคลองและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 
ปณิธาน  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความมุงมั่นผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตรใหมีคุณภาพทางดานวิชาการ เปนผูมีความรอบรู  มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถบูรณาการการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

สถาบันช้ันนําดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับระดับอาเซียน 
 
พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค บริการสอนวิชาพ้ืนฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยเพ่ือสรางองคความรู บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 
 
การดําเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวย 1 สํานักงาน 10 สาขาวิชา และ 5 ศูนยวิจัยเฉพาะทาง สํานักงาน
คณบดีดําเนินงานโดยแบงสวนราชการออกเปนงานตางๆ ดังน้ี งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
 
 สาขาวิชาตางๆ 10 สาขาวิชา ไดแก 
 1. สาขาวิชาชีววิทยา 
 2. สาขาวิชาเคม ี

3. สาขาวิชาคณติศาสตร 
 4. สาขาวิชาฟสิกส 
 5. สาขาวิชาสถิต ิ
 6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 7. สาขาวิชาชีวเคม ี
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 10.  สาขาวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 
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 ศูนยวิจัยเฉพาะทาง 5 ศูนยวิจัย  ไดแก 
1. ศูนยวิจัยอนุกรมวิธานประยุกต 
2. ศูนยภูมสิารสนเทศเพ่ือการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ศูนยวิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. ศูนยวิจัยโปรตีนและโปรติโอมิกสเพ่ือการพาณิชยและอุตสาหกรรม 
5. ศูนยวิจัยเคมีวัสด ุ

 
ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร 
 
คณบด ี ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมเกียรต ิ ศรีจารนัย 
รองคณบดฝีายบริหาร ผูชวยศาสตราจารย ดร. อังคณา  บุญยืด 
รองคณบดฝีายวิชาการ  รองศาสตราจารย ดร. เขมิกา  ลมไธสง 
รองคณบดฝีายวิจัยและวิเทศสัมพันธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธนูสิทธ์ิ  บุรินทรประโคน 
รองคณบดฝีายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ดร. ชิณณวรรธน  ตั้งกาญจนวงศ 
รองคณบดฝีายวางแผนและพัฒนา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. คัชรินทร  ศิริวงศ 
หัวหนาสาขาวิชาชีววิทยา รองศาสตราจารย ดร. วัฒนา  พัฒนากูล 
หัวหนาสาขาวิชาเคมี  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิธิมา  เคารพาพงศ 
หัวหนาสาขาวิชาคณิตศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรินทร  คลองดี 
หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส รองศาสตราจารย ดร. วิวัธน  ยังด ี
หัวหนาสาขาวิชาสถิต ิ ผูชวยศาสตราจารย ดร. กุลยา  พัฒนากูล 
หัวหนาสาขาวิชาจลุชีววิทยา รองศาสตราจารย ดร. โสภณ  บุญลือ   
หัวหนาสาขาวิชาชีวเคม ี รองศาสตราจารย ดร. ธนเศรษฐ  เสนาวงศ 
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผูชวยศาสตราจารย ดร. สริภัทร  เช่ียวชาญวัฒนา 
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรณัย  เกียรติมาลสีถิตย 
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร นางเยาวลักษณ  ฐานสันโดษ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการศึกษา 
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สาขาวิชาชีววิทยา 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา และ
ใหบริการรายวิชาชีววิทยาแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย 
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)” ตองศึกษาและสอบผาน
รายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 134 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 134 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
   1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
   1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต 
   2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน 55 หนวยกิต 
      2.2.1  วิชาบังคับ 40 หนวยกิต 
      2.2.2  วิชาเลือก 15 หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
  1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
  

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรูชุมชน  3(1-6-4) 
  Community Ways of Life and Community Learning 
 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Science from Local Wisdom 
 SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
  Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 
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 SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  Science Communication 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม
นับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี 816/2552 

 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 
 2.1  กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต 
 SC111 001  ชีววิทยาพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Fundamental Biology 
 SC111 002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน  1(0-2-1) 
  Fundamental Biology Laboratory 
 SC201 006 เคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
   General Chemistry Laboratory 
 SC201 008 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
   Fundamental Chemistry 
 SC201 101 เคมีอินทรียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
   Basic Organic Chemistry 
 SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีเบ้ืองตน 1(0-3-2)  
   Basic Organic Chemistry Laboratory   
 SC202 401 เคมีวิเคราะห 2 2(2-0-4) 
   Analytical Chemistry II 
 SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-2)  
   Analytical Chemistry Laboratory II 
 SC401 203 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
   Calculus for Biological Science I 
 SC401 204 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
   Calculus for Biological Science II 
 SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
   Elementary Physics 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
   General Physics Laboratory I 
 SC602 003 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
   Elementary Statistics 
 SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
   General Microbiology 
 SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
   General Microbiology Laboratory 
 SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry  

 



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 9 

 

  SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

   Basic Biochemistry Laboratory 

  SC901 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

   Ecology 

  SC901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 

   Ecology Laboratory  

  LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

   English for Science and Technology 
 

 2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน 55 หนวยกิต 
 นักศึกษาจะตองเรียนและสอบผานทุกรายวิชาบังคับท่ีกําหนดดังตอไปน้ี และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 2.00 หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา โดยในกรณีวิชาเลือก ภาควิชาจะนํามาคิด 15 หนวย
กิตเทาน้ัน 

  2.2.1  วิชาบังคับ 40 หนวยกิต 
    เนนพฤกษศาสตร 

 SC111 301 สัตววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Zoology 
 SC111 302 ปฏิบัติการสัตววิทยาท่ัวไป  1(0-3-2) 
  General Zoology Laboratory 
 SC112 003 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(2-3-6) 
  Research Methodology for Biological Science 
 SC112 103  สัณฐานวิทยาของพืช  3(3-0-6) 
  Plant Morphology 
 SC112 104  ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช  1(0-3-2) 
  Plant Morphology Laboratory 
 SC112 105 อนุกรมวิธานพืช  3(3-0-6) 
  Plant Taxonomy 
 SC112 106  ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช  1(0-3-2) 
  Plant Taxonomy Laboratory 
 SC113 107 สรีรวิทยาของพืช  3(3-0-6) 
  Plant Physiology  
 SC113 108 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของพืช  1(0-3-2) 
  Plant Physiology Laboratory 
 SC112 501 พันธุศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Elementary Genetics 
 SC112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบ้ืองตน  1(0-3-2) 
  Elementary Genetics Laboratory 
 SC113 004 เทคนิคทางชีววิทยา  3(1-6-5) 
  Techniques in Biology 
 SC113 005 เซลลวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Cell and Molecular Biology  
 SC113 006 ปฏิบัติการเซลลวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล  1(0-3-2) 
  Cell and Molecular Biology Laboratory 
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 SC114 007 วิวัฒนาการ  3(3-0-6) 
  Evolution 
 SC114 008 ชีววิทยาการเจรญิ  3(3-0-6) 
  Developmental Biology 
 SC114 761 สัมมนาทางชีววิทยา   1(0-3-2) 
  Seminar in Biology  
 SC114 774 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  3(0-9-5) 
  Research Project in Biology 

 

  เนนสัตววิทยา 
 SC111 101 พฤกษศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Botany 
 SC111 102 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรท่ัวไป  1(0-3-2) 
  General Botany Laboratory 
 SC112 003 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(2-3-6) 
  Research Methodology for Biological Science  
 SC112 303 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) 
  Invertebrates 
 SC112 304 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) 
  Invertebrates Laboratory 
 SC112 305 สัตวมีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) 
  Vertebrates  
 SC112 306 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) 
  Vertebrates Laboratory 
 SC113 307 สรีรวิทยาของสัตว  3(3-0-6) 
  Animal Physiology  
 SC113 308 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของสัตว  1(0-3-2) 
  Animal Physiology Laboratory 
 SC112 501 พันธุศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Elementary Genetics 
 SC112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบ้ืองตน  1(0-3-2) 
  Elementary Genetics Laboratory 
 SC113 004 เทคนิคทางชีววิทยา  3(1-6-5) 
  Techniques in Biology 
 SC113 005 เซลลวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Cell and Molecular Biology  
 SC113 006 ปฏิบัติการเซลลวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล  1(0-3-2) 
  Cell and Molecular Biology Laboratory 
 SC114 007 วิวัฒนาการ  3(3-0-6) 
  Evolution 
 SC114 008 ชีววิทยาการเจรญิ  3(3-0-6) 
  Developmental Biology 
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 SC114 761   สัมมนาทางชีววิทยา   1(0-3-2) 
  Seminar in Biology  
 SC114 774   โครงงานวิจัยทางชีววิทยา  3(0-9-5) 
  Research Project in Biology 

  

  2.2.2  วิชาเลือก 15 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี เฉพาะท่ีไมซ้ํากับรายวิชาบังคับ โดยสามารถเลือกได

จากทุกกลุมวิชา หรือรายวิชาท่ีประกาศหรือเปดเพ่ิมเติมภายหลังโดยไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร 
 กลุมท่ี1 กลุมรายวิชาชีววิทยาท่ัวไป  
 SC112 009 การวาดภาพทางชีววิทยา  3(1-6-5) 
  Biological Drawing  
 SC112 010 การใชเครื่องมือทางชีววิทยา  2(1-3-4) 
  Instruments Usage in Biology 
 SC112 011 ชีววิทยาภาคสนาม  2(2-0-4) 
  Field Biology  
 SC112 012 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม   1(0-3-2) 
  Field Biology Laboratory 
 SC112 013 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร  2(1-3-4) 
  Scientific Media Production 
 SC113 014 การเพาะเลี้ยงเซลลและเน้ือเยื่อพืชและสตัว  2(2-0-4) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
 SC113 015 ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเซลลและเน้ือเยื่อพืชและสัตว  1(0-3-2) 
  Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 
 SC113 016 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ  2(2-0-4) 
  Biodiversity and Conservation  
 SC113 017 บรรพชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Paleobiology  
 SC114 785 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา  9 หนวยกิต 
  Cooperative Education in Biology 
 

 กลุมท่ี 2 กลุมรายวิชาดานพฤกษศาสตร  
 SC112 103 สัณฐานวิทยาของพืช  3(3-0-6) * 
  Plant Morphology 
 SC112 104 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช  1(0-3-2) * 
  Plant Morphology Laboratory  
 SC112 105 อนุกรมวิธานพืช  3(3-0-6) * 
  Plant Taxonomy  
 SC112 106 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช  1(0-3-2) * 
  Plant Taxonomy Laboratory 
 SC113 107 สรีรวิทยาของพืช  3(3-0-6) * 
  Plant Physiology 
 SC113 108 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของพืช  1(0-3-2) * 
  Plant Physiology Laboratory 
 SC112 201 ชีววิทยาของพืชช้ันต่ํา  3(3-0-6) 
  Biology of Cryptograms  
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 SC112 202 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชช้ันต่ํา  1(0-3-2) 
  Biology of Cryptograms Laboratory 
 SC113 203 พรรณไมนํ้า  2(2-0-4) 
  Aquatic Plants  
 SC113 204 ปฏิบัติการพรรณไมนํ้า  1(0-3-2) 
  Aquatic Plants Laboratory 
 SC113 205 กายวิภาคศาสตรของพืช  2(2-0-4) 
  Plant Anatomy 
 SC113 206 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรของพืช  1(0-3-2) 
  Plant Anatomy Laboratory 
 SC113 207 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
  Economic Botany 
 SC113 208 พฤกษศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 
  Applied Botany 
 SC113 209 พฤกษศาสตรทางการเกษตร  2(2-0-4)  
  Agricultural Botany 
 SC113 210 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร  1(0-3-2)  
  Agricultural Botany Laboratory  
 SC114 211 สรีรวิทยาระดับโมเลกุลและสิ่งแวดลอมของพืช  3(3-0-6)  
  Environmental and Molecular Plant Physiology 
 SC114 212 ชีววิศวกรรมและเทคโนโลยีฟนฟูสิง่แวดลอมดวยพืชข้ันแนะนํา  3(2-3-6)  
  Introduction to Bioengineering and Phytoremediation  

*เปนรายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาเนนพฤกษศาสตร และอนุญาตใหเปนรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาเนนสัตววิทยา 
 

 กลุมท่ี 3 กลุมรายวิชาดานสัตววิทยา  
 SC112 303 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) * 
  Invertebrates  
 SC112 304 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) * 
  Invertebrates Laboratory  
 SC112 305 สัตวมีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) * 
  Vertebrates  
 SC112 306 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) * 
  Vertebrates Laboratory 
 SC113 307 สรีรวิทยาของสัตว  3(3-0-6) * 
  Animal Physiology  
 SC113 308 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของสัตว  1(0-3-2) * 
  Animal Physiology Laboratory 
 SC112 401 ชีววิทยาทางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Biology 
 SC112 402 ปรสิตวิทยา  3(3-0-6) 
  Parasitology 
 SC112 403 ปฏิบัติการปรสติวิทยา  1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory 
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 SC112 404 วิทยาโปรโตซัว  3(2-3-6) 
  Introduction to Protozoalogy  
 SC112 405 สังขวิทยาข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Malacology  
 SC112 406 ปฏิบัติการสังขวิทยาข้ันแนะนํา  1(0-3-2) 
  Introduction to Malacology Laboratory 
 SC113 407 วิทยาสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน  3(3-0-6) 
  Herpetology  
 SC113 408 ปฏิบัติการวิทยาสตัวสะเทินนํ้าสะเทินบกและสตัวเลื้อยคลาน  1(0-3-2) 
  Herpetology Laboratory 
 SC113 409 พฤติกรรมของสตัว  2(2-0-4) 
  Animal Behavior 
 SC113 410 ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว  1(0-3-2) 
  Animal Behavior Laboratory 
 SC113 411 มิญชวิทยา  3(3-0-6) 
  Histology  
 SC113 412 ปฏิบัติการมิญชวิทยา  1(0-3-2) 
  Histology Laboratory  
 SC113 413 ชีววิทยาภูมิคุมกันพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Immunobiology 
*เปนรายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาเนนสัตววิทยา และอนุญาตใหเปนรายวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาเนนพฤกษศาสตร 
 

 กลุมท่ี 4  กลุมรายวิชาดานพันธุศาสตร 
 SC113 601 เซลลพันธุศาสตรเบ้ืองตน  2(2-0-4) 
  Elementary Cytogenetics  
 SC113 602 ปฏิบัติการเซลลพันธุศาสตรเบ้ืองตน  1(0-3-2) 
  Elementary Cytogenetics Laboratory 
 SC113 603 ชีววิทยาระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Molecular Biology 
 SC113 604 พันธุศาสตรมนุษย  3(3-0-6) 
  Human Genetics 
 SC113 605 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช  3(3-0-6) 
  Plant Biotechnology  
 SC113 606 แหลงพันธุกรรมพืชและสตัว  2(2-0-4) 
  Plant and Animal Genetic Resources  
 SC113 607 ปฏิบัติการแหลงพันธุกรรมพืชและสัตว  1(0-3-2) 
  Plant and Animal Genetic Resources Laboratory 
 SC113 608 พันธุศาสตรประชากร  3(3-0-6) 
  Population Genetics 
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาท่ีจะเลือกแผนสหกิจศึกษาใหลงเพ่ิมอีก 1 รายวิชาโดยไมนับหนวยกิต ประเมินผลเปน S/U  
 SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  ไมนับหนวยกิต 
  สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
  Orientation to Co-Operative Education for Science Student 
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 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
  
 
 4.  แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
000 174 ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom  
SC111 001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biology 
SC111 002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
 Fundamental Biology Laboratory 
SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
SC401 203 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
SC201 008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6)
 Fundamental Chemistry 
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
SC401 204 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2 3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
SC901 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
SC901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2)
 Ecology Laboratory 

 
สําหรับกลุมเนนพฤกษศาสตร 

SC111 301 สัตววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Zoology 
SC111 302 ปฏิบัติการสัตววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Zoology Laboratory 
 

สําหรับกลุมเนนสัตววิทยา 
SC111 101 พฤกษศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Botany 
SC111 102 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Botany Laboratory 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 145  ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม3(3-0-6)
 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 Science, Technology and Innovation  
 for sustainable Development 
SC201 101 เคมีอินทรียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีเบ้ืองตน 1(0-2-1) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
SC602 003 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับกลุมเนนพฤกษศาสตร 
SC112 103 สัณฐานวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Morphology 
SC112 104 ปฏิบัติการสณัฐานวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Morphology Laboratory  
 

สําหรับกลุมเนนสัตววิทยา 
SC112 303 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrates 
SC112 304 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Invertebrates Laboratory 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
SC112 501 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
SC112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบ้ืองตน 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
SC202 401 เคมีวิเคราะห 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-2-1) 
 Analytical Chemistry II Laboratory 
SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป                         3(3-0-6) 
 General Microbiology 
SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Microbiology Laboratory 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต
 Free Elective 
 

 

สําหรับกลุมเนนพฤกษศาสตร 
SC112 105 อนุกรมวิธานพืช 3(3-0-6)
 Plant Taxonomy 
SC112 106 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 1(0-3-2) 
 Plant Taxonomy Laboratory 

 

สําหรับกลุมเนนสัตววิทยา 
SC112 305 สัตวมีกระดูกสันหลัง 3(3-0-6) 
 Vertebrates 
SC112 306 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสันหลัง 1(0-3-2) 
 Vertebrates Laboratory 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรูชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Ways of Life and  
 Community Learning 
SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Science Communication 
LI20 3010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
 และเทคโนโลยี  
 English for Science and Technology 
SC112 003 ระเบียบวิธีวิจยัสําหรับวิทยาศาสตร 3(2-3-6) 
 ชีวภาพ 
 Research Methodology for Biological 
 Science 
SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 
SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Biochemistry Laboratory 
 

สําหรับกลุมเนนพฤกษศาสตร 
SC113 107 สรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Physiology 
SC113 108 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Physiology Laboratory 

 

สําหรับกลุมเนนสัตววิทยา 
SC113 107 สรีรวิทยาของสัตว 3(3-0-6) 
 Animal Physiology 
SC113 308 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของสัตว 1(0-3-2) 
 Animal Physiology Laboratory 
 

               จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม  20  หนวยกิต 

แผนเรียนวิชาโครงงานวิจัย 
SC113 004 เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Techniques in Biology 
SC113 005 เซลลวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cell and Molecular Biology 
SC113 006 ปฏิบัติการเซลลวิทยาและชีววิทยา 1(0-3-2) 
 ระดับโมเลกุล 
 Cell and Molecular Biology Laboratory 
SC114 007 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
 Evolution 
SC114 008 ชีววิทยาการเจรญิ 3(3-0-6) 
 Developmental Biology 
SC11 xxxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective 
 

แผนเรียนสหกิจศึกษา 
สําหรับนักศึกษาท่ีจะเลือกแผนสหกิจศึกษา 

ใหลงเพ่ิมอีก 1 รายวิชา 
SC002 001 การเตรียมความพรอมกอน        ไมนับหนวยกิต 
 ปฏิบัติงานสหกิจสําหรับ 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
 Orientation to Co-Operative 
 Education for Science Student 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

               จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม   16 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

แผนเรียนวิชาโครงงานวิจัย 
SC114 761 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
SC11x xxx วิชาเลือก                                6 หนวยกิต 
 Elective  
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                            3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 10 หนวยกิต 
 

แผนเรียนสหกิจศึกษา 
SC114 761 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Seminar in Biology 
SC114 774 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Projectin Biology 
SC11 xxxx วิชาเลือก                                3 หนวยกิต 
 Elective  
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                            3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 10 หนวยกิต 

 

แผนเรียนวิชาโครงงานวิจัย 
SC114 774 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
SC11x xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Elective 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 
 

แผนเรียนสหกิจศึกษา 
SC114 785 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา             9  หนวยกิต 
 Cooperative Education in Biology 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 
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สาขาวิชาเคมี 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี และใหบริการ
รายวิชาเคมีแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)” ตองศึกษาและสอบผาน
รายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 137 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 137 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
  1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
   1.3  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 28 หนวยกิต 
  2.2 กลุมวิชาบังคับ 73 หนวยกิต 
     2.2.1  วิชาบังคับพ้ืนฐาน 53 หนวยกิต 
      2.2.2  วิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน                   12 หนวยกิต 
         2.2.3  วิชาเลือกเฉพาะดาน                    8 หนวยกิต 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
   1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
    การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
  1.2   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              6 หนวยกิต 
 000 145  ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 159  ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society  
            1.3   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                              12 หนวยกิต  
 000 174  ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 

  Learning Skills 
 000 175  การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
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 000 176  ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 SC001 002  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
  Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 
 000 160  คอมพิวเตอรพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ      
ไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบe-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด               
ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี 816/2552 

 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     28 หนวยกิต 
 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-3-2) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 SC402 301 สมการเชิงอนุพันธสามัญ  3(3-0-6) 
  Ordinary Differential Equations 
 SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 SC201 001 เคม ี1  3(3-0-6) 
  Chemistry I 
 SC201 002 เคม ี2  3(3-0-6) 
  Chemistry II 
 SC201 003 ปฏิบัติการเคม ี  1(0-3-2) 
  Chemistry Laboratory 
 

  2.2  กลุมวิชาบังคับ 73 หนวยกิต 
     2.2.1  วิชาบังคับพ้ืนฐาน 53 หนวยกิต 
 SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Statistics 
 SC803 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
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 SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี  1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
 SC212 101 เคมีอินทรีย 1  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry I 
 SC212 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1  1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory I 
 SC212 103 เคมีอินทรีย 2  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry II 
 SC212 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2  1(0-3-2) 
  Inorganic Chemistry Laboratory II 
 SC212 201 เคมีอนินทรีย 1  3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry I 
 SC212 202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 1  1(0-3-2) 
  Inorganic Chemistry Laboratory I 
 SC212 301 เคมเีชิงฟสิกส 1  3(3-0-6) 
  Physical Chemistry I 
 SC212 302 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟสิกส 1  1(0-3-2) 
  Physical Chemistry Laboratory I 
 SC212 303 เคมเีชิงฟสิกส 2  3(3-0-6) 
  Physical Chemistry II 
 SC212 304 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟสิกส 2  1(0-3-2) 
  Physical Chemistry Laboratory II 
 SC212 401 เคมีวิเคราะห  3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry  
 SC212 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory 
 SC212 601 ความปลอดภัยทางสารเคม ี  2(2-0-4) 
  Chemical Safety  
 SC213 101 การใชสเปกโทรเมทรีในการระบุเอกลักษณของสารประกอบอินทรยี  3(3-0-6) 
  Spectrometric Identification of Organic Compounds 
 SC213 201 เคมีอนินทรีย 2  3(3-0-6) 
  Inorganic Chemistry II 
 SC213 202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 2  1(0-3-2) 
  Inorganic Chemistry Laboratory II 
 SC213 401 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1  3(3-0-6) 
  Instrumental Analysis I 
 SC213 402 ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงเครื่องมือ  1(0-3-2) 
  Instrumental Analysis Laboratory 
 SC213 601 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร  1(1-0-2) 
  Research Methodology for Science 
 SC213 602 วัสดุศาสตรและเทคโนโลยีนาโน  3(3-0-6) 
  Materials and Nanotechnology 
 SC214 761 สัมมนาทางเคม ี  1(0-3-2) 
  Seminar in Chemistry                                                ประเมินผลแบบ S/U 
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 SC214 774 โครงงานวิจัย  2(0-6-4) 
  Research Project                                                                    ประเมินผลแบบ S/U 

 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
  2.2.2 กลุมวิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน                                                    12  หนวยกิต  
   นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาไดจากท้ังสองกลุมวิชา แตตองเลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1 ไมนอยกวา 12 
หนวยกิต หรือเลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต และในกลุมท่ี 2 อีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต สําหรับ
นักศึกษาท่ีมีทุนผูกพันสําหรับการศึกษาตอในระดับสูง ตองเลือกรายวิชาในกลุมท่ี 1 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
  กลุมท่ี 1  เนนเคมีเพ่ือการศึกษาในระดับสูง 

 SC213 102 เคมีอินทรียข้ันสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Organic Chemistry 
 SC213 203 วิธีการเชิงฟสิกสทางเคมีอนินทรีย  3(3-0-6) 
  Physical Methods in Inorganic Chemistry 
 SC213 301 เคมีเชิงฟสิกสข้ันสูง 1  3(3-0-6)  
  Advanced Physical Chemistry I 
 SC213 403 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 2  3(3-0-6) 
  Instrumental Analysis II 
 SC213 603 วิทยาศาสตรพอลิเมอร  3(3-0-6) 
  Polymer Science 
  กลุมท่ี 2  เนนเคมเีพ่ือการประกอบวิชาชีพ 
 SC213 103 สารประกอบอินทรียในผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  3(3-0-6)    
  Organic Compounds in Commercial Products 
 SC213 204 เคมีอนินทรียเชิงอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial Inorganic Chemistry 
 SC213 205 เซรามิกส  2(2-0-4) 
  Ceramics 
 SC213 302 เคมีพ้ืนผิวและการเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Surface Chemistry and Catalysis in Industry 
 SC213 501 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Chemical Processes in Industry 
 SC213 502 อุตสาหกรรมปโตรเคม ี  2(2-0-4) 
  Petrochemical Industry  

 

 2.2.2 กลุมวิชาเลือกเฉพาะดาน                                                      8 หนวยกิต  
   นักศึกษาเลือกรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืนท่ีเปดสอนเพ่ิมเติมในสาขาวิชาเคมี  ไมนอยกวา 8 หนวยกิต 
ท้ังน้ี ใหนับวิชาในกลุมวิชาบังคับเลือกเฉพาะดานท้ัง 2 กลุมวิชา ท่ีเรียนเกินจากท่ีกําหนดเปนวิชาเลือกเฉพาะดานได 
  SC002 001    การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา   1(0-2-2)  
   คณะวิทยาศาสตร                                                         ประเมินผลแบบ S/U 
   Orientation to Co-operative Education for Science Students 
 SC213 104    เคมีเฮเทอโรไซคลิก   2(2-0-4) 
   Heterocyclic Chemistry 
 SC213 105 อินทรียสังเคราะห   2(2-0-4)    
   Organic Synthesis 
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  SC213 206 หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมีอนินทรยี  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Inorganic Chemistry  
  SC213 207 เคมีอนินทรียเชิงชีวภาพเบ้ืองตน  2(2-0-4) 
  Introduction to Bioinorganic Chemistry 
 SC213 303 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี  3(2-3-6) 
   Computer Applications in Chemistry 
 SC213 404 การวิเคราะหและการบําบัดสารมลพิษ  2(2-0-4) 
   Analysis and Treatment of Pollutants 
  SC213 405 ปฏิบัติการการวิเคราะหสารมลพิษ   1(0-3-2) 
   Analysis of Pollutants Laboratory 
  SC213 406 การวิเคราะหเชิงความรอน    2(2-0-4) 
   Thermal Analysis  
  SC213 407 เคมีของพลังงานทางเลือก    2(2-0-4) 
   Chemistry of Alternative Energy 
  SC214 501 เคมีสเีขียวและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเครื่องสาํอาง  2(2-0-4) 
   Green Chemistry and Application in Cosmetic Industry 
  SC214 502 เคมีและเทคโนโลยีของยาง    2(2-0-4) 
   Chemistry and Technology of Rubber 
  SC214 503 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ    2(2-0-4) 
   Fiber and Textile Technology 
  SC213 604 ปฏิบัติการพอลิเมอรพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 
   Basic Polymer Laboratory 
  SC213 796 การฝกงานทางเคม ี     2(0-6-4) 
   Chemistry Training                         ประเมินผลแบบ S/U 
 SC214 101  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 3      2(0-6-4)    
  Organic Chemistry Laboratory III 
 SC214 102 เคมีทางยาข้ันแนะนํา      2(2-0-4)    
   Introduction to Medicinal Chemistry  
  SC214 103 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส     2(2-0-4)    
   Physical Organic Chemistry 
  SC214 104 เคมีของผลติภณัฑธรรมชาต ิ     2(2-0-4)    
   Chemistry of Natural Products  
 SC214 105 เคมีออรแกโนเมทัลลิก     2(2-0-4)    
   Organometallic Chemistry 
 SC214 106 หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรยี    2(2-0-4)    
  Selected Topics in Organic Chemistry 
  SC214 201 เคมีอนินทรียข้ันสูง      3(3-0-6) 
   Advanced Inorganic Chemistry 
  SC214 202 เคมีของโมเลกุลขนาดใหญ     2(2-0-4) 
   Supramolecular Chemistry 
  SC214 203 เคมีออรแกโนแทรนซชัิน      2(2-0-4) 
   Organotransition Chemistry 
  SC214 301 หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมเีชิงฟสิกส    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Physical Chemistry 
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  SC214 302 เคมีเชิงฟสิกสข้ันสูง 2      3(3-0-6) 
  Advanced Physical Chemistry II 
 SC214 401 การวิเคราะหโดยโครมาโทกราฟ    2(2-0-4) 
  Chromatographic Analysis 
 SC214 402 เซนเซอรทางเคม ี      2(2-0-4) 
   Chemical Sensors 
 SC214 403 เทคนิคการวิเคราะหพ้ืนผิวข้ันพ้ืนฐาน      2(2-0-4) 
   Basic Surface Analysis Technique 
 SC214 404 หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Analytical Chemistry 
  SC214 785 สหกิจศึกษาทางเคม ี       6 หนวยกิต 
   Co-operative Education in Chemistry                           ประเมินผลแบบ S/U 

 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  
 

4.  แผนการศึกษา   

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
  English I 
000 174     ทักษะการเรยีนรู                         3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6)
 Biology for Physical Science 
SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบั 1(0-3-2) 
 วิทยาศาสตรกายภาพ 

 Biology for Physical Science Laboratory 
SC401 201 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1                             3(3-0-6) 
 General Physics I 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
SC211 001 เคม ี1                                       3(3-0-6) 
  Chemistry I 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม     20 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English II 
000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society 
SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
                Science, Technology and Innovation for  
 Sustainable Development 
SC401 202 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
SC211 002 เคมี 2 3(3-0-6) 
 Chemistry II 
SC211 003 ปฏิบัติการเคม ี 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory  
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
SC402 301 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations 
SC212 101 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
SC212 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
SC212 301 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
SC212 302 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟสิกส 1 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
SC212 401 เคมีวิเคราะห                               3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
SC212402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                   1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
SC212 601 ความปลอดภัยทางสารเคม ี 2(2-0-4) 
 Chemical Safety  
 

จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving 
SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
SC212 103 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
SC212 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
SC212 201 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
SC212 202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 1 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory I 
SC212 303 เคมีเชิงฟสิกส 2 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
SC212 304 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟสิกส 2 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
    

ปท่ี 3 
แบบท่ี 1  แบบเนนเรียนวิชาเคมีเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูง 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC803 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
SC213 101 การใชสเปกโทรเมทรีในการระบุ 3(3-0-6) 
 เอกลักษณของสารประกอบอินทรยี 
SC213 201 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
SC213 202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 2 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory II 
SC213 401 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
SC213 601 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
 Research Methodology for Science 
SC213 xxx วิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน (กลุม 1) 6 หนวยกิต 
 Approved Elective Course in Chemistry 
 (Group I) 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลย ี  
 English for Science and Technology 
SC213 402 ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
SC213 602 วัสดุศาสตรและเทคโนโลยีนาโน 2(2-0-4) 
 Materials and Nanotechnology 
SC213 xxx วิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน (กลุม 1)   6 หนวยกิต 
 Approved Elective Course in Chemistry   
 (Group I) 
SC213 xxx วิชาเลือกทางเคม ี                        4 หนวยกิต
 Elective Course in Chemistry   
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 
แบบท่ี 2  แบบเนนเรียนวิชาเคมีเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

SC803305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
SC803306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
SC213 101 การใชสเปกโทรเมทรีในการระบุ 3(3-0-6) 
 เอกลักษณของสารประกอบอินทรยี 
SC213 201 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
SC213 202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรยี 2 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory II 
SC213 401 การวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
SC213 601 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
 Research Methodology for Science 
SC213 xxx วิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน (กลุม 1) 3 หนวยกิต 
 Approved Elective Course in Chemistry   
 (Group I) 
SC213 xxx วิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน (กลุม 2) 3 หนวยกิต 
 Approved Elective Course in Chemistry   
 (Group II) 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ 3(3-0-6) 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2  
 Technical English for Science and  
 Technology 2 
SC213 402 ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงเครื่องมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
SC213 602 วัสดุศาสตรและเทคโนโลยีนาโน  2(2-0-4)   
 Materials and Nanotechnology 
SC213 xxx วิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน (กลุม 2)  4 หนวยกิต 
 Approved Elective Course in Chemistry   
 (Group II) 
SC213 xxx วิชาเลือกทางเคม ี                       2 หนวยกิต 
 Elective Course in Chemistry   
XXxxx xxx วิชาเลือกเสรี                             3 หนวยกิต 
 Elective Course   
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 
แบบท่ี 1  แบบเนนเรียนวิชาเคมีเพ่ือการศึกษาตอในระดับสูง 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค                3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC214 761 สัมมนาทางเคม ี 1(1-0-2) 
 Seminar in Chemistry 
SC214 774 โครงงานวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
SC214 xxx วิชาเลือกทางเคมี                       4 หนวยกิต 
 Elective Course in Chemistry 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 10 หนวยกิต 

343 xxx วิชาเลือกเสรี                                 6 หนวยกิต
 Elective Course 
 

  
 
 
 
 

 

 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
แบบท่ี 2  แบบเนนเรียนวิชาเคมีเพ่ือการประกอบวิชาชีพ 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
   (แผนปกติ) 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC214 761 สัมมนาทางเคม ี 1(1-0-2) 
 Seminar in Chemistry 
SC214 774 โครงงานวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
SC213 xxx วิชาบังคับเลือกเฉพาะดาน (กลุม 2)  2 หนวยกิต 
 Approved Elective Course in Chemistry   
 (Group II) 
XXxxx xxx วิชาเลือกเสรี                             3 หนวยกิต 
 Elective Course 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 11 หนวยกิต 

 (แผนปกติ) 
SC214xxx วิชาเลือกทางเคม ี                        6 หนวยกิต 
 Elective Course in Chemistry 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 

 
   
 

(แผนสหกจิศึกษา) 
 

SC214 785 สหกิจศึกษาทางเคม ี 6(0-18-12) 
 Co-operative Education in Chemistry 
 

หมายเหตุ  นักศึกษาที่จะเรียนรายวิชา SC214785 สหกิจศึกษา 
 ทางเคมี จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา  SC00201 
 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร (กลุมวิชาเลือก 
 เฉพาะดาน) กอน 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาฟสิกส 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส และ
ใหบริการรายวิชาฟสิกสแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส)” ตองศึกษาและสอบผาน
รายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 132 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 132 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
   1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
   1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 38 หนวยกิต 
   2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน/กลุมวิชาบังคับ 58 หนวยกิต 
      2.2.1  กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ 46 หนวยกิต 
      2.2.2  กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก 12 หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
  1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 
  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Science from Local Wisdom 
 SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
  Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 
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 SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  Science Communication 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม
นับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนวยกิต 
  นักศึกษาตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 2.00 ซึ่งประกอบไปดวยกลุม
วิชาแกน จํานวน 38 หนวยกิต และกลุมวิชาเฉพาะดาน ท่ีมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 58 หนวยกิต 
  2.1  วิชาแกน 38 หนวยกิต 
 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC201 001 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 SC201 002 ปฏิบัติการเคมท่ัีวไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 SC201 003 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 SC201 004 ปฏิบัติการเคมท่ัีวไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
 SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 SC402 101 พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ  3(3-0-6) 
  Differential Equations 
 SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Statistics 
 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
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  2.2  วิชาเฉพาะดาน  58 หนวยกิต 
 2.2.1  วิชาเฉพาะดานบังคับ  46 หนวยกิต 
 SC512 111 ฟสิกสแผนใหม  3 (3-0-6) 
  Modern Physics 
 SC512 112 กลศาสตรทฤษฎ ี  3(3-0-6) 
  Theoretical Mechanics 
 SC512 113 ฟสิกสของการสั่นและคลื่น  3(3-0-6) 
  Physics of Vibrations and Waves 
 SC512 114 คณิตวิธีทางฟสิกส  3(3-0-6) 
  Mathematical Methods in Physics 
 SC512 115 อิเล็กทรอนิกส  3 (2-3-5) 
  Electronics 
 SC512 183 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันกลาง 1  1(0-3-2) 
  Intermediate Physics Laboratory I 
 SC512 184 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันกลาง 2  1(0-3-2) 
  Intermediate Physics Laboratory II 
 SC513 116 ทัศนศาสตร  3(3-0-6) 
  Optics 
 SC513 117 กลศาสตรควอนตมั 1  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics I 
 SC513 118 ฟสิกสนิวเคลียร  3(3-0-6) 
  Nuclear Physics 
 SC513 119 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิต ิ  3(3-0-6)  
  Thermodynamics and Statistical Physics 
 SC513 121 ฟสิกสสถานะของแข็ง  3(3-0-6) 
  Solid State Physics 
 SC513 122 ฟสิกสดาราศาสตร  3(3-0-6) 
  Astrophysics 
 SC513 123 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา  3(3-0-6) 
  Electromagnetic Theory 
 SC513 124 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-3-5) 
  Computer Programming 
 SC513 185 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 1  1(0-3-2) 
  Advanced Physics Laboratory I 
 SC513 186 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 2  1(0-3-2) 
  Advanced Physics Laboratory II 
 SC514 761 สัมมนาทางฟสิกส  1(1-0-2) 
  Seminar in Physics 

 SC514 774 โครงการวิจัยทางฟสิกส  2(0-6-12) 
  Research Project in Physics 
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 2.2.2  วิชาเฉพาะดานเลือก  12 หนวยกิต 
  นักศึกษาเลือกรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาฟสิกสหรือสาขาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยีดัง
รายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืนในสาขาวิชาฟสิกสหรือสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยีท่ีจะเปดเพ่ิมเติมใน
ภายหลัง จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 SC502 202 ดาราศาสตรท่ัวไป  3 (3-0-6) 
  General Astronomy 
 SC502 252 วิทยาศาสตรพลังงานข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Energy Science 
 SC512 211 การถายภาพ  3(2-3-5) 
  Photography 
 SC512 212 ฟสิกสของกีฬา  3(3-0-6) 
  Physics of Sports 
 SC512 213 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร  2(1-3-3) 
  Scientific Drawing 
 SC512 214 ฟสิกสของสสาร  3(3-0-6) 
  Physics of Matters 
 SC512 215 สวนศาสตร  3(3-0-6) 
  Acoustics 
 SC512 216 อุตุนิยมวิทยา  3(3-0-6) 
  Meteorology 
 SC512 218 ฟสิกสสุขภาพ  3(3-0-6) 
  Health Physics 
 SC512 222 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน  3(2-3-5) 
  Digital Electronics and Interfacing 
 SC512 224 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส  3(2-3-5) 
  Analog Electronics 
 SC512 251 การฝกงานในโรงงาน  1(0-3-1) 
  Workshop Practice 
 SC513 217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับฟสิกส  3(3-0-6) 
  Numerical Methods for Physics 
 SC513 219 การสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียรข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Nuclear Magnetic Resonance 
 SC513 221 วิธีการทางฟสิกสทฤษฎ ี  3(3-0-6) 
  Methods of Theoretical Physics 
 SC513 223 การคํานวณสมรรถนะสูง  3(3-0-6) 
  High Performance Computing 
 SC513 225 หลักการทางฟสิกสในเครื่องมือแพทย  3(3-0-6) 
  Principle of Physics in Medical Instruments 
 SC513 226 กลศาสตรควอนตมั 2  3(3-0-6) 
  Quantum Mechanics II 
 SC513 228 การสรางภาพดวยการสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียรข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Nuclear Magnetic Resonance Imaging 
 SC513 232 วิธีสมมาตร  3(3-0-6) 
  Symmetry Method 
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 SC513 234 ดาราศาสตรทรงกลม  3(3-0-6) 
  Spherical Astronomy 
 SC513 236 ฟสิกสอนุภาคมูลฐาน  3(3-0-6) 
  Elementary Particle Physics 
 SC514 227 ฟสิกสรังส ี  3(3-0-6) 
  Radiation Physics 
 SC514 229 ทัศนศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 
  Applied Optics 
 SC514 231 ฟสิกสทฤษฎ ี  3(3-0-6) 
  Theoretical Physics 
 SC514 233 สัมพัทธภาพท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Relativity 
 SC514 235 เอกภพวิทยายุคใหมข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Modern Cosmology 
 SC514 238 เครื่องมือและเทคนิคทางนิวเคลียร  3(3-0-6) 
  Nuclear Instrumentation and Techniques 
 SC514 785 สหกิจศึกษาทางดานฟสิกส  6 หนวยกิต 
  Cooperative Education in Physics 
 SC521 352 วัสดุศาสตรข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Materials Science 
 SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ  3(3-0-6) 
  Materials Characterization 
 SC522 356 กระบวนการผลติทางวัสด ุ  3(3-0-6) 
  Materials Processing 
 SC522 451 วัสดุนาโน  3(3-0-6) 

Nanomaterials 
 SC523 351 เซรามิกส  3(3-0-6) 
  Ceramics 
 SC523 452 กระบวนการผลติโลหะ  3(3-0-6) 
  Metal Processing 
 SC523 453 วัสดุแมเหล็ก  3(3-0-6) 
  Magnetic Materials 
 SC523 454 นาโนอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
  Nanoelectronics 
 SC523 455 เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา  3(3-0-6) 
  Semiconductor Technology 
 SC523 456 นาโนฟสิกส  3(3-0-6) 
  Nanophysics 
 SC523 457 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมไดข้ันสูง  3(3-0-6) 
  Science and Technologies in Advanced Rechargeable Batteries 
 SC523 458 กระบวนการผลติเซรามิกสข้ันสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Ceramics Processing 
 SC523 459 วัสดุศาสตรเชิงคํานวณ  3(3-0-6) 
  Computational Materials Science 
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 SC523 461 วัสดุเซรามิกสทางไฟฟา  3(3-0-6) 
  Electroceramics Materials 
 SC523 462 กระบวนการผลติพอลิเมอร  3(3-0-6) 
  Polymer Processing 

 

หมายเหตุ นักศึกษาท่ีไดรับทุนโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.) โครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) และ
โครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) หรือทุนอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบ บังคับใหเลือกเรียนวิชา SC514 231 ฟสิกสทฤษฎี และ SC514 233 สัมพัทธภาพท่ัวไป เปนวิชาเฉพาะ
ดานเลือก 

 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบั 1(0-2-1) 
 วิทยาศาสตรกายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
SC201 001 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
SC201 002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society 
SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom 
SC201 003 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 กายภาพ 2 
 Calculus for Physical Science II 
SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
SC512 111 ฟสิกสแผนใหม 3(3-0-6) 
 Modern Physics 
SC512 113 ฟสิกสของการสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 
 Physics of Vibrations and Waves 
SC512 115 อิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Electronics 
SC512 183 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันกลาง 1 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 3(3-0-6) 
 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 Science, Technology and Innovation  
 for Sustainable Development 
SC402 101 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
SC512 112 กลศาสตรทฤษฎ ี 3(3-0-6) 
 Theoretical Mechanics 
SC512 114 คณิตวิธีทางฟสิกส 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics 
SC512 184 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันกลาง 2 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory II 
SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

 

 
ปท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ 3(3-0-6) 
 เทคโนโลย ี
 English for Science and Technology 
SC513 117 กลศาสตรควอนตมั 1 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics I 
SC513 119 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics 
SC513 121 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6) 
 Solid State Physics 
SC513 123 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
SC513 185 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 1 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I 
SC5xx xxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective (Physics) 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC513 116 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 
 Optics 
SC513 118 ฟสิกสนิวเคลียร 3(3-0-6) 
 Nuclear Physics 
SC513 122 ฟสิกสดาราศาสตร 3(3-0-6) 
 Astrophysics 
SC513 124 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(5-3-2) 
 Computer Programming 
SC513 186 ปฏิบัติการฟสิกสข้ันสูง 2 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II 
SC5xx xxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective (Physics) 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

SC514 761 สัมมนาทางฟสิกส 1(1-0-2) 
 Seminar in Physics 
SC514 774 โครงงานวิจัยทางฟสิกส 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics 
SC5xx xxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective (Physics) 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 

SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Science Communication 
SC5xx xxx วิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective (Physics) 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 
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สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนา
โนเทคโนโลยี และใหบริการรายวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยีแกนักศึกษาสงักัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร 
และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี)” 
ตองศึกษาและสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตที่ไดรวม 134 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 134 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
   1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
   1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หนวยกิต 
   2.2  กลุมวิชาบังคับ แผนปกต ิ 48 หนวยกิต 
        แผนสหกิจศึกษา 51 หนวยกิต 
   2.3  กลุมวิชาเลือก แผนปกต ิ 15 หนวยกิต 
        แผนสหกิจศึกษา 12 หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
  1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Science from Local Wisdom 
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 SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
  Science, Technology and Innovation for Sustainable Development 

 SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  Science Communication 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม
นับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 98 หนวยกิต 
  2.1  กลุมวิชาแกน/วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หนวยกิต 
 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC201 001 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 SC201 002 ปฏิบัติการเคมท่ัีวไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 SC201 003 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 SC201 004 ปฏิบัติการเคมท่ัีวไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
 SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ  3(3-0-6) 
  Differential Equations 
 SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
 SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Statistics 
 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
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  2.2  กลุมวิชาบังคับ 
  แผนปกติ  48 หนวยกิต 
  แผนสหกิจศึกษา  51 หนวยกิต 
 SC521 352 วัสดุศาสตรข้ันแนะนํา  3 (3-0-6) 
  Introduction to Materials Science 
 SC522 311 โครงสรางและสมบัติของวัสดุ 1  3(3-0-6) 
  Structure and Properties of Materials I 
 SC522 312 โครงสรางและสมบัติของวัสดุ 2  3(3-0-6) 
  Structure and Properties of Materials II 
 SC522 313 กลศาสตรควอนตมัข้ันแนะนําสําหรับวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
  Introduction to Quantum Mechanics for Materials Science and Nanotechnology 
 SC522 314 วิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี 1  3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology I 
 SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ  3(3-0-6) 
  Materials Characterization 
 SC522 356 กระบวนการผลติทางวัสด ุ  3(3-0-6) 
  Materials Processing 
 SC522 383 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1  1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory I 
 SC522 384 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2  1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory II 
 SC523 315 อุณหพลศาสตรของวัสด ุ  3(3-0-6) 
  Thermodynamics of Materials 
 SC523 316 ผลึกศาสตร  3(3-0-6) 
  Crystallography 
 SC523 317 วิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี 2  3(3-0-6) 
  Nanoscience and Nanotechnology II 
 SC523 319 โลหะและโลหะผสม  3(3-0-6) 
  Matals and Alloys 
 SC523 321 พอลิเมอร  3(3-0-6) 
  Polymers 
 SC523 351 เซรามิกส  3(3-0-6) 
  Ceramics 
 SC523 385 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 3  1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory III 
 SC523 386 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 4  1(0-3-2) 
  Materials Science Laboratory IV 
 SC524 761 สัมมนาทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลย ี  1(1-0-2) 
  Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 แผนปกติ 
 SC524 774 โครงงานทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลย ี  4(0-12-6) 
  Project in Materials Science and Nanotechnology 
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 แผนสหกิจศึกษา 
 SC524 785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลย ี  7 หนวยกิต 
  Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 
 

  2.3  กลุมวิชาเลือก 
  แผนปกติ  15 หนวยกิต 
  แผนสหกิจศึกษา  12 หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกรายวิชาตางๆ ในสาขาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส และสาขาวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ดังรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืนในสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยีท่ีจะเปดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
จํานวนไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาท่ีเลือกเรียน 
 SC502 252 วิทยาศาสตรพลังงานข้ันแนะนํา  3 (3-0-6) 
  Introduction to Energy Science 
 SC512 115 อิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 
  Electronics 
 SC512 251 การฝกงานในโรงงาน  1(0-3-1) 
  Workshop Practice 
 SC522 451 วัสดุนาโน  3 (3-0-6) 
  Nanomaterials 
 SC523 411 จลนศาสตรของวัสด ุ  3 (3-0-6) 
  Kinetic of Material 
 SC523 412 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร 1  3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Materials Science I 
 SC523 413 เรื่องคัดสรรทางวัสดุศาสตร 2  3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Materials Science II 
 SC523 414 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง  3 (3-0-6) 
  Advanced Materials Characterization 
 SC523 415 วัสดุเชิงประกอบ  3 (3-0-6) 
  Composite Materials 
 SC523 416 การกัดกรอน  3 (3-0-6) 
  Corrosions 
 SC523 452 กระบวนการผลติโลหะ  3 (3-0-6) 
  Metal Processing 
 SC523 453 วัสดุแมเหล็ก  3 (3-0-6) 
  Magnetic Materials 
 SC523 454 นาโนอิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 
  Nanoelectronics 
 SC523 455 เทคโนโลยีสารก่ึงตัวนํา  3 (3-0-6) 
  Semiconductor Technology 
 SC523 456 นาโนฟสิกส  3 (3-0-6) 
  Nanophysics 
 SC523 457 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแบตเตอรี่แบบประจุไฟใหมไดข้ันสูง  3 (3-0-6) 
  Science and Technology in Advanced Rechargeable Batteries 
 SC523 458 กระบวนการผลติเซรามิกสข้ันสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Ceramics Processing 
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 SC523 459 วัสดุศาสตรเชิงคํานวณ  3 (3-0-6) 
  Computational Materials Science 
 SC523 461 วัสดุเซรามิกสทางไฟฟา  3 (3-0-6) 
  Electroceramics Materials 
 SC523 462 กระบวนการผลติพอลิเมอร  3(3-0-6) 
  Polymer Processing 
 SC814 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีข้ันแนะนํา  3 (3-0-6) 
  Introduction to Biotechnology 
 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 4.  แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบั 1(0-2-1) 
 วิทยาศาสตรกายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
SC201 001 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
SC201 002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1
 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
SC201 003 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2
 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
SC521 352 วัสดุศาสตรข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 17 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC402 301 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 
 Differential Equations  
SC522 311 โครงสรางและสมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials I 
SC522 313 กลศาสตรควอนตมัข้ันแนะนําสําหรับ 3(3-0-6) 
 วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลย ี
 Introduction to Quantum Mechanics for  
 Materials Science and Nanotechnology 
SC522 383 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory I 
SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom 
SC522 312 โครงสรางและสมบัติของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials II 
SC522 314 วิทยาศาสตรนาโนและ 3(3-0-6) 
 นาโนเทคโนโลยี 1 
 Nanoscience and Nanotechnology I 
SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
SC522 356 กระบวนการผลติทางวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Materials Processing 
SC522 384 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory II 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

 
 

ปท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลย ี
 English for Science and Technology  
SC523 315 อุณหพลศาสตรของวัสด ุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
SC523 317 วิทยาศาสตรนาโนและ 3(3-0-6) 
 นาโนเทคโนโลย ี2 
 Nanoscience and Nanotechnology II 
SC523 319 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 Metals and Alloys 
SC523 321 พอลิเมอร 3(3-0-6) 
 Polymers 
SC523 351 เซรามิกส 3(3-0-6) 
 Ceramics 
SC523 385 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 3 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory III 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 Science, Technology and Innovation  
 for Sustainable Development 
SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Science Communication 
SC523 316 ผลึกศาสตร 3(3-0-6) 
 Crystallography 
SC523 386 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 4 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory IV 
SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร              6 หนวยกิต 
 Electives in Materials Science 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
 

 
 
 



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 41 

 

ปท่ี 4 (แผนปกติ) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC524 761 สัมมนาทางวัสดุศาสตรและ 1(1-0-2) 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Seminar in Materials Science and  
  Nanotechnology 
SC524 774 โครงงานทางวัสดุศาสตรและ 4(0-12-6) 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Project in Materials Science and 
 Nanotechnology 
SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร               6 หนวยกิต 
 Electives in Materials Science 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 14 หนวยกิต 

SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร                3 หนวยกิต 
 Electives in Materials Science 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Elective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 

 
 

ปท่ี 4 (แผนสหกิจศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC524 761 สัมมนาทางวัสดุศาสตรและ 1(1-0-2) 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Seminar in Materials Science and  
  Nanotechnology 
SC52x xxx วิชาเลือกทางวัสดุศาสตร 6 หนวยกิต 
 Electives in Materials Science 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Electives 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 16 หนวยกิต 

SC524 785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตรและ 7 หนวยกิต 
 นาโนเทคโนโลย ี
 Cooperative Education in Materials 
 Science and Nanotechnology 
 
 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 7 หนวยกิต 
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สาขาวิชาสถิติ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ และใหบริการ
รายวิชาสถิติแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)” ตองศึกษาและสอบผาน
รายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 133 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 
2.1 กลุมพ้ืนฐาน 36 หนวยกิต 
2.2 กลุมบังคับหรือวิชาเอก 46 หนวยกิต 
2.3 กลุมเลือกหรือวิชาโท 15 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 153  ภูมิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 
 

  1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 9 หนวยกิต  
 000 173 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Energy and Environment 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
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 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                                   ไมนับหนวยกิต 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม
นับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ  e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 
2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 33 หนวยกิต 

 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory 
 SC201 008 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus of Physical Science I 
 SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus of Physical Science II 
 SC402 101  พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 SC320 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Information and Communication Technology  
  SC412 201  แคลคูลสัข้ันสูง  3(3-0-6) 
   Advanced Calculus  
  SC501 000  ฟสิกสเบ้ืองตน   3(3-0-6) 
   Elementary Physics 
 SC501 003  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1   1(0-3-2)  
  General Physics Laboratory I 
 SC611 001  การวิเคราะหเชิงสถิติ 1     3(3-0-6) 
  Statistical Analysis I 
 SC612 101   ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
  Statistical Theory I 
 LI203 010   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology II 
 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 46 หนวยกิต 
 SC310 001  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  3(2-2-5) 
  Computer Programming I 
 SC612 201 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis II 
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 SC612 202 สถิติไมอิงพารามิเตอร  3(3-0-6) 
  Nonparametric Statistics 
 SC612 401 การจัดการขอมูล  3(2-2-5) 
  Data Management 
 SC612 301 การวิจัยดําเนินการ  3(3-0-6) 
  Operations Research 
 SC613 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2  3(3-0-6) 
  Statistical Theory II 

 SC613 203 เทคนิคการชักตัวอยาง  3(3-0-6) 
  Sampling Techniques 
 SC613 204 การออกแบบการทดลอง 1  3(3-0-6) 
  Experimental Design I 
 SC613 205 การวิเคราะหการถดถอย  3(3-0-6) 
  Regression Analysis 
 SC613 208 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ  3(3-0-6) 
  Statistical Quality Control 
 SC613 209 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6)  
  Research Methodology 
 SC613 402 การประมวลผลขอมลูเชิงสถิต ิ  3(1-4-4) 
  Statistical Data Processing 
 SC614 211 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(3-0-6) 
  Multivariate Analysis 
 SC614761   สัมมนาทางสถิต ิ  1(1-0-2) 
  Seminar in Statistics 
 และรายวิชาตามแผนการศึกษา ดังนี้ 

- แผนปกติ 
 SC614 774 โครงงานทางสถิติ 1  3(0-6-3) 
  Statistical Project I 
 SC614 775 โครงงานทางสถิติ 2  3(0-6-3) 
  Statistical Project II 

- แผนสหกิจศึกษา 
 SC614 785 สหกิจศึกษาทางสถิต ิ  6 หนวยกิต 
  Co-operative Education in Statistics 
 

 2.3  หมวดวิชาเลือก 15 หนวยกิต 
   นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในกลุมตอไปน้ี ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
   กลุมท่ี 1  ทฤษฎีสถิติและการวิเคราะหเชิงสถิติ ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเปดเพ่ิมเติม
ในภายหลัง 
 SC423 601 วิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
  Numerical Methods 
 SC613 206 การวิเคราะหขอมลูเชิงจําแนก  3(3-0-6) 
  Categorical Data Analysis 
 SC613 207  การวิเคราะหขอมลูเชิงสํารวจ  3(3-0-6) 
  Exploratory Data Analysis 
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 SC613 210 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิตแิละเกมส  3(3-0-6) 
  Statistical Decision Analysis and Games 
 SC613 501 เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรศาสตร  3(3-0-6) 
  Demographic Analysis Techniques 
 SC613 302 การจําลองเชิงสถิต ิ  3(2-2-5) 
  Statistical Simulation 
 SC614 103 ทฤษฎีการประมาณคา  3(3-0-6) 
  Estimation Theory 
 SC614 104 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน  3(3-0-6) 
  Hypothesis Testing Theory 
 SC614 212 การออกแบบการทดลอง 2  3(3-0-6) 
  Experimental Design II 
 SC614 213 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6) 
  Forecasting Techniques 
 SC614 303 กําหนดการเชิงเสน  3(3-0-6) 
  Linear Programming 
 SC614 304 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) 
  Queuing Theory 
 SC614 305 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6) 
  Inventory Theory 
 SC623 302 การจัดการโซอุปทานและโลจสีติกส   3(3-0-6) 
  Supply Chain and Logistics Management 
 กลุมท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 SC332 002 ภูมิสารสนเทศข้ันแนะนํา  3(2-3-6) 
  Introduction to Geoinformatics 
 SC311 301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  3(2-2-5)  
  Web Application Development 
 SC310 003 ระบบฐานขอมลูและการออกแบบ  3(3-0-6)  
  Database Systems and Design 
 SC310 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ  1(0-2-2)  
  Database Systems and Design Laboratory 
 SC312 401 พาณิชยอิเล็กทรอนิคสและโปรแกรมประยุกต  3(3-0-6)  
  Electronic Commerce and Applications 
 SC613 403 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6)  
  Business Information Systems Analysis and Design 
 SC614 404 การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5)  
  Data Mining 
 

  กลุมท่ี 3 สถิติธุรกิจและการประกนัภัย  ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเพ่ิมเติมในภายหลัง 
  SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา  1(0-2-2) 
    คณะวิทยาศาสตร 
    Orientation to Co-Operative Education for Science Student  
  SC612 601 การเสีย่งภัยและการประกันภัย  3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
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  SC612 602 สถิติประกันภัย  3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
  SC623 303 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
  Statistical Information for Strategic Management 
  SC624 304 การบริหารลูกคาสัมพันธ  3(3-0-6) 
  Customer Relationship Management 
  961 241   การเงินธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
  Corporative Finance I 
  962 100   เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  2(2-0-0) 
  Principles of Economics 
 966 111   หลักการบัญชีข้ันตน  3(3-0-6) 
  Preliminary Principles of Accounting 
 967 102   ธุรกิจและการจัดการข้ันตน  3(3-0-6)  
  Elementary to Business and Management 
 967 261   หลักการจดัการ  3(3-0-6) 
   Principles of Management 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
     ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 4.  แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
000 159  ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society 
SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบั 1(0-2-1) 
 วิทยาศาสตรกายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
SC401 201  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus of Physical Science I 
SC320 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 ข้ันแนะนํา 
 Introduction to Information and 
  Communication Technology 
SC501 000  ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
SC501 003  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
000 153  ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
000 174  ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC201 006  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 
 General Chemistry Laboratory 
SC201 008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
SC401 202  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2
 3(3-0-6) 
 Calculus of Physical Science II 
SC611 001  การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I 
 

 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 176   ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC402 101  พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
SC310 001  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I 
SC412 201  แคลคูลสัข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Calculus 
SC612 201  การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis II 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

000 104  ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
000 173  พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Energy and Environment 
SC612 101  ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Theory I 
SC612 202 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
SC612 401  การจัดการขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Management 
SC612 301  การวิจัยดําเนินการ 3(3-0-6) 
 Operations Research 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective Course 
  
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

 

ปท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC613 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Theory II 
SC613 203  เทคนิคการชักตัวอยาง 3(3-0-6) 
 Sampling Techniques 
SC613 205 การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0-6) 
 Regression Analysis 
LI203 010   ภาษาอังกฤษสําหรับ 3(3-0-6) 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 English for Science and Technology 
xxx xxx วิชาเลือก                                6 หนวยกิต 
 Elective Course  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

SC613 204 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
 Experimental Designs I 
SC613 208 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Statistical Quality Control 
SC613 209 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
SC613 402 การประมวลผลขอมลูเชิงสถิต ิ 3(1-4-4) 
 Statistical Data Processing 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Elective Course 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 

 

แผนเรียนสหกิจศึกษา 
สําหรับนักศึกษาท่ีจะเลือกแผนสหกิจศึกษา 

ใหลงเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (ประเมินผลเปน S/U) 
SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตไิมนับหนวยกิต 
  งานสหกิจสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
  Orientation to Co-Operative  
  Education for Science Student 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC614 211 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
SC614 761 สัมมนาทางสถิต ิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistics 
SC614 774 โครงงานทางสถิติ 1 3(0-6-3) 
 Statistical Project I  
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 7 หนวยกิต 

SC614 775 โครงงานทางสถิติ 2 3(0-6-3) 
 Statistical Project II 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 

(แผนสหกจิศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC614 211 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
SC614 761 สัมมนาทางสถิต ิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistics 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective  
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 7 หนวยกิต 

SC614 785 สหกิจศึกษาทางสถิติ 6 หนวยกิต 
 Co-operative Education in Statistics 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 
  

หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ อยูภายใตสาขาวิชาสถิติ โดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถในการวางแผนและดําเนินการจัดการขอมูลไดอยางเปนระบบ เพ่ือสนับสนุนการบริหารองคการ 
(Organizational Management) ท้ังขอมูลดิบ (Raw Data) ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหลงตางๆ ตลอดจน
สารสนเทศ (Information) ท่ีเกิดจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ดวยหลักวิชาการทางสถิติ (Statistics) ท่ีถูกตอง
ภายใตการประยุกตใชวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science) ท่ีเหมาะสม โดยบัณฑิตตองมีความสามารถในการ
นําเสนอสารสนเทศตอผูบริหารในทุกระดับไดอยางมีคุณภาพ ภายใตการทํางานในรูปของทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มัทักษะการสืบคนเพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถจัดการกับการขัดแยงไดเปนอยางดี โดยคํานึงถึงคุณจริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักสถิติเปนสําคัญ ดวยผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สารสนเทศสถิติ)” โดยตองศึกษาและสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 137 หนวยกิต                     
ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 30 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาบังคับ 62 หนวยกิต 
 2.3 กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
 1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต  
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
 
 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
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 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 12 หนวยกิต  
 000 173 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Energy and Environment 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ
ไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับท่ี 816/2552 
 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต 
 2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 30 หนวยกิต 
 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory 
 SC201 008 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 SC401 006 คณิตศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Mathematics    
 SC310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  3(2-2-5) 
  Computer Programming I 
 SC402 401 วิยุตคณติและการประยุกต  3(3-0-6) 
  Discrete mathematics and applications 
 SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Introductory Physics 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC611 001 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis I 
 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
 967 102 ธุรกิจและการจัดการข้ันตน  3(3-0-6) 
  Elementary to Business and Management 
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 2.2 กลุมวิชาบังคับ 62 หนวยกิต 
 SC320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
 SC312 003 ระบบฐานขอมลูและการออกแบบ  3(3-0-6) 
  Database Systems and Design 
 SC310 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ  1(0-2-2) 
  Database Systems and Design Laboratory 
 SC612 201 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2  3(3-0-6) 
  Statistical Analysis II 
 SC612 301 การวิจัยดําเนินการ  3(3-0-6) 
  Operations Research 
 SC613 209 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6) 
  Research Methodology 
 SC613 403 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business Information Systems Analysis and Design 
 SC614 211 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(3-0-6) 
  Multivariate Analysis 
 SC622 101 ตัวแบบทางสถิติ   3(2-2-5) 
  Statistical Model 
 SC623 301 การจัดการความรูและนวัตกรรม  3(3-0-6) 
  Knowledge Management and Innovation 
 SC623 303 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
  Statistical Information for Strategic Management 
 SC623 401 การจัดการคุณภาพขอมูล   3(2-2-5) 
  Data Quality Management 
 SC623 403 คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล   4(3-2-7) 
  Data Warehouse and Data Mining 
 SC623 404 การจัดการขอมูลขององคกร  3(2-2-5) 
  Enterprise Data Management 
 SC624 304 การบริหารลูกคาสัมพันธ  3(2-2-5) 
  Customer Relationship Management 
 SC624 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิต ิ  1(1-0-2) 
  Seminar in Statistical Information 
 414 243 การบริหารโครงการ  3(3-0-0) 
  Project Management 
 961 251  การบริหารการเงินและการบัญชีสาํหรับผูบริหาร   3(3-0-6) 
  Financial and Accounting Management for Executive 
 962 100  เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน   2(2-0-4) 
  Principles of Economics 
 967 363  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม   3(3-0-6) 
  Small and Medium Enterprises Management 
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กรณีทําโครงงานทางสารสนเทศสถิติ (แผนปกติ) 
 SC624 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1  3(0-9-6) 
  Statistical Information Project I 
 SC624 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2  3(0-9-6) 
  Statistical Information Project II 

 

กรณีสหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ (แผนสหกิจศึกษา) 
 SC624 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิต ิ 6 หนวยกิต  
  Co-operative Education in Statistical Information 
 

 2.3  กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต 
   ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากท้ัง 2 กลุม จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังน้ี 
 
  2.3.1 กลุมรายวิชาทางสถิติหรือสารสนเทศสถิติ ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
   โดยใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี หรือเปนรายวิชาในสาขาวิชาสถิติ หรือรายวิชาในสาขาวิชา

สารสนเทศสถิติท่ีเปดเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา  1(0-2-2) 
   Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

  (เปนรายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาเรียนวิชาสหกิจ ซึ่งการวัดและประเมินผล 
  ใชดวยอักษร S และ U) 
 SC612 601 การเสีย่งและการประกันภัย  3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
 SC612 202 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร  3(3-0-6) 
  Nonparametric Statistics 
 SC613 206 การวิเคราะหขอมลูเชิงจําแนก  3(3-0-6) 
  Categorical Data Analysis 
 SC613 210 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถิตแิละเกม  3(3-0-6) 
  Statistical Decision Analysis and Games 
 SC613 402 การประมวลผลขอมลูเชิงสถิต ิ  3(1-4-2) 
  Statistical Data Processing 
 SC613 302 การจําลองเชิงสถิต ิ  3(2-2-5) 
  Statistical Simulation 
 SC614 213 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6) 
  Forecasting Techniques 
 SC614 303 กําหนดการเชิงเสน  3(3-0-6) 
  Linear Programming 
 SC614 304 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) 
  Queuing Theory 
 SC614 305 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6) 
  Inventory Theory 
 SC623 302 การจัดการโซอุปทานและโลจสีติกส  3(3-0-6) 
  Supply Chain and Logistics Management 
 SC623 402 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Performance Evaluation of Information Systems 
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  2.3.2 กลุมรายวิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
   หรือรายวิชาทางดานบริหารจัดการ 

   โดยใหเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี หรือเปนรายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือรายวิชาใน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หรือคณะเศรษฐศาสตร หรือเปนรายวิชาท่ีเปดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 

 SC332 002 ภูมิสารสนเทศข้ันตน  3(2-3-6) 
  Introduction to Geoinformatics    
 342 131 การโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction 
 SC311 301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Application Development 
 SC312 401 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมประยุกต  3(2-2-5) 
  Electronic Commerce and Applications 
 777 100 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  3(3-0-0) 
  Introduction to Law 
 961 464 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภบิาล  3(3-0-2) 
  Business Ethics and Corporate Governance 
 963 217 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
 967 261 หลักการจดัการ  3(3-0-6) 
  Principles of Management 
 967 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
  Human Resources Management 
 967263 การจัดการงานผลิตและบริการ  3(3-0-6)  
  Production Management and Service 
 967469 การออกแบบองคกร  3(3-0-6) 
  Organization Design 
 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 4.  แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตร 1(0-2-1) 
 กายภาพ  
 Biology for Physical Science Laboratory 
SC401 006 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics 
SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Introductory Physics 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
SC320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 ขั้นแนะนํา 
 Introduction to Information and 
 Communication Technology 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20  หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
000 174 ทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
SC201 008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
SC310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I 
SC402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Discrete mathematics and applications 
SC611 001 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I 
 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving 
SC310 003 ฐานขอมูลและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 Database Systems and Design 
SC310 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและ 1(0-2-2) 
  การออกแบบ 
  Database Systems and Design Laboratory 
SC612 201 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis II 
962 100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 Principles of Economics 
967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นตน 3(3-0-6) 
 Elementary to Business and Management 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18  หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ4 3(3-0-6) 
 English IV 
000 173 พลังงานและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
 Energy and Environment 
SC612 301 การวิจัยดําเนินการ 3(3-0-6) 
 Operations Research 
SC613 403 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 สารสนเทศทางธุรกิจ 
 Business Information Systems Analysis  
 and Design 
SC614 211 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
SC622 101 ตัวแบบทางสถิติ 3(3-0-6) 
 Statistical Model 
961 251 การบริหารการเงินและการบัญชี 3(3-0-6) 
 สําหรับผูบริหาร 
 Financial and Accounting Management  
 for Executive 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC623 401 การจัดการคุณภาพขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Quality Management 
SC623 403 คลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล 4(3-2-7) 
 Data Warehouse and Data Mining 
SC623 404 การจัดการขอมูลขององคกร 3(2-2-5) 
 Enterprise Data Management 
414 243 การบริหารโครงการ 3(3-0-0) 
 Project Management 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะ         6 หนวยกิต 
 Special Elective 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 22 หนวยกิต 

LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 English for Science and Technology 
SC613 209 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
SC623 301 การจัดการความรูและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Innovation 

 

SC623 303 สถิติสารสนเทศเพ่ือการบริหารเชิงกลยทุธ 3(3-0-6) 
 Statistical Information for Strategic 

Management 
967363  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3(3-0-6) 
 Small and Medium Enterprises Management 

SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงาน    1(0-2-2) 
               สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 
               คณะวิทยาศาสตร 
 Orientation to Co-operative  
              Education for Science Students 
 (ประเมินผลเปน S/U) 
xxx xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะ 5 หนวยกิต 

 Special Elective  
  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 

แผนปกติ 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC624 304 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
SC624 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิต ิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information 
SC624 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 3(0-9-6) 
 Statistical Information Project I 
xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 
   

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 10  หนวยกิต 

SC624 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2   3(0-9-6) 
 Statistical Information Project II 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี  3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม  6 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
(แผนสหกจิศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC624 304 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
SC624 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิต ิ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 Free Elective   
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 10  หนวยกิต 

SC624 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิต ิ  6 (0-18-9) 
 Co-operative Education in Statistical  
 Information 
หมายเหต ุ เนื่องจากวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาอาจจะตอง 
 ปฏิบัติงานที่จังหวัดอ่ืน ทําใหไมสามารถ 
 ลงทะเบียนมากกวา 6 หนวยกิต 
  
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 

  หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร และใหบริการรายวิชา
จุลชีววิทยาแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษา คณะอ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)” ตองศึกษาและสอบ
ผานรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 136 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษา
ตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 136 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 
 1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต 
  2.2 กลุมวิชาบังคับ 41 หนวยกิต 
  2.3 กลุมวิชาเลือก 16 หนวยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 

รายวิชา 
 1.   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
  1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
     การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง  
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 

 

 1.2  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 
  การคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ  
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
       ความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน  
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 173 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Energy and Environment 

 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
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 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ
ไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

  1.3   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
    วิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
 000 153 ภูมิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน  3(1-6-4) 
  Community Ways of Life and Community Learning 
   คุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม  
 000 147 ศาสตรของความสุข  3(3-0-6) 
  Science of Happiness 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 
   นักศึกษาจะสามารถสําเร็จการศึกษาไดตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานในหมวดวิชาเฉพาะและมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 

2.1  กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต 
 SC101 001 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I 
 SC101 003 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Biology II    
 SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory II 
 SC112 501 พันธุศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6)  
  Elementary Genetics 
 SC201 001 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 SC201 002 ปฏิบัติการเคมท่ัีวไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 SC201 003 เคมท่ัีวไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-2)  
  General Chemistry Laboratory II  
 SC201 101 เคมอิีนทรียพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry 
 SC201 102 ปฏิบัติการเคมอิีนทรยีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory 
 SC202 401 เคมวิีเคราะห 2  2(2-0-4) 
  Analytical Chemistry II 
 SC202 402 ปฏิบัติการเคมวิีเคราะห 2  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II 
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 SC401 203 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I 
 SC401 204 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
 SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC602 003  สถิติเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 
 SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 
 SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Biochemistry Laboratory 

 

2.2  กลุมวิชาบังคับ 41 หนวยกิต 
 SC711 103 จุลชีววิทยา  3(3-0-6) 
  Microbiology 
 SC711 104 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 
  Microbiology Laboratory 
 SC712 105 วิทยาเห็ดรา  3(3-0-6) 
  Mycology 
 SC712 106 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา  1(0-3-2) 
  Mycology Laboratory 
 SC712 107 การใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา  2(1-3-4) 
  Instrumental Usage in Microbiology 
 SC712 108 หลักวิชาชีพทางจุลชีววิทยา และความปลอดภัยหองปฏิบัติการ  2(2-0-4) 
  Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety 
 SC712 109 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย  2(2-0-4) 
  Microbial Ecology 
 SC712 110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรยี  1(0-3-2) 
  Microbial Ecology Laboratory 
 SC713 111 วิทยาไวรสั  2(2-0-4) 
  Virology 
 SC713 112 ปฏิบัติการวิทยาไวรสั  1(0-3-2) 
  Virology Laboratory 
 SC703 113 สรีรวิทยาของจุลินทรีย  3(3-0-6) 
  Microbial Physiology 
 SC703 114 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรยี  1(0-3-2) 
  Microbial Physiology Laboratory 
 SC713 115 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ  1(1-0-2) 
  Systematic Bacteriology 
 SC713 116 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีแบบมรีะบบ  2(0-6-3) 
  Systematic Bacteriology Laboratory 
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 SC713 117 พันธุศาสตรของจลุินทรีย  3(3-0-6) 
  Microbial Genetics 
 SC713 118 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรยี  1(0-3-2)  
  Microbial Genetics Laboratory 
 SC713 119 การจัดการและประกันคณุภาพหองปฏิบัติการจลุชีววิทยา  2(2-0-4) 
  Microbiological Laboratory Management and Quality Assurance 
 SC713 120 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  English for Sciencetific Research 
 SC714 761 สัมมนา  1(0-3-6) 
  Seminar 
 SC713 773 เคาโครงงานวิจัย  1(0-3-6) 
  Project Proposal 
 SC714 774 โครงการวิจัย  2(0-6-12) 
  Research Project 
 MD623 328 วิทยาภูมิคุมกัน  3(2-3-0) 
  Immunology 
 

2.3  กลุมวิชาเลือก 16 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาเลือกตอไปน้ีหรือรายวิชาท่ีเก่ียวของ หรือรายวิชาท่ีเปด
เพ่ิมเติมภายหลัง โดยเลือกไดจากทุกกลุมรวมกัน จํานวนไมนอยกวา 16 หนวยกิต โดยแบงเปนกลุมตางๆ ดังน้ี 
 กลุมท่ี 1 กลุมวิชาเลือกดานพันธุศาสตร 
 SC714 201 วิศวกรรมพันธุศาสตร  2(2-0-4) 
  Genetic Engineering 
 

  กลุมท่ี 2  กลุมวิชาเลือกดานเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม  
 SC713 301 สารทุตยิภูมิจากจุลินทรีย  2(2-0-4) 
  Microbial Secondary Metabolites 
 SC713 302 ปฏิบัติการสารทุติยภมูิจากจลุินทรยี  1(0-3-2) 
  Microbial Secondary Metabolites Laboratory 
 SC714 303 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial Microbiology 
 SC714 304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
  Industrial Microbiology Laboratory 
 SC714 305 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภณัฑนม  3(3-0-6) 
  Food and Dairy Microbiology 
 SC714 306 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑนม  1(0-3-2) 
  Food and Dairy Microbiology Laboratory 
 SC714 307 เอนไซมจากจุลินทรยี  2(2-0-4) 
  Microbial Enzyme 
 SC714 308 ปฏิบัติการเอนไซมจากจลุินทรีย  1(0-3-2) 
  Microbial Enzyme Laboratory  
 SC714 309 เช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรยี  2(2-0-4) 
  Microbial Biofuel 
 SC714 310 ปฏิบัติการเช้ือเพลิงชีวภาพจากจลุนิทรีย  1(0-3-2) 
  Microbial Biofuel Laboratory 
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 กลุมท่ี 3  กลุมรายวิชาเลือกดานการเกษตร 
 SC713 401 ปุยจุลินทรยี  2(2-0-4) 
  Microbial Fertilizer 
 SC713 402 ปฏิบัติการปุยจุลินทรีย  1(0-3-2) 
  Microbial Fertilizer Laboratory 
 SC713 403 จุลชีววิทยาของดินและการประยกุตใชจุลินทรียในทางเกษตร  2(2-0-4) 
  Soil Microbiology and Application of Microorganisms in Agriculture 

 

 กลุมท่ี 4  กลุมรายวิชาเลือกดานสิ่งแวดลอม 
 SC713 501 จุลชีววิทยาทางนํ้า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology 
 SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางนํ้า  1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 SC713 503 จุลชีววิทยาอากาศ  2(2-0-4) 
  Aeromicrobiology 
 SC713 504 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  2(2-0-4) 
  Senitary Microbiology 
 SC714 505 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 
  Environmental Microbiology 
 SC714 506 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Environmental Microbiology Laboratory 
 

 กลุมท่ี 5  กลุมรายวิชาเลือกดานการแพทย 
 MD623 318 จุลชีววิทยาเช้ือโรค  4(3-3-1) 
  Pathogenic Microbiology 
 

 กลุมท่ี 6  กลุมรายวิชาเลือกดานอ่ืนๆ 
 SC714 701 ไซยาโนแบคทีเรยี  2(2-0-4) 
  Cyanobacteria 
 SC714 702 ไลเคนวิทยา  2(2-0-4) 
  Lichenology 
 SC714 703 การเตรียมความพรอมในการทําสหกิจทางจุลชีววิทยาและการทํางาน  2(0-6-4) 
  Preparations for Cooperative educations in microbiology  
  and works 
 SC713 704 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย  2(3-0-6) 
  Statistics and Research Methodology in Microbiology 
 SC713 705 การใชคอมพิวเตอรสําหรับจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
  Computer Application for Microbiology 
 

 กลุมท่ี 7  กลุมวิชาเลือกดานฝกงานและสหกิจศึกษา 
 SC714 785 สหกิจศึกษาทางดานจลุชีววิทยา  6 หนวยกิต 
  Cooperative Education in Microbiology 
 SC714 796 การฝกงานทางจุลชีววิทยา  2(0-6-12) 
  Practical Training in Microbiology 
 
 
 



 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 62 

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 

4.  แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
SC101 001 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 Biology Laboratory I 
SC201 001 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
SC201 002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
SC401 203 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรชวีภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
000 174 ทักษะการรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
SC201 003 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
SC401 204 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรชวีภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
SC711 103 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology 
SC711 104 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory 

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 147 ศาสตรของความสุข 3(3-0-6) 
 Science of Happiness 
000 173 พลังงานและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Energy and Environment 
SC201 101 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
SC712 105 วิทยาเห็ดรา 3(3-0-6) 
 Mycology 
SC712 106 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 1(0-3-2) 
 Mycology Laboratory 
SC712 109 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 2(2-0-4) 
 Microbial Ecology  
SC712 110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรยี 1(0-3-2) 
 Microbial Ecology Laboratory 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
000 153 ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
SC112 501 พันธุศาสตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
SC202 401 เคมีวิเคราะห 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
SC602003 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Statistics 
SC712 107 การใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-5) 
 Instrumental Usage in Microbiology 
SC712 108 หลักวิชาชีพทางจุลชีววิทยาและ 2(1-3-5) 
 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
 Microbiology Professional Rules and  
 Laboratory Safety 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Ways of Life and 
 Community Learning 
SC713 111 วิทยาไวรสั 2(2-0-4) 
 Virology 
SC713 112 ปฏิบัติการวิทยาไวรสั 1(0-3-2)
 Virology Laboratory 
SC703 113 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
 Microbial Physiology 
SC703 114 ปฏิบัติการสรรีวิทยาของจุลินทรยี 1(0-3-2) 
 Microbial Physiology Laboratory 
SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 
SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Biochemistry Laboratory 
MD623 328 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                            2 หนวยกิต 
 Free Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

SC713 115 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 1(1-0-2) 
 Systematic Bacteriology 
SC713 116 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรยีแบบมรีะบบ 2(0-6-3) 
 Systematic Bacteriology Laboratory 
SC713 117 พันธุศาสตรของจลุินทรีย 3(3-0-6) 
 Microbial Genetics 
SC713 118 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรยี 1(0-3-2) 
 Microbial Genetics Laboratory 
SC713 120 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัยทาง 3(3-0-6) 
 วิทยาศาสตร 
 English for Sciencetific Research 
SC713 773 เคาโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
 Project Proposal 

- แผนปกติ 18 หนวยกิต 
xxx xxx วิชาเลือก 4 หนวยกิต 
 Elective 

- แผนสหกิจศึกษา 20 หนวยกิต 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Elective  

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18-20 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC714 761 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
xxx xxx วิชาเลือก                                 7 หนวยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                             2 หนวยกิต 
 Free Electives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม  10 หนวยกิต 

SC713 119 การจัดการและประกันคณุภาพหอง  2(2-0-4) 
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 Microbiological Laboratory  
 Management and Quality 
SC714 774 โครงการวิจัย        2(0-6-12) 
 Research Project 
xxx xxx วิชาเลือก                                 5 หนวยกิต 
 Elective course 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                             2 หนวยกิต 
 Free Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม     11 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
(แผนสหกจิศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC714 785 สหกิจศึกษาทางดานจลุชีววิทยา      6 หนวยกิต 
 Cooperative Education in  
               Microbiology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม      6 หนวยกิต 

SC713 119 การจัดการและประกันคณุภาพหอง 2(2-0-4) 
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
SC714 761 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
SC714 774 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project  
xxx xxx วิชาเลือก                                4 หนวยกิต 
 Elective 
xxx xxx วิชาเลือกเสรี                             4 หนวยกิต 
 Free Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 13 หนวยกิต 
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สาขาวิชาชีวเคมี 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีวเคมี เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร และใหบริการรายวิชา
ชีวเคมีแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี)” โดยตองศึกษาและสอบ
ผานรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 136 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรมการศึกษา
ตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 136 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
1.4 รายวิชาเลือกวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุม 1.2 – 1.3 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 36 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาบังคับ 51 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวิชาบังคับพ้ืนฐาน 23 หนวยกิต 
2.2.2 กลุมวิชาชีพและสหกิจศึกษา 28 หนวยกิต 
2.2.3 กลุมวิชาเลือก 13 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1.1  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 147 ศาสตรของความสุข  3(3-0-6) 
  Science of Happiness 
 1.3  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
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1.4  รายวิชาเลือกวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมท่ี 1.2  และ 1.3   6 หนวยกิต 
  นักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนใหครบ 6 หนวยกิต ในวิชาตอไปน้ี 

 000 153 ภูมิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Local Wisdom 
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 000 158 วิถีชุมชนและการเรียนรูชุมชน  3(3-0-6) 
  Community Ways of Life and Community Learning 
 000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 
 000 173 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Energy and Environment 
 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม
นับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต 
  2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 36 หนวยกิต 
 SC101 001 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 SC101 002  ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I 
 SC101 003  ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Biology II    
 SC101 004  ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory II 
 SC201 001  เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 SC201 002  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 SC201 003  เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 SC201 004  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
 SC401 203  แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I 
 SC401 204  แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
 SC501 001  ฟสิกสท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Physics I 
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 SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 SC501 003  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC501 004  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 SC602 003  สถิติเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
   Elementary Statistics  
 MD623 328 วิทยาภูมิคุมกัน  3(2-3-0) 
  Immunology 
 

 2.2  กลุมวิชาบังคับ 51 หนวยกิต 
2.2.1  กลุมวิชาบังคับพ้ืนฐาน 23 หนวยกิต 

 SC202 101 เคมีอินทรีย 1  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry I 
 SC202 102  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 1  1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory I 
 SC202 103  เคมีอินทรีย 2  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry II 
 SC202 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2  1(0-3-2) 
  Organic Chemistry Laboratory II 
 SC202 301 เคมีฟสิกัล  3(2-3-6) 
  Physical Chemistry 
 SC202 401 เคมีวิเคราะห 2  2(2-0-0) 
  Analytical Chemistry II 
 SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry Laboratory II 
 SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Microbiology 
 SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1(0-3-2) 
  General Microbiology Laboratory 
 SC812 201 โครงสรางและหนาท่ีขององคประกอบของเซลล  2(2-0-4) 
  Structure and Function of Cell Organelles 
 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
 

2.2.2  กลุมวิชาชีพและสหกิจศึกษา 28 หนวยกิต 
 SC813 305 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemistry 
 SC813 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี  1(0-3-2) 
  Biochemistry Laboratory 
 SC813 315 เทคนิคทางชีวเคมี  3(3-0-6) 
  Biochemical Techniques 
 SC813 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคม ี  2(0-6-3) 
  Biochemical Technique Laboratory 
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 SC813 404 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลซิึม  3(3-0-6) 
  Biomolecules and Metabolism 
 SC813 405 ชีวเคมีระดับเซลลและโมเลกุล  3(3-0-6) 
  Cellular and Molecular Biochemistry 
 SC813 761 สัมมนาทางชีวเคมี 1  1(0-3-2) 
  Biochemical Seminar I 
 SC814 762 สัมมนาทางชีวเคมี 2  1(0-3-2) 
  Biochemical Seminar II 
 SC814 451 พันธุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
  Genetic Engineering 
 SC814 452 ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม  2(0-6-3) 
  Genetic Engineering Laboratory 
 

 และนักศึกษาตองเลือกลงทะเบียนแบบใดแบบหน่ึง ตอไปน้ี 
 

 แผน 1 แบบเรียนวิชาโครงการวิจัย ตองลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการวิจัย 
 SC814 773 โครงการวิจัย 1  2(0-6-3) 
  Research Project I 
 SC814 774 โครงการวิจัย 2  4(0-12-6) 
  Research Project II 
 หรือ 
 แผน 2 แบบเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตองลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางชีวเคมี 
 SC814 785 สหกิจศึกษาทางชีวเคม ี  6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Biochemistry 
 

  2.3  วิชาเลือก 13 หนวยกิต 
    นักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชา SC81x xxx ซึ่งเปนวิชาบังคับเลือกท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาตางๆ อยาง
นอย 7 หนวยกิต และวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงกับสาขาชีวเคมี 
ซึ่งเปนวิชาเลือกอีก 6 หนวยกิต ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

• รายวิชา SC81x xxx เลือกเรียนอยางนอย 7 หนวยกิต  
 SC813 304 ชีวฟสิกสพ้ืนฐาน  2(2-0-4) 
  Fundamental Biophysics 
 SC813 428 ชีวเคมีของพืช  3(3-0-6) 
  Plant Biochemistry 
 SC813 430 ชีวเคมีของอาหาร  3(3-0-6) 
  Food Biochemistry 
 SC813 433 ฝกงานดานชีวเคม ี  1(0-6-3) 
  Practical Training in Biochemistry 
 SC813 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ  3(3-0-6) 
  Nutritional Biochemistry 
 SC813 435 ปฏิบัติการชีวเคมีเชิงโภชนาการ  1(0-3-2) 
  Nutritional Biochemistry Laboratory 
 SC813 442 ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Agricultural and Industrial Biochemistry 
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 SC813 443 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชีวเคมี  1(1-0-2) 
  English for Biochemistry Student 
 SC813 444 เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต  3(3-0-6)  
  Techniques in Applied Biochemistry 
 SC814 441 ไบโอนาโนเทคโนโลยีข้ันแนะนํา  3(3-0-6)  
  Introduction to Bionanotechnology 

• รายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปดสอนในคณะตางๆ ท่ีเก่ียวของหรือใกลเคียงกับสาขาชีวเคมี เลือกเรียนอยาง
นอย 6 หนวยกิต  

 SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา  1(0-2-2) 
  คณะวิทยาศาสตร 
  Orientation to Co-operative Education for Science Students 
 SC112 501 พันธุศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Elementary Genetics 
 SC112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบ้ืองตน  1(0-3-2) 
  Elementary Genetics Laboratory 
  SC713 501 จุลชีววิทยาทางนํ้า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology 
 SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางนํ้า  1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
 SC714 307 เอนไซมจากจุลินทรยี  2(2-0-4) 
  Microbial Enzyme 
 SC714 309 เช้ือเพลิงชีวภาพจากจุลินทรยี  2(2-0-4) 
  Microbial Biofuel 
 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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 4. แผนการศึกษา 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 English I 
000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC101 001 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
 Biology I 
SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา1 1(0-2-1) 
 Biology Laboratory I 
SC201 001 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
SC201 002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
 General Physics I 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
SC401 203 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรชวีภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม    21 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
000 147 ศาสตรของความสุข 3(3-0-6) 
 Science of Happiness 
SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 Biology Laboratory II 
SC201 003 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II  
SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
SC401 204 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรชวีภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
SC202 101 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-3) 
 Organic Chemistry I 
SC202 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี1   1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
SC202 301 เคมีฟสิกัลป 3(2-3-6) 
 Physical Chemistry 
SC202 401 เคมีวิเคราะห 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
SC602 003 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-0) 
 Elementary Statistics 
000 xxx วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมท่ี 1.2-1.3     6 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 22 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
SC202 103 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
SC202 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
 General Microbiology 
SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป 1(0-3-3) 
 General Microbiology Laboratory 
SC812 201 โครงสรางและหนาท่ีองคประกอบ 2(2-0-4) 
 ของเซลล 
 Structure and Function of Cell  
 Organelles 
SC112 501 พันธุศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
SC112 502 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบ้ืองตน 1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
000 xxx วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมท่ี 1.2-1.3     3 หนวยกิต 
 (ในกลุมวิชาท่ีเหลือ) 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
MD623 328 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-5) 
 Immunology 
SC813 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
SC813 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
SC813 315 เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Techniques 
SC813 316 ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคม ี 2(0-6-3) 
 Biochemical Technique Laboratory 
LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลย ี
 English for Science and Technology 
SC81x xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective Course 
000 xxx วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมท่ี 1.2-1.3 3 หนวยกิต 
 (ในกลุมวิชาท่ีเหลือ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

SC813 404 ชีวโมเลกุลและเมแทบอลซิึม 3(3-0-6) 
 Biomolecules and Metabolism 
SC813 405 ชีวเคมีระดับเซลลและโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cellular and Molecular Biochemistry 
SC813 761 สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar I 
SC81x xxx วิชาเลือก 4 หนวยกิต 
 Electives  
xxxxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Electives 

 

แผนเรียนวิชาโครงงานวิจัย 
xxxxx xxx วิชาเลือก 2 หนวยกิต 
  Elective Course 

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม   19 หนวยกิต 
 

แผนเรียนสหกิจศึกษา 
SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติ    1(0-2-2) 
 งานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร 
 Orientation to Co-operative  
 Education for Science Students  
xxxxx xxx วิชาเลือก 1 หนวยกิต
 Elective Course 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC814 451 พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering 
SC814 452 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Genetic Engineering Laboratory 
SC814 762 สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar II 
 

แผนเรียนวิชาโครงงานวิจัย 
SC814 773 โครงการวิจัย 1 2(0-6-3) 
 Research Project I 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 8 หนวยกิต 
 

แผนเรียนสหกิจศึกษา 
---- ---- ไมมรีายวิชาเรยีน  0(0-0-0)  

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม  6 หนวยกิต 

แผนเรียนวิชาโครงงานวิจัย 
SC814 774 โครงการวิจัย 2 4(0-12-6) 
  Research Project II 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม   4 หนวยกิต 

 
แผนเรียนสหกิจศึกษา 

SC814 785 สหกิจศึกษาทางชีวเคม ี 6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Biochemistry 
 
              จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม   6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และใหบริการรายวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)” โดยตอง
ศึกษาและสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 140 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 140 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 29 หนวยกิต 
2.2 วิชาบังคับ 

2.2.1 กลุมวิชาบังคับพ้ืนฐาน 15 หนวยกิต 
2.2.2 กลุมวิชาชีพ 42 หนวยกิต 
2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศกึษา 3/6 หนวยกิต  

2.3 กลุมวิชาเลือกเฉพาะ 15/12 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

 

 หมายเหตุ จํานวนหนวยกิตของวิชาบังคับ และวิชาเลือก แสดงจํานวนหนวยกิตท่ีตองศึกษาตาม แผนฝกงาน/ 
แผนสหกิจศึกษา 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
การสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง  

 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
  1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
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  1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Science from Local Wisdom 
 SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  Science Communication 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ  e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ
ไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 104 หนวยกิต  
  2.1   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  29 หนวยกิต 
 SC101 001 ชีววิทยา 1  3(3-0-6) 
  Biology I 
 SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory I 
 SC101 003 ชีววิทยา 2  3(3-0-6) 
  Biology II    
 SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2  1(0-2-1) 
  Biology Laboratory II 
 SC201 001 เคมีท่ัวไป 1  3(3-0-6) 
  General Chemistry I 
 SC201 002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory I 
 SC201 003 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Chemistry II 
 SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory II 
 SC401 203 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science I 
 SC401 204 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Biological Science II 
 SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
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 2.2   กลุมวิชาบังคับ   
  2.2.1  กลุมวิชาบังคับพ้ืนฐาน  15  หนวยกิต 
  SC201 101 เคมีอินทรียเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Basic Organic Chemistry 
 SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Organic Chemistry Laboratory 
 SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Statistics 
 SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 
 SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
  Basic Biochemistry Laboratory 
 SC902 241 เคมีวิเคราะห ความปลอดภัยและมาตรฐานหองปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
  Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory 
 SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ความปลอดภัยและมาตรฐานหองปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
  Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory  
   Laboratory 
  2.2.2 กลุมวิชาชีพ  42  หนวยกติ 
   2.2.2.1 วิชาพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอม   
 SC901 101 นิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Ecology 
 SC901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา  1(0-3-2) 
  Ecology Laboratory 
 SC902 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ  2(2-0-4) 
  Biodiversity and Conservation 
 SC902 202 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ  2(0-6-3) 
  Biodiversity and Conservation Laboratory 
 SC902 231 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Environmental Science 
   2.2.2.2 วิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   
 SC902 243 มลพิษสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 
  Environmental Pollution 
 SC902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Environmental Pollution Laboratory 
 SC903 331 มลพิษทางนํ้า  2(2-0-4) 
  Water Pollution 
 SC903 332 ปฏิบัติการมลพิษทางนํ้า  1(0-3-2) 
  Water Pollution Laboratory 
 SC903 341 ปฏิบัติการกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย  1(0-3-2) 
  Wastewater Treatment Laboratory 
 SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด  3(3-0-6) 
  Clean Technology  
 SC904 447 การฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Environment Restoration  
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   2.2.2.3 วิชาการจัดการสิ่งแวดลอม   
 SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนดินและเทคนิคการรับรูระยะไกล  2(2-0-4) 
  Land Ecology and Geographic Information System 
 SC903 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนดินและเทคนิคการรับรูระยะไกล  1(0-3-2) 
  Landscape Ecology and Geographic Information System Laboratory 
 SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  3(2-3-6) 
  Environmental and Health Impact Assessment 
 SC903 351 หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 
  Principles of Economics for Environmental Scientists 
 SC903 441 การจัดการสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Environmental Management 
 SC903 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Environmental Management Laboratory 
   2.2.2.4 วิชาการวิจัยและจริยธรรม 
      รายวิชาทางวิชาการวิจัย และจรยิธรรมมีการประเมินผลเปน S/U   
 SC903 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Research Methodology in Environmental Science 
 SC903 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Seminar in Environmental Science 
 SC903 492 โครงการวิจัย  2(0-6-4) 
  Research Project 
  2.2.2 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 
    กลุมวิชาฝกงาน และสหกิจศึกษา มีการประเมินผลเปน S/U  
   2.2.2.1  แผนฝกงาน  3 หนวยกิต 
 SC903 099 การฝกงาน  3(0-9-5) 
  Practical Training 
   2.2.2.2  แผนสหกิจศึกษา  3 หนวยกิต 
 SC904 495 สหกิจศึกษา ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  6(0-18-9) 
  Co-operative Education in Environmental Science 
 

2.3  กลุมวิชาเลือกเฉพาะ  
   แผนฝกงาน  15 หนวยกิต 
 แผนสหกิจศึกษา  12 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาตอไปน้ี หรือเลือกจากรายวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในภาควิชาอ่ืนๆ ท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสุตรและประกาศเพ่ิมเติมของคณะวิทยาศาสตรในภายหลัง 
 AG002 203 กีฏวิทยาเบ้ืองตน  3(2-3-5) 
  Elementary Entomology 
 110 321 แมลงและสิ่งแวดลอม  3(2-3-2) 
  Insects and Environment 
 112 341 การจัดการทรัพยากรท่ีดินแบบบูรณาการ  3(3-0-3) 
  Integrated Land Resource Management 
 112 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน  3(2-3-2) 
  Soil Microbiology and Ecology 
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 SC112 303 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง  3(3-0-6) 
  Invertebrates 
 SC112 304 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  1(0-3-2) 
  Invertebrate Laboratory 
 SC112 401 ชีววิทยาทางทะเล  3(3-0-6) 
  Marine Biology 
 SC112 402 ปรสิตวิทยา  3(3-0-6)  
  Parasitology 
 SC112 403 ปฏิบัติการปรสติวิทยา  1(0-3-2) 
  Parasitology Laboratory 
 AG173 371 การจัดการการสงวนสัตวปา  3(2-3-5) 
  Wildlife Conservation Management 
 AG183 104 หลักนิเวศวิทยาทางนํ้า  3(2-3-5) 
  Principles of Aquatic Ecology 
  186 343 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย  3(3-0-6) 
   Safety, Health and Environmental Engineering 
 196 412 การจัดการคุณภาพนํ้า  3(3-0-6) 
  Water Quality Management 
 196 423 การควบคุมมลพิษทางเสยีงและการสั่น  3(3-0-6) 
  Noise Pollution and Vibration Control 
 SC332 002 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันแนะนํา  3(2-3-6) 
  Introduction to Geographic Information System 
 512 301 อนามัยสิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction Environmental Health 
 EN613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี  4(3-3-7) 
  Solid Waste Management and Technology 
 EN613 403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
  Industrial Pollution Prevention 
 EN614 202 การจัดการคุณภาพอากาศ  3(3-0-6) 
  Air Quality Management 
 EN614 502 การจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6) 
  Hazardous Waste Management 
 664 102 วิทยาศาสตรของโลก  3(3-0-0) 
  Earth Science 
 664 103 นํ้าบาดาลเบ้ืองตน  3(3-0-0) 
  Introduction to Groundwater 
 SC702 101 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Microbiology 
 SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป  1(0-3-2) 
  General Microbiology Laboratory 
 SC713 501 จุลชีววิทยาทางนํ้า  2(2-0-4) 
  Aquatic Microbiology 
 SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางนํ้า  1(0-3-2) 
  Aquatic Microbiology Laboratory 
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 SC714 505 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 
  Environmental Microbiology 
 SC714 506 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Environmental Microbiology Laboratory 
 SC903 321 พฤกษนิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Plant Ecology 
 SC903 322 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของพืช  1(0-3-2) 
  Plant Ecology Laboratory 
 SC903 323 นิเวศวิทยาของสัตว  2(2-0-4) 
  Animal Ecology 
 SC903 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว  1(0-3-2) 
  Animal Ecology Laboratory 
 SC903 325 การควบคุมโดยชีววิธี  3(3-0-6) 
  Biological Control 
 SC903 326 ปฏิบัติการการควบคมุโดยชีววิธี  1(0-3-2)  
  Biological Control Laboratory 
 SC903 327 ปกษีวิทยา  3(3-0-6) 
  Ornithology 
 SC903 328 ปฏิบัติการปกษีวิทยา  1(0-3-2) 
  Ornithology Laboratory 
 SC903 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  2(2-0-4) 
  Solid Waste and Industrial Waste 
 SC903 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม  1(0-3-2) 
  Solid Waste and Industrial Waste Laboratory 
 SC903 335 หลักมลูมลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Fundamentals of Air Pollution 
 SC903 336 ปฏิบัติการหลักมลูมลพิษทางอากาศ  1(0-3-2) 
  Fundamentals of Air Pollution Laboratory 
 SC903 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน  2(2-0-4) 
  Soil Deterioration and Pollution 
 SC903 338 ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน  1(0-3-2) 
  Soil Deterioration and Pollution Laboratory 
 SC903 339 มลพิษทางอากาศ  3(3-0-6) 
  Air Pollution 
 SC903 340 กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย  2(2-0-4) 
  Wastewater Treatment  
 SC903 344 การกระบวนการทางชีวภาพในการบําบัดนํ้าเสีย  3(3-0-6) 
  Biological Process for Wastewater Treatment 
 SC903 345 การกระบวนการทางกายภาพและเคมีในการบําบัดนํ้าเสีย  3(3-0-6) 
  Physical and Chemical Process for Wastewater Treatment 
 SC903 352 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Environmental Biology 
 SC903 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Environmental Biology Laboratory 
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 SC903 354 กฎหมายสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Environmental Laws 
  SC903 356 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
  Natural Resources Management for Ecotourism 
 SC903 356 ปฏิบัติการการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  3(3-0-6) 
  Natural Resources Management for Ecotourism Laboratory 
 SC903 391 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Preparation for Co-Operation Education in Environmental Science 
 SC903 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  1(0-3-2) 
  Research Methodology in Environmental Science 
 SC904 411 นิเวศวิทยาสัตวปาและการอนุรักษ  3(3-0-6) 
  Wildlife Ecology and Conservation 
 SC904 412 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสตัวปาและการอนุรักษ  1(0-3-2) 
  Wildlife Ecology and Conservation Laboratory 
 SC904 413 นิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ  3(3-0-6) 
  Avian Ecology and Conservation 
 SC904 414 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ  1(0-3-2) 
  Avian Ecology and Conservation Laboratory 
 SC904 421 หลักนิเวศวิทยามนุษย  3(3-0-6) 
  Principles of Human Ecology 
 SC904 422 นิเวศปาไมข้ันแนะนํา  3(2-3-6) 
  Introduction to Forest Ecology 
 SC904 425 นิเวศปาไมเชิงวิวัฒนาการ  3(3-0-6) 
  Evolution Ecology 
 SC904 426 ปฏิบัติการนิเวศปาไมเชิงวิวัฒนาการ  1(0-3-2) 
  Evolution Ecology Laboratory 
 SC904 444 พลังงานและการอนุรักษ  3(3-0-6) 
  Energy and Conservation 
 SC904 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ  1(0-3-2) 
  Energy and Conservation Laboratory 
 SC904 451 นิเวศเศรษฐศาสตรข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction Ecological Economics 
 SC904 452 พิษนิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
  Ecotoxicology 
 SC904 453 การบําบัดของเสยีทางชีววิทยา  2(2-0-4) 
  Biological Waste Treatment 
 SC904 454 ปฏิบัติการการบําบัดของเสียทางชีววิทยา  1(0-3-2) 
  Biological Waste Treatment Laboratory 
 SC904 456 การพัฒนาสังคมชนบทและความเปนเมืองและการจัดการสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Development of Rural and Urbanization and Environment management 
 SC904 494 ปญหาพิเศษ  1(0-3-2) 
  Special Problems 
 962 100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  2(2-0-0) 
  Principles of Economics 
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 962 281 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0-2) 
  Environmental Economics 
 EC112 015 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาต ิ  3(3-0-0) 
  Economics of Natural Resources 

2. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 

3. แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
000 174 ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC101 001 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 
 Biology Laboratory I 
SC201 001 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
SC201 002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
SC401 003 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตรชวีภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-3) 
 English II 
SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory II 
SC201 003 เคมีท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-2-1) 
 General Chemistry Laboratory II 
SC901 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
SC901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory 
 
 
 
 
 

 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-3) 
 English III 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
SC201 101 เคมีอินทรียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรยีเบ้ืองตน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
SC602 002 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Basic Statistics 
SC902 201 ความหลากหลายทางชีวภาพ 2(2-0-4) 
 และการอนุรกัษ 
 Biodiversity and Conservation 
SC902 202 ปฏิบัติการความหลากหลายทาง 2(0-6-3) 
 ชีวภาพและการอนุรักษ 
 Biodiversity and Conservation  
  Laboratory 

SC902 231 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Science 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom 
SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
SC803 306 ปฏิบัติการชีวเคม ี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
SC902 241 เคมีวิเคราะห ความปลอดภัยและ 3(3-0-6) 
 มาตรฐานหองปฏิบัติการ 
SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห  1(0-3-2) 
 ความปลอดภัยและมาตรฐานหองปฏิบัติการ  
 Analytical Chemistry, Safety and  
 Standards in Laboratory Laboratory 
SC902 243 มลพิษสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 Environmental Pollution 
SC902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Pollution Laboratory 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี                             3(X-X-X)  
 Free Electives 

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Science Communication 
SC903 331 มลพิษทางนํ้า 2(2-0-4) 
 Water Pollution 

SC903 332 ปฏิบัติการมลพิษทางนํ้า 1(0-3-2) 
 Water Pollution Laboratory 
SC903 340 กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย 2(2-0-4) 
 Wastewater Treatment 
SC903 341 ปฏิบัติการกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย 1(0-3-2) 
 Wastewater Treatment Laboratory 
SC903 351 หลักเศรษฐศาสตรสําหรับ 2(2-0-4) 
 นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 Principles of Economics for  
 Environmental Scientists 
XXX XXX วิชาเลือก 3(X-X-X) 
 Electives courses 
XXX XXX วิชาเลือกเสร ี 3(X-X-X) 
 Free Electives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 20 หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนดินและระบบ 2(2-0-4) 
 สารสนเทศภมูิศาสตร 
 Land Ecology and Geographic  
 Information System 
SC903 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนดิน 1(0-3-2) 
 และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 
 Landscape Ecology and Geographic  
 Information System Laboratory 
SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 3(2-3-6) 
 และสุขภาพ 
 Environmental and Health Impact Assessment 

SC903 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 1(0-3-2) 
 สิ่งแวดลอม 
 Research Methodology in Environmental 
 Science 

แผนโครงการวิจัย 
SC903 099 การฝกงาน 3(0-9-5) 
 Practical Training 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 13 หนวยกิต 
 

 
แผนสหกิจศึกษา 

SC903 391 การเตรียมความพรอมสําหรับ 1(0-3-2) 
 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 Preparation for Co-Operation Education 
 in Environmental Science 
XXX XXX วิชาเลือก  5(X-X-X) 
 Electives courses 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 16 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
(แผนโครงการวิจัย) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
XXX XXX วิชาเลือก 12(X-X-X) 
 Electives courses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 12 หนวยกิต 

SC903 441 การจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
SC903 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
 Clean Technology 
SC904 447 การฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environment Restoration 
SC903 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Seminar in Environmental Science 
SC903 492 โครงการวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ 3(3-0-6) 
 เทคโนโลย ี
 English for Science and Technology 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 16 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 

(แผนสหกจิศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC904 495 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตร 6(0-18-9) 
 สิ่งแวดลอม 
 Co-operative Education in  
 Environmental Science 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 

SC903 441 การจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
SC903 442 ปฏิบัติการการจดัการสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
 Clean Technology 
SC904 447 การฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environment Restoration 
SC903 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Seminar in Environmental Science 
SC903 492 โครงการวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและ 3(3-0-6) 
 เทคโนโลย ี
 English for Science and Technology 
XXX XXX วิชาเลือก 3(X-X-X) 
 Electives courses 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร และใหบริการรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย 
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)” โดยตอง
ศึกษาและสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตที่ไดรวมไมนอยกวา 137 หนวยกิต ดังรายละเอียด
โปรแกรมการศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 137 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 15 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 101 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 28 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาบังคับ 52 หนวยกิต 

2.2.1 กลุมวิชาชีพ 46 หนวยกิต 
2.2.2 กลุมฝกงานและสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต 

2.3 วิชาเลือก 21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
4. วิชาประสบการณภาคสนาม 

4.1 ฝกงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

  ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร หรือรายวิชาอ่ืนท่ีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจะเปดสอนเพ่ิมเติมอีกภายหลัง 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 
 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 

 1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 15 หนวยกิต 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
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 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Critical Thinking and Problem Solving 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
  SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
  Science, technology and innovation for sustainable  
   development  
 SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
  Science Communication 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
   นักศึกษาตองลงทะเบียนและสอบผานทุกรายวิชา ดังตอไปน้ี  
   2.1  วิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ 28 หนวยกิต 
 SC002 104 วิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Physical Science 
 SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 SC401 202 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science II 
 SC402 101 พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 SC602 005 ความนาจะเปนและสถิต ิ  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 
 SC402 401 วิยุตคณติและการประยุกต  3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics and Applications 
 SC403 602 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 
  Numerical Methods for Computer Science 
 SC313 761 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร  1(1-0-2) 
  Seminar in Computer Science 
 SC313 762 ระเบียบวิธีวิจยั  3(3-0-6) 
  Research Methodology 
 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
 

 2.2  กลุมวิชาบังคับ 52 หนวยกิต 
  นักศึกษาตองลงทะเบียนและสอบผานทุกรายวิชา จํานวน 52 หนวยกิต ดังตอไปน้ี 
  2.2.1  กลุมวิชาชีพ 
   กลุมท่ี 1  ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ                      3  หนวยกิต 
 SC313 003 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
  System Analysis and Design 

 

  กลุมท่ี 2  เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต                      10  หนวยกิต 
 SC312 002 การโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Human Computer Interaction 
 SC312 003 ระบบจัดการฐานขอมลูและการออกแบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 
  Database Management System and Database Design 
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 SC312 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ  1(1-0-2) 
  Database System and Design Laboratory 
 SC312 005 เครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Computer Networks 

 

  กลุมท่ี 3  เทคโนโลยีและวิธกีารทางซอฟตแวร                      12  หนวยกิต 
 SC311 002 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางสาํหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Structured Programming for Computer Science 
 SC311 003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
  Object – Oriented Programming 
 SC313 002 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟตแวร  3(2-2-5) 
  Principles of Software Design and Development 
 SC313 004 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5) 
  Software Engineering 
 

   กลุมท่ี 4  โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ                      18  หนวยกิต 
 SC311 001 วิทยาการคอมพิวเตอรหลักมูล  3(2-2-5) 
  Fundamentals of Computer Science 
 SC312 001 โครงสรางขอมูล  3(2-2-5) 
  Data Structures 
 SC312 006 การวิเคราะหข้ันตอนวิธี  3(3-0-6) 
  Analysis of Algorithm 
 SC313 001 ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเตม็คอล  3(2-2-5) 
  Operating Systems and System Calls Programming 
 SC313 005 ทฤษฎีการคํานวณ  3(3-0-6) 
  Theory of Computation 
 SC313 006 ปญญาประดิษฐ  3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence 

 

    กลุมท่ี 5  ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร                     3  หนวยกิต 
 SC311 004 สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
   Computer Systems Architecture 

 

  2.2.2  กลุมวิชาฝกงานและสหกจิศึกษา   6    หนวยกิต 
   แผนสหกิจศึกษา 
  SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา        ไมนับหนวยกิต 
    คณะวิทยาศาสตร 
  Orientation to Co-Operative Education for Science Student 
 SC314 785   สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร   6(0-18-9)  
  Co-operative Education in Computer Science 
   แผนปกติ 
 SC314 774 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1  3(3-9-6) 
  Computer Science Project I 
 SC314 775 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2  3(0-9-6) 
  Computer Science Project II 
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 2.3   กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
   ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาในกลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือรายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ิมเติมอีก
ภายหลัง จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละกลุมสาขาวิชาได           
ทุกกลุมและเลือกเรียนจากกลุมวิชาสังคมศาสตรและการจัดการอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   1)  กลุมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไมนอยกวา    18    หนวยกิต 
   กลุมยอยท่ี 1 ระบบอัจฉริยะ 
 SC312 101 การเรยีนรูเชิงเครื่องจักรสําหรับวิทยาการขอมูล  3(2-2-5) 
  Machine Learning for Data Science 
 SC312 102 การจัดการความรู  3(2-2-5) 
  Knowledge Management 
 SC312 103 การคนคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Information Retrieval 
 SC313 101 วิทยาการคํานวณ  3(3-0-6) 
  Computational Science 
 SC313 102 โครงขายประสาท  3(2-2-5) 
  Neural Networks 
 SC313 103 การวิเคราะหวิทยาขอมลูและการทําเหมืองขอมูล  3(3-0-6) 
  Data Analytics and Mining 
 SC313 104 ชีวสารสนเทศศาสตรเบ้ืองตน  3(2-2-5) 
  Fundamental of Bioinformaics  
 SC313 105 การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ  3(2-2-5) 
  Natural Language Processing 
 SC313 106 ตัวแบบกระบวนการหาคาเหมาะท่ีสุด  3(3-0-6) 
  Optimization and Modeling 
 SC313 107 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ  3(2-2-5) 
  Big Data Analytics 
  SC322 301 ตรรกะดิจิทัลและระบบฝงตัว  3(2-2-5) 
  Digital Logic and Embedded Systems 

 

   กลุมยอยท่ี 2 สื่อดิจิทัล 
 SC311 201 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร 2 มติิ  3(2-2-5) 
  2D Computer Animation 
 SC312 201 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเกม  3(2-2-5) 
  Basic of Game Programming 
 SC313 201 การประมวลผลภาพดิจิทัล  3(2-2-5) 
  Digital Image Processing 
 SC313 202 การเขียนโปรแกรมเกมข้ันสูง  3(2-2-5) 
  Advance Game Programming 
 SC332 101 ภูมิสารสนเทศศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน  2(2-0-6) 
  Geo-informatics for Daily Life 
 SC332 002 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันแนะนํา  3(2-3-6) 
  Introduction to Geographic Information System 
 SC332 011 หลักมลูการรับรูจากระยะไกล  3(2-3-6) 
  Fundamentals of Remote Sensing 
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 SC333 302 การประยุกตทําแผนท่ีบนเว็บ  3(2-3-6) 
  Web Mapping Application 
 

   กลุมยอยท่ี 3 เครือขายและการเคลื่อนท่ี 
 SC311 301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Application Development 
 SC312 301 เครือขายการสื่อสารไรสายและอุปกรณเคลื่อนท่ี  3(2-2-5) 
  Wireless and Mobile Communication Networks 
 SC312 302 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design Technologies 
 SC312 303 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี  3(2-2-5) 
  Mobile Application Development 
 SC312 304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บข้ันสูง  3(2-2-5) 
  Advance Web Application Development 
 SC313 301 สถาปตยกรรมเครือขาย  3(3-0-6) 
  Network Architecture 
 SC313 302 การเช่ือมตออินเทอรเน็ต  3(2-2-5) 
  Internetworking 
 SC313 303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับองคกร  3(2-2-5) 
  Enterprise Application Development 
 SC313 304 เครือขายเซ็นเซอรไรสาย  3(2-2-5) 
  Wireless Sensor Networks 
 SC313 305 คลาวดคอมพิวติ้งข้ันนํา  3(2-2-5) 
  Introduction to Cloud Computing 
 SC313 306 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง  3(2-2-5) 
  Internet of Things 
 

  กลุมยอยท่ี 4 ระบบสารสนเทศและความมั่นคงไซเบอร 
 SC312 401 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 
  Electronic Commerce 
 SC312 402 กลยุทธและการจดัการเทคโนโลยดีิจิทัล  3(3-0-6) 
  Digital Technology Management and Strategies 
 SC313 402 การเขารหสัและความมั่นคงระบบเครือขาย  3(3-0-6) 
  Cryptography and Network Security 
 SC313 403 ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร   3(2-2-5) 
  Information and Cyber Security 
 SC313 404 การบริหารระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  3(2-2-5) 
  Computer System and Network Administration 

 

  กลุมยอยท่ี 5 การพัฒนาซอฟตแวรและระบบ 
 SC311 501 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  3(2-2-5) 
  Programming in Java  
  SC311 502 การเขียนโปรแกรมเชลล  3(2-2-5) 
  Shell Programming 
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 SC311 503 การเขียนโปรแกรมสคริปต  3(2-2-5) 
  Script Programming 
 SC312 501 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาข้ันสูง  3(2-2-5) 
  Advance Programming in Java 
 SC312 502 ฝกปฏิบัติการสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร  3(1-4-4) 
  Workshop for Computer Science 
 SC312 503 การแขงขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  1(0-2-1) 
  Computer Programming Contest 
 SC313 501 หลักภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 
  Principles of Programming Languages 
 SC313 502 การออกแบบภาษาโปรแกรม  3(2-2-5) 
  Programming Language Design 
 SC313 503 การเขียนซอฟตแวรอัตโนมัต ิ  3(2-2-5) 
  Automatic Programming 
 SC313 504 การประกันคณุภาพซอฟตแวร  3(2-2-5)  
  Software Quality Assurance  
 SC313 505 การปรับปรุงและประเมินกระบวนการซอฟตแวร  3(3-0-6)  
  Information Technology Entrepreneurship 
 SC323 107 การเปนผูประกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6)  
  Information Technology Entrepreneurship  
 SC323 004 การบริหารโครงการ  3(2-2-5)  
  Project Management  
 

   กลุมวิชาสังคมศาสตรและการจัดการไมนอยกวา        3 หนวยกิต  
  777 100 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป   3(3-0-6)  
  Introduction to Law  
 967 261 หลักการจดัการ  3(3-0-6)  
  Principles of Management 
 967 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6)  
  Human Resource Management 
 967 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  3(3-0-6)  
  Small and Medium Enterprises Management 
 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลอืกท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน จํานวน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
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  4.  แผนการศึกษา 
ปท่ี 1 

 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
000 174 ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving 
SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 Science, technology and innovation  
 for sustainable development 
SC401 201 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
SC311 001 วิทยาการคอมพิวเตอรหลักมูล 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Computer Science 
SC311 002 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางสําหรับ  3(2-2-5) 
 วิทยาการคอมพิวเตอร  
 Structured Programming for  
 Computer Science 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Science Communication 
SC002 104 วิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science 
SC401 202 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science 2 
SC311 003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
SC311 004 สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Systems Architecture 
SC3xx xxx  วิชาเลือกเฉพาะทาง                    3 หนวยกิต  
 Specialized Electives 

 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
SC402 101 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
SC602 005 ความนาจะเปนและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
SC312 001 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Structure 
SC312 002 การโตตอบระหวางมนุษยและ 3(3-0-6) 
 คอมพิวเตอร 
 Human Computer Interaction 
XXxxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หนวยกิต 
 Specilized Electives 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 

SC402 401 วิยุตคณติและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematic and Applications  
SC312 003 ระบบจัดการฐานขอมลูและ 3(3-0-6) 
 การออกแบบฐานขอมูล 
 Database Management System  
  and Database Design 
SC312 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและ 1(0-2-1) 
 การออกแบบ 
 Database System and Design Laboratory 
SC312 005 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Networks 
SC312 006 การวิเคราะหข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Analysis of Algorithms 
XXxxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ 3(3-0-6) 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2  
  Technical English for Science and 
  Technology II 
SC403 602 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการ- 3(3-0-6) 
 คอมพิวเตอร 
 Numerical Methods for Computer  
 Science 
SC313 001 ระบบปฏิบัติการและการเขียน 3(2-2-5) 
 โปรแกรมซีสเต็มคอล  
 Operating Systems and System  
  Calls programming 
SC313 002 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 Principles of Software Design and   
 Development 
SC313 003 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 Systems analysis and design 
SC313 761 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(1-0-2) 
 Seminar in Computer Science  
XXxxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 

 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC313 004 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
SC313 005 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation 
SC313 006 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
SC313 762 ระเบียบวิธีทําวิจยั 3(3-0-6) 
 Research Methodology 

XXxxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 6 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
XXxxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Electives 
จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม                 21 หนวยกิต 
------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับนักศึกษาท่ีจะเลือกแผนสหกิจศึกษา 
ใหลงเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (ประเมินผลเปน S/U) 

SC002 001 การเตรียมความพรอมกอน        ไมนับหนวยกิต 
  ปฏิบัติงานสหกิจสําหรับนักศึกษา 
   คณะวิทยาศาสตร 
  Orientation to Co-Operative  
  Education for Science Student 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 

(แผนโครงงานคอมพิวเตอร) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
SC314 774 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(0-6-3) 
 Computer Science Project I 
XXxxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
XXxxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Elective 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 12 หนวยกิต 

SC314 775 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2  3(0-6-3) 
 Computer Science Project II 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 3 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
(แผนสหกจิศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
XXxxx xxx วิชาเลือกเฉพาะทาง 3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
XXxxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Elective  
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 

SC314 785 สหกิจศึกษาทางวทิยาการคอมพิวเตอร 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Computer 
 Science 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และใหบริการรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร 
และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย 
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)” ตองศึกษา
และสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 131 หนวยกิต ดังรายละเอียด โปรแกรม
การศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 131 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน 21 หนวยกิต 

2.1.1 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หนวยกิต 
2.1.2 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสนเทศ 9 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 53 หนวยกิต 
2.2.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 10 หนวยกิต 
2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 19 หนวยกิต 
2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12 หนวยกิต 
2.2.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 6 หนวยกิต 
2.2.5 โครงงานวิจัยหรือสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I  
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II  
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III  
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV  
 

 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 147 ศาสตรของความสุข  3(3-0-6) 
  Science of Happiness  
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 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน  3(1-6-4) 
  Community Ways of Life and Community Learning 
 1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 95 หนวยกิต 
2.1  กลุมวิชาแกน 21 หนวยกิต 

 2.1.1  คณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หนวยกิต 
 300 109 วิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Physical Science 
 316 201 สถิติข้ันตน  3(3-0-6) 
  Introduction to Statistics 
 323 246 วิยุตคณติและการประยุกต  3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics and Applications 
 314 106 คณิตศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 
  General Mathematics 
 2.1.2  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสนเทศ 9 หนวยกิต 
 342 117 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
  Structured Programming for Information Technology 
 342 162 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา  3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Organization and Architecture 
 342 181 แนวคิดและตรรกะ  3(2-2-5) 
 Logic and Concepts 
 2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน 53 หนวยกิต 
  2.2.1  กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 10 หนวยกิต 
 342 376 ความมั่นคงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology Security 
 342 391 ระเบียบวิธีวิจยั  3(2-2-5) 

  Research Methodology 
 342 471 การจัดการเชิงกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Strategic Management of Information Technology 
 342 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Seminar in Information Technology 
 

  2.2.2  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 19 หนวยกิต 
 342 131 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction 
 342 182 บันดาลใจในวิชาชีพไอที  1(0-2-1) 
  Inspiration in IT Career 
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 342 222 แนะนําเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Networking 
 342 233 การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล  3(2-2-5) 
  Database Analysis and Design 
 342 372 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
  Systems Analysis and Design 
 342 431 เทคโนโลยีเว็บ  3(2-2-5) 
  Web technology 
 342 479 พ้ืนฐานวิชาชีพดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Introduction to Information Technology Professional 
 

  2.2.3  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 12 หนวยกิต 
 342118 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
  Object Oriented Concepts and Programming 
 342 236 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Application Programming 
 342 267 การเขียนโปรแกรมอุปกรณเคลื่อนท่ีโปรแกรม  3(2-2-5) 
  Mobile Device Programming 
 342 473 การจัดการโครงการ  3(2-2-5) 
  Project Management 
 

  2.2.4  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานระบบ 6 หนวยกิต 
 342 211 ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล  3(2-2-5) 
  Algorithms and Data Structures 
 342 221 ระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
  Operating Systems 
 นักศึกษาทุกคนตองเลือกเรยีนวิชาโครงงานคอมพิวเตอรหรือ วิชาสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา ตองผานวิชา 300 202 มากอน 
 342 494 โครงงานคอมพิวเตอร 1  3(0-6-3) 
  Computer Project I 
 342 495 สหกิจศึกษา  6(0-18-9) 
  Co-operative Education 
 342 496 โครงงานคอมพิวเตอร 2  3(0-6-3) 
  Computer Project II 
 

2.3  กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมยอยท่ี 1 หรือกลุมยอยท่ี 2 หรือกลุม
ยอยท่ี 3 กลุมใดกลุมหน่ึง จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอ่ืน ในกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือกลุมวิชาสังคมศาสตรและการจัดการ หรือท่ีภาควิชาฯ เปดเพ่ิมเติมอีก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
  2.3.1  กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   • กลุมยอยท่ี 1 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
 342235 การทดสอบซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ  3(2-2-5) 
  Software Testing and Quality Assurance 
 
 342 281 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
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  Business Information Systems 
  322 371 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(2-2-5) 
   Software Engineering 
  342 373 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมประยุกต  3(2-2-5) 
   Electronic Commerce and Applications 
  342 378 ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร  3(2-2-5) 
   Enterprise Resource Planning System 
  342 383 คลังขอมูลและการประยุกต  3(2-2-5) 
   Data Warehourse and Applications 
  342 384 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
   Business Intelligence 
  342 385 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน  3(2-2-5) 
   Information Technology for Logistics and Supply Chain  
   Management 
  342 475 การทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 
   Data Mining 
  342 477 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
   Information Technology Entrepreneurship 
  342 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร  3(3-0-6) 
   Software Process Improvement 
 

   •  กลุมยอยท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ีและเว็บ  
 322 265 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศพัทมือถือ  3(2-2-5) 
  Mobile Application Development 
 342 266 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี  3(2-2-5)  
  Mobile Web Application Development 
 342 375 เทคโนโลยีเอ็กซเอ็มแอลและการประยุกต  3(2-2-5) 
  XML Technologies and Applications 

 342 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Design Technologies 
 342 433 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส  3(2-2-5) 
  Web Services Technology 
 342 434 ระบบการจัดการเน้ือหา  3(2-2-5) 

  Content Management System 
 342 436 เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย  3(2-2-5) 

  Semantic Web Technology 
 322 437 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บดวยภาษาจาวา  3(2-2-5) 

  Java Web Application Development 
 

   •  กลุมยอยท่ี 3 ระบบเครือขายและความมั่นคงคอมพิวเตอร  
 342 224 ตรรกะดิจิทัลและระบบฝงตัว  3(2-2-5) 
  Digital Logic and Embedded Systems 
 322 254 การเขียนโปรแกรมสคริปต  3(2-2-5) 
  Script programming 
 342 264 เทคโนโลยีมือถือและไรสาย  3(2-2-5) 
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  Mobile and Wireless Technology 
 322 327 ความมั่นคงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Computer Network Security 
 342 329 โครงแบบเครือขาย  3(2-2-5) 
  Network Configurations 
 342 334 การพัฒนาการประยุกตแบบรับ-ใหบริการ  3(2-2-5) 
  Client/Server Application Development 
 342 364 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน  3(2-2-5) 
  Parallel Programming 
 342 365 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการประยุกต  3(2-2-5) 
  Cloud Computing and Applications 
 342 366 เทคโนโลยีสําหรับขอมลูขนาดใหญ  3(2-2-5) 
  Big Data Technology 
 322 421 ปฏิบัติการระบบขายงานและระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 
  Networking and Operating Systems Laboratory 
 322 461 สถาปตยกรรมขายงาน  3(3-0-6) 
  Network Architecture 
 322 462 การเช่ือมตออินเทอรเน็ต  3(2-2-5) 
  Internetworking 
 

  2.3.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและการจัดการ 
 966 111 หลักการบัญชีข้ันตน  3(3-0-6) 
  Preliminary Principles of Accounting 
 967 102 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการข้ันตน  3(3-0-6) 
  Elementary to Business and Entrepreneurship 
 967 261 หลักการจดัการ  3(3-0-6) 
  Principles of Management 
 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
 xxx xxx วิชาเลือกเสรี   6 หนวยกิต 
  Free Electives 
 เลือกเรียนไดจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  
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 4.  แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
000 174 ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
000 147 ศาสตรของความสุข 3(3-0-6) 
 Science of Happiness 
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
342 117 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสราง 3(2-2-5) 
 สําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 Structured Programming for Information 
 Technology 
342 181 แนวคิดและตรรกะ 3(2-2-5) 
 Logic and Concepts 
342 182 บันดาลใจในวิชาชีพไอที 1(0-2-1) 
 Inspiration in IT Career 
  

จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
300 109 วิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science 
314 106 คณิตศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics 
342 118 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Concepts and  
 Programming 
342131 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
342 162 องคประกอบและสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอรข้ันแนะนํา 
 Introduction to Computer  
 Organization and Architecture 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 
 
 
 

ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
316 201 สถิติข้ันตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
342 211 ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 
 Algorithms and Data Structures 
342 221 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating Systems 
342 222 แนะนําเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Networking 
342 431 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
342 xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
  

จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
342 233 การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database Analysis and Design 
342 236 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming 
323 246 วิยุตคณติและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics and Applications 
342 376 ความมั่นคงเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 และการสื่อสาร 
 Information and Communication  
 Technology Security 
342 xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน 3(1-6-4) 
 Community Ways of Life and  
 Community Learning 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurs 
342 267 การเขียนโปรแกรมอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
 Mobile Device Programming 
342 372 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 Systems Analysis and Design 
342 391 ระเบียบวิธีวิจยั 3(2-2-5) 
 Research Methodology 
342 xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
 
 
  

 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
342 471 การจัดการเชิงกลยุทธเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
 Strategic Management of  
 Information Technology 
342 473 การจัดการโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Management 
342 479 พ้ืนฐานวิชาชีพดานเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 สารสนเทศ 
 Introduction to Information  
 Technology Professional 
342 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 Seminar in Information Technology 
342 xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Specialized Electives 

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 
(แผนโครงงานคอมพิวเตอร) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
342 494 โครงงานคอมพิวเตอร 1 3(0-6-3) 
 Computer Project I 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 

342 496 โครงงานคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3)
 Computer Project II 

 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 3 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4 
(แผนสหกจิศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
342 494 โครงงานคอมพิวเตอร 1  3(0-6-3) 
 Computer Project I 
300 202 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิาน  1(0-2-2) 
 สหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
 Orientation to Co-Operative Education  
 for Science 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 
 Free Electives 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 10 หนวยกิต 

342 495 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
 Co-operative Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศศาสตร และใหบริการรายวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร 
และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย 
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี“วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร)” ตองศึกษา
และสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 139 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษย-สังคมกับกลุมคณติ-วิทย 18 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 60 หนวยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ 42 หนวยกิต 
2.2.2 วิชาเลือก 18 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา  
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I  
 000 101 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II  
 000 101 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III  
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV  

 1.2  กลุมวิชามนุษย-สังคม  
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 156 พหุวัฒนธรรม  3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
 1.3  กลุมวิชาคณิต-วิทย  
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 000 175 ความคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
 000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
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 SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 
  Science Technology and Innovation for Sustainable  
  Development 
 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 103 หนวยกิต  
 2.1  กลุมวิชาแกน 43 หนวยกิต 
 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC201 008 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry    
 SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-3-2) 
  General Chemistry Laboratory 
 SC310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  3(2-2-5) 
  Computer Programming I 
 SC310 003 ระบบฐานขอมลูและการออกแบบ  3(3-0-6) 
  Database Systems and Design 
 SC310 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและการออกแบบ  1(0-2-2) 
  Database Systems and Design Laboratory 
 SC331 001 หลักมลูภูมสิารสนเทศศาสตร  3(3-0-6) 
  Fundamentals of Geo-informatics 
 SC332 002 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันแนะนํา  3(2-3-6) 
  Introduction to Geographic Information System 
 SC332 011 หลักมลูการรับรูจากระยะไกล  3(2-3-6) 
  Fundamentals of Remote Sensing 
 SC401 005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสขุภาพ  3(3-0-6) 
  Mathematics for Health Science 
 SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  3(3-0-6) 
  Calculus for Physical Science I 
 SC402 101 พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2)  
  General Physics Laboratory I 
 SC602 003 สถิติเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Elementary Statistics 
 LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 
  English for Science and Technology 
 
 
 
 
 
 

 2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน 60 หนวยกิต 
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  2.2.1  วิชาบังคับ 42 หนวยกิต 
  SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา  ไมนับหนวยกิต 
  คณะวิทยาศาสตร 
  Orientation to Co-Operative Education for Science Student 
 SC310 002 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 
  Data Structure 
 SC331 021 เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันแนะนํา  3(2-2-5) 
  Basics of Information Technology 
 SC331 031 ธรณีวิทยาข้ันแนะนํา  2(2-0-4) 
  Introduction to Geology 
 SC331 032 ภูมิศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Physical Geography 
 SC333 033 ภูมิศาสตรของดิน  3(3-0-6) 
  Soil Geography 
 SC333 012 การประมวลผลเชิงเลขของขอมูลจากดาวเทียม  3(2-3-6) 
  Digital Processing of Satellite Data 
 SC333 034 การวางแผนการใชท่ีดินข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Land Use Planning 
 SC333 701 สัมมนาทางภมูิสารสนเทศศาสตร  1(1-0-2) 
  Seminar in Geo-informatics 
 SC333 702 ระเบียบวิธีวิจยัทางภูมสิารสนเทศศาสตร  3(1-6-6)  
  Research Methodology in Geo-informatics 
 SC334 003 ภูมิสารสนเทศศาสตรประยุกต  3(2-3-6) 
  Applied Geo-informatics 
 SC334 703 โครงงานวิจัยทางภูมสิารสนเทศศาสตร  3(1-6-6) 
  Research Project in Geo-informatics 
 SC334 785 สหกิจศึกษา  9(0-36-18) 
  Co-operative Education 
 SC902 201 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 
  Environmental science 
 

  2.2.1  วิชาเลือก 18 หนวยกิต 
    วิชาเลือกแบงออกเปน 3 กลุมประกอบดวย 1 กลุมภูมิสารสนเทศศาสตรท่ัวไป 2 กลุมประยุกต
ภูมิสารสนเทศศาสตร 3 กลุมการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดย 
    กลุมท่ี 1  กลุมภูมิสารสนเทศศาสตรท่ัวไป ตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุมท่ี 1 อยางนอย 9 หนวย
กิต และเลือกกลุมท่ี 2 หรือ 3 รวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
    กลุมท่ี 2  กลุมประยุกตภูมิสารสนเทศศาสตร ตองเลือกเรียนรายวิชาในกลุมท่ี 2 ไมนอยกวา 12 
หนวยกิต และเลือกเรียนในกลุมท่ี 1 หรือ 3 รวมกัน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    กลุมท่ี 3  กลุมการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ตองเลือกเรียนรายวิชาใน
กลุมท่ี 3 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต และเลือกเรียนในกลุมท่ี 1 หรือ 2 รวมกัน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
    ท้ังน้ีรายวิชาเลือกรวมถึงรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีมีการเปดเพ่ิมในภายหลัง 

 
 
 
 

  กลุมท่ี 1  กลุมภูมิสารสนเทศศาสตรท่ัวไป 
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 114 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร  3(3-0-3) 
  Agricultural Meteorology 
 664 102 วิทยาศาสตรของโลก  3(3-0-0) 
  Earth Science 
 962 100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  2(2-0-0) 
  Principles of Economics 
 SC332 101 ภูมิสารสนเทศศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน  2(2-0-6) 
  Geo-informatics for Daily Life 
 SC332 102 หลักการทําแผนท่ี  2(1-3-4) 
  Principles of Cartography 
 SC332 111 รูปถายทางอากาศและการแปลความหมาย  3(2-3-6) 
  Aerial Photograph and Interpretation 
 SC332 131 ระบบนิเวศปาไมและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Forest Ecosystem and Management  
 SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ  3(2-1-6) 
  Environment and Health Impact Assessment 
 

 กลุมท่ี 2  กลุมประยุกตภูมิสารสนเทศศาสตร  
 SC332 111 รูปถายทางอากาศและการแปลความหมาย  3(2-3-6) 
  Aerial Photograph and Interpretation 
 SC333 201 การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี  3(2-3-6) 
  Geo-spatial Analysis 
 SC333 202 การวางผังเมืองและภูมสิารสนเทศศาสตร  3(3-0-6) 
   City Planning and Geo-informatics 
 SC333 212 หลักการโฟโตแกรมเมตร ี  3(2-3-6) 
  Principles of Photogrammetry 
 SC332 213 การสํารวจรังวัดและระบบกําหนดตําแหนงบนโลก  3(2-3-6) 
  Surveying and Global Positioning System 
 SC333 214 การรับรูจากระยะไกลดวยคลื่นไมโครเวฟข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
   Introduction to Microwave Remote Sensing 
 
 กลุมท่ี 3  การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
 SC311 501 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  3(2-3-5) 
   Programming in Java 
 SC333 201 การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี  3(2-3-6) 
   Geo-spatial Analysis 
 SC333 301 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  3(2-3-6) 
   Programming in Geographic Information System 
 SC333 302 การประยุกตทําแผนท่ีบนเว็บ  3(2-3-6) 
   Web Mapping Application  
 SC333 303 การออกแบบและมาตรฐานของฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี  3(2-3-6) 
    Design and Standard Geo-spatial Database 
 
 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
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    ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ ในกรณีท่ีลงทะเบียน
เรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในหมวดวิชาเลือกเสรีน้ีจํานวนไม
นอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 12 หนวยกิต 
 xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 6   หนวยกิต 
   Free Electives 
    
 4.  แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English I  
000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
  Multiculturalism 
000 174 ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบั 1(0-2-1) 
 วิทยาศาสตรกายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
SC331 001 หลักมลูภูมสิารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Geo-informatics 
SC331 021 เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
 Basics of Information Technology 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 Science Technology and Innovation  
 for Sustainable Development 
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory  
SC201 008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
SC310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I 
SC331 032 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography 
SC401 005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Health Science 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
SC310 002 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 
 Data Structure 
SC332 011 หลักมลูการรับรูจากระยะไกล 3(2-3-6) 
 Fundamental of Remote Sensing  
SC401 201 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 กายภาพ 1 
 Calculus for Physical Science I 
SC501 000 ฟสิกสเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Elementary Physics 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-0) 
 General Physics Laboratory I 
SC33x xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะดาน      3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
000 175 ความคิดเชิงสรางสรรคและ 3(3-0-6) 
 การแกปญหา 
 Creative Thinking and Problem Solving 
SC310 003 ระบบฐานขอมลูและการออกแบบ 3(3-0-6) 
 Database Systems and Design 
SC310 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมูลและ 1(0-2-2) 
 การออกแบบ 
 Database Systems and Design Laboratory 
SC332 002 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันแนะนํา3(2-3-6) 
 Introduction to Geographic Information  
 System 
SC333 033 ภูมิศาสตรดิน 3(3-0-6) 
 Soil Geography 
SC331 031 ธรณีวิทยาข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
 Introduction to Geology 
SC402 101 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 
 Linear Algebra 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
 

ปท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 และเทคโนโลย ี
 English for Science and Technology 
SC333 012 การประมวลผลเชิงเลขของขอมูล 3(2-3-6) 
  จากดาวเทียม 
  Digital Processing of Satellite Data 
SC333 701 สัมมนาทางภมูิสารสนเทศศาสตร 1(1-0-2) 
  Seminar in Geo-informatics 
SC333 034 การวางแผนการใชท่ีดินข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
  Introduction to Land Use Planning 
SC33x xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะดาน        3 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
SC602 003 สถิติเบ้ืองตน 3(3-0-0) 
 Elementary Statistics 
SC902 201 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Science  
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC002 001 การเตรียมความพรอมกอน 1(1-2-2) 
 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา        (ประเมินผลเปน S/U) 
 สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
 Orientation to Co-Operative Education  
 for Science Student  
SC333 702 ระเบียบวิธีวิจยัทาง 3(1-6-6)
 ภูมิสารสนเทศศาสตร 
 Research Methodology in Geo-Informatics 
SC334 003 ภูมิสารสนเทศศาสตรประยุกต 3(2-3-6) 
 Applied Geo-informatics 
SC33x xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะดาน       6 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6) 
 Creative Entrepreneurss 
SC334 703 โครงงานวิจัยทางภูมสิารสนเทศศาสตร 3(1-6-6) 
 Research Project in Geo-informatics 
SC33x xxx วิชาเลือกในกลุมวิชาเฉพาะดาน 6 หนวยกิต 
 Specialized Electives 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Electives 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 15 หนวยกิต 

SC334 785 สหกิจศึกษา 9 (0-36-18) 
 Co-operative Education 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 9 หนวยกิต 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร 
และใหบริการรายวิชาคณิตศาสตรแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะอ่ืนๆ ดวย 
             ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)” โดยตองศึกษาและ
สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 136 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 136 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาบังคับ 45 หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
 000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
  English IV 

 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
  000 147 ศาสตรของความสุข  3(3-0-6) 
  Science of Happiness 
 000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 
 

  1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
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 SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Science from local wisdom 
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  3(0-0-0) 
  Basic Computer and Information Technology 
 

 หมายเหตุ 1. รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรยีนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ 
ไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   2. นักศึกษาตองผานการทดสอบภาษาอังกฤษ (KEPT) กอนการสําเร็จการศึกษา 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หนวยกิต 

 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory 
 SC201 008 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
 SC411 201 แคลคูลสั 1  3(3-0-6) 
  Calculus I 
 SC411 202 แคลคูลสั 2  3(3-0-6) 
  Calculus II 
 SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics I 
 SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics II 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2  1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 SC422 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
  Computer Programming for Mathematics 
 

  2.2 กลุมวิชาบังคับ 45 หนวยกิต 
 SC320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Information and Communication Technology 
 SC411 001 หลักการทางคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
  Principles of Mathematics 
 SC412 101 พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6) 
  Linear Algebra I 
 SC412 102 ทฤษฎีจํานวน 1  3(3-0-6) 
  Number Theory I 
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 SC412 103 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6) 
  Abstract Algebra I 
 SC412 201 แคลคูลสัข้ันสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Calculus 
 SC412 202 การวิเคราะหเชิงคณติศาสตร 1  3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis I 
 SC412 301 สมการเชิงอนุพันธ  3(3-0-6) 
  Differential Equations 
 SC413 001 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6) 
  Set Theory 
 SC413 002 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
  English for Mathematics 
 SC413 201 ตัวแปรเชิงซอน  3(3-0-6) 
  Complex Variable 
 SC413 801 ทฤษฎีความนาจะเปน  3(3-0-6) 
  Probability Theory 
 SC414 761 สัมมนาทางคณิตศาสตร  1(1-0-2) 
  Seminar in Mathematics 
 SC414 774 โครงงานทางคณิตศาสตร  2(0-4-8) 
  Project in Mathematics 
 SC423 601 วิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
  Numerical Methods 
 SC602 005 ความนาจะเปนและสถิต ิ  3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 
 

  2.3   กลุมวิชาเลือก 30 หนวยกิต 
  นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีหลักสูตรเปดเพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัตงิานสหกิจศึกษาสาํหรับ  1(0-2-2) 
  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร      (ไมนับหนวยกิต) 
   Orientation to Co-Operative Education for Sciences Students 
 SC413 101 พีชคณิตเชิงเสน 2  3(3-0-6) 
  Linear Algebra II 
 SC413 102 ทฤษฎีจํานวน 2  3(3-0-6) 
  Number Theory II 
 SC413 103 ทฤษฎีของสมการ  3(3-0-6) 
  Theory of Equations 
 SC413 104 พีชคณิตบูลีน  3(3-0-6) 
  Boolean Algebra 
 SC413 202 การวิเคราะหเชิงคณติศาสตร 2  3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis II 
 SC413 501 ทอพอโลยีข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Topology 
 SC413 502 เรขาคณิตเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Introduction to Geometry 
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 SC413 802 ทฤษฎีกราฟข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Graph Theory 
 SC413 803 คณิตศาสตรเชิงการจดัข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Combinatorics 
 SC414 101 ทฤษฎีกรุป  3(3-0-6)  
  Group Theory 
 SC414 102 ก่ึงกรุปข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Semigroups 
 SC414 103 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6) 
  Abstract Algebra II 
 SC414 104 ทฤษฎีริงข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Ring Theory 
 SC414 105 ทฤษฎีรหัสข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Coding Theory 
 SC414 201 การวิเคราะหฟงกชันนัลข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Functional Analysis 
 SC414 202 ฟงกชันพิเศษ  3(3-0-6) 
  Special Functions 
 SC414 203 ฟงกชันของตัวแปรจริงหลายตัว  3(3-0-6) 
  Functions of Several Real Variables 
 SC414 785 สหกิจศึกษาดานคณติศาสตร  6 หนวยกิต 
  Co-Operative Education in Mathematics 
 SC414 801 ทฤษฎีความนาจะเปน 2  3(3-0-6) 
  Probability Theory II 
 SC423 103 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Numerical Linear Algebra 
 SC423 301 สมการเชิงอนุพันธยอยข้ันมูลฐาน  3(3-0-6) 
  Elementary Partial Differential Equations 
 SC423 401 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
  Mathematical Models 
 SC423 402 ทฤษฎีการคณนาข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Theory of Computation 
 SC423 403 กําหนดการเชิงเสนและการประยกุต  3(3-0-6) 
  Linear Programming and Applications 
 SC423 404 ทฤษฎีกราฟเชิงข้ันตอนวิธี  3(3-0-6) 
  Algorithmic Graph Theory 
 SC423 405 วิยุตคณติ  3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 
 SC423 406 คณิตศาสตรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Mathematics for Computer Graphics 
 SC423 407 คณิตศาสตรสําหรับการทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 
  Mathematics for Data Mining 
 SC423 408 ปญญาเชิงการคณนาข้ันแนะนํา  3(2-2-5) 
  Introduction to Computational Intelligence 
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 SC423 801 ทฤษฎีดอกเบ้ีย  3(3-0-6) 
  Theory of Interest 
 SC423 802 การประกันชีวิต  3(3-0-6) 
  Life Insurance 
 SC423 803 การประกันวินาศภัย  3(3-0-6) 
  Non-Life Insurance 
 SC423 804 กระบวนการเฟนสุมและกระบวนการมารคอฟ  3(3-0-6) 
  Stochastic Processes and Markov Processes 
 SC423 805 คณิตศาสตรทางการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Mathematics 
 SC424 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูงในคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
  Advanced Computer Programming in Mathematics 
 SC424 402 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในชีววิทยาและการแพทย  3(3-0-6) 
  Mathematical Models in Biology and Medicine 
 SC424 403 การหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Optimization 
 SC424 404 การคํานวณเชิงวิทัศนข้ันแนะนํา  3(2-2-5) 
  Introduction to Visual Computing 
 SC424 601 วิธีผลตางจํากัดข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Difference Method 
 SC424 602 วิธีสมาชิกจํากัดข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Method 
 SC424 801 ตัวแบบความเสียหาย  3(3-0-6) 
  Loss Models 
 SC424 802 ทฤษฎีความเสีย่ง  3(3-0-6) 
  Risk Theory 
 SC424 803 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย  3(3-0-6) 
  Casualty Actuarial Mathematics 
 SC424 804 คณิตสถิติศาสตรข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Statistics 
 SC612 601 การเสีย่งและการประกันภัย  3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
 SC612 602 สถิติประกันภัย  3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
 SC614 213 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6) 
  Forecasting Techniques 
 SC623 303 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
  Statistical Information for Strategic Management 
 SC624 304 การบริหารลูกคาสัมพันธ  3(3-0-6) 
  Customer Relationship Management 
 966 111 หลักการบัญชีข้ันตน  3(3-0-6) 
  Preliminary Principle of Accounting 
 966 121 การบัญชี 2  3(3-0-6) 
  Accounting II 
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  2.3.1  เง่ือนไขการไดรับวิชาโท นักศึกษาตองลงทะเบียนใหครบตามเง่ือนไขของแตละวิชาโทกําหนด ดังน้ี 
   (2.3.1.1)  วิชาโทดานคณิตศาสตร 
    นักศึกษาตองเลือกเรยีนรายวิชาท่ีเปดสอนในกลุมวิชาดานคณติศาสตรดังตอไปน้ี หรือ
รายวิชาท่ีหลักสูตรเปดเพ่ิมเตมิภายหลัง ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
 SC413 101 พีชคณิตเชิงเสน 2  3(3-0-6) 
  Linear Algebra II 
 SC413 102 ทฤษฎีจํานวน 2  3(3-0-6) 
  Number Theory II 
 SC413 103 ทฤษฎีของสมการ  3(3-0-6) 
  Theory of Equations 
 SC413 104 พีชคณิตบูลีน  3(3-0-6) 
  Boolean Algebra 
 SC413 202 การวิเคราะหเชิงคณติศาสตร 2  3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis II 
 SC413 501 ทอพอโลยีข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Topology 
 SC413 502 เรขาคณิตเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  Introduction to Geometry 
 SC413 802 ทฤษฎีกราฟข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Graph Theory 
 SC413 803 คณิตศาสตรเชิงการจดัข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Combinatorics 
 SC414 101 ทฤษฎีกรุป  3(3-0-6) 
  Group Theory 
 SC414 102 ก่ึงกรุปข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Semigroups 
 SC414 103 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6) 
  Abstract Algebra II 
 SC414 104 ทฤษฎีริงข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Ring Theory 
 SC414 105 ทฤษฎีรหัสข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Coding Theory 
 SC414 201 การวิเคราะหฟงกชันนัลข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Functional Analysis 
 SC414 202 ฟงกชันพิเศษ  3(3-0-6) 
  Special Functions 
 SC414 203 ฟงกชันของตัวแปรจริงหลายตัว  3(3-0-6) 
  Functions of Several Real Variables 
 SC414 801 ทฤษฏีความนาจะเปน 2  3(3-0-6) 
  Probability Theory II 
  (2.3.1.2)  วิชาโทดานคณิตศาสตรคณนา 
    นักศึกษาตองเรียนสองรายวิชาตอไปน้ี 
 SC423 301 สมการเชิงอนุพันธยอยข้ันมูลฐาน  3(3-0-6) 
  Elementary Partial Differential Equations 
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 SC423 401 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
  Mathematical Models 

จากน้ันนักศึกษาตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาดานคณิตศาสตรคณนาดังตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีหลักสูตรเปด

เพ่ิมเตมิภายหลัง ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 SC423 103 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Numerical Linear Algebra 
 SC423 402 ทฤษฎีการคณนาข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Theory of Computation 
 SC423 403 กําหนดการเชิงเสนและการประยกุต  3(3-0-6) 
  Linear Programming and Applications 
 SC423 404 ทฤษฎีกราฟเชิงข้ันตอนวิธี  3(3-0-6) 
  Algorithmic Graph Theory 
 SC423 405 วิยุตคณติ  3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 
 SC423 406 คณิตศาสตรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
  Mathematics for Computer Graphics 
 SC423 407 คณิตศาสตรสําหรับการทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 
  Mathematics for Data Mining 
 SC423 408 ปญญาเชิงการคณนาข้ันแนะนํา  3(2-2-5) 
  Introduction to Computational Intelligence 
 SC424 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูงในคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
  Advanced Computer Programming in Mathematics 
 SC424 402 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในชีววิทยาและการแพทย  3(3-0-6) 
  Mathematical Models in Biology and Medicine 
 SC424 403 การหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันแนะนํา  3(3-0-6)  
  Introduction to Optimization 
 SC424 404 การคํานวณเชิงวิทัศนข้ันแนะนํา  3(2-2-5)  
  Introduction to Visual Computing 
 SC424 601 วิธีผลตางจํากัดข้ันแนะนํา  3(3-0-6)  
  Introduction to Finite Difference Method 
 SC424 602 วิธีสมาชิกจํากัดข้ันแนะนํา  3(3-0-6)  
  Introduction to Finite Element Method 
    (2.3.1.3) วิชาโทดานการประกันภัย  นักศึกษาตองเรียน 4 รายวิชาตอไปน้ี 
 SC423 801 ทฤษฎีดอกเบ้ีย  3(3-0-6)  
  Theory of Interest 
 SC423 802 การประกันชีวิต  3(3-0-6)  
  Life Insurance 
 SC423 803 การประกันวินาศภัย  3(3-0-6)  
  Non-Life Insurance 
 SC612 601 การเสีย่งและการประกันภัย  3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
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จากน้ันนักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาตอไปน้ีอยางนอย 1 รายวิชา 
 SC424 803 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย  3(3-0-6) 
  Casualty Actuarial Mathematics 
 SC612 602 สถิติประกันภัย  3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 

4. แผนการศึกษา 
 

ปท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
SC101009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
SC101010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบั 1(0-2-1) 
 วิทยาศาสตรกายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory 
SC411201 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 
SC320001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6) 
              ข้ันแนะนํา 
 Introduction to Information and  
  Communication Technology 
SC501001 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 17 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 
 General Chemistry Laboratory 
SC201008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
SC411001 หลักการทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
SC411202 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
              Calculus II 
SC501002 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 17 หนวยกิต 
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  ปท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 147 ศาสตรของความสุข 3(3-0-6) 
 Science of Happiness 
SC602005 ความนาจะเปนและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
SC412101 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
SC412103 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra I 
SC412201 แคลคูลสัข้ันสูง 3(3-0-6) 
              Advanced Calculus  
  
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
000 174 ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC412102 ทฤษฎีจํานวน 1 3(3-0-6) 
 Number Theory I 
SC412202 การวิเคราะหเชิงคณติศาสตร 1 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis I 
SC412301 สมการเชิงอนุพันธ                         3(3-0-6) 
 Differential Equations 
SC422401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร         3(3-0-6) 
 สําหรับคณติศาสตร                   
 Computer Programming for Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
 

ปท่ี 3 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 159 ความเปนพลเมืองในสังคม 3(3-0-6) 
 ประชาธิปไตย 
 Citizenship in Democratic Society 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving 
SC413002 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 English for Mathematics 
SC413801 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 
 Probability Theory 
SC423601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
 Elective Course 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

SC001001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom 
SC413001 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory 
SC413201 ตัวแปรเชิงซอน 3(3-0-6) 
 Complex Variable 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หนวยกิต 
 Elective Course 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต
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ปท่ี 4 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6)
 Leadership and Management 
SC414761 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1(1-0-2)
 Seminar in Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 12 หนวยกิต 
 Elective Course 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 19 หนวยกิต 

SC414774 โครงงานทางคณิตศาสตร 2(0-4-8) 
 Project in Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Elective Course 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 8 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 

(แผนสหกจิศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 159 ความเปนพลเมืองในสังคม 3(3-0-6) 
 ประชาธิปไตย 
 Citizenship in Democratic Society 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving 
SC413002 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 English for Mathematics 
SC413801 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 
 Probability Theory 
SC423601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods 
SC002001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัต ิ  1(0-2-2) 
 งานสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา   (ไมนับหนวยกิต) 
 คณะวิทยาศาสตร 
 Orientation to Co-operative education  
  for science students 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Elective Course 

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 22 หนวยกิต 

SC001001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom 
SC413001 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory 
SC413201 ตัวแปรเชิงซอน 3(3-0-6) 
 Complex Variable 
xxx xxx วิชาเลือก                                12 หนวยกิต 
 Elective Course 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 
(แผนสหกจิศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6)
 Leadership and Management 
SC414761 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1(1-0-2)
 Seminar in Mathematics 
SC414774 โครงงานทางคณิตศาสตร  2(0-4-8) 
 Project in Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Elective Course 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 15 หนวยกิต 

SC414785 สหกิจศึกษาดานคณติศาสตร 6 หนวยกิต 

 Co-Operative Education in Mathematics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม      6 หนวยกิต 
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สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร เปดสอนเพ่ือทําการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร
ประยุกต และใหบริการรายวิชาคณิตศาสตรแกนักศึกษาสังกัดสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาคณะ
อ่ืนๆ ดวย  
  ผูเขาศึกษาจะสําเร็จการศึกษา และไดรับปริญญาตรี “วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต)” ตองศึกษา
และสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร มีจํานวนหนวยกิตท่ีไดรวมไมนอยกวา 133 หนวยกิต ดังรายละเอียดโปรแกรม
การศึกษาตอไปน้ี 
 

หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาบังคับ                                             42 หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

รายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 
  000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
  English I 
 000 102 ภาษาอังกฤษ 2                                                                       3(3-0-6) 
  English II 
 000 103 ภาษาอังกฤษ 3                                                                        3(3-0-6) 
  English III 
 000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 
   English IV 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต 
 000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Leadership and Management 
 000 147  ศาสตรของความสุข  3(3-0-6) 
  Science of Happiness 
 000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย  3(3-0-6) 
  Citizenship in Democratic Society 
 1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต 
 000 174 ทักษะการเรยีนรู  3(3-0-6) 
  Learning Skills 
 000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
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 SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน  3(3-0-6) 
  Science from Local Wisdom  
 000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน    - 
  Basic Computer and Information Technology 
 หมายเหตุ  รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและ 
ไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                  ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 25 หนวยกิต 

 SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6) 
  Biology for Physical Science 
 SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรบัวิทยาศาสตรกายภาพ  1(0-2-1) 
  Biology for Physical Science Laboratory 
 SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-2-1) 
  General Chemistry Laboratory    
 SC201 008 เคมีหลักมูล   3(3-0-6) 
   Fundamental Chemistry 
  SC411 201 แคลคูลสั 1                     3(3-0-6) 
  Calculus I 
  SC411 202 แคลคูลสั 2                     3(3-0-6) 
   Calculus II 
 SC422 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
  Computer Programming for Mathematics 
  SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1   3(3-0-6) 
   General Physics I 
 SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
  General Physics II 
 SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1   1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory I 
 SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2                                                          1(0-3-2) 
  General Physics Laboratory II 
 

  2.2  กลุมวิชาบังคับ                                         42 หนวยกิต 
  SC320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
   Introduction to Information and Communication Technology 
  SC411 001 หลักการทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
   Principles of Mathematics 
   SC412 101 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 
   Linear Algebra I 
  SC412 201 แคลคูลัสข้ันสูง 3(3-0-6) 
   Advanced Calculus 
  SC412 202 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 
   Mathematical Analysis I 
  SC412 301 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 
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    Differential Equations  
  SC413 002 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
   English for Mathematics 
  SC423 101 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
   Abstract Algebra 
  SC423 301 สมการเชิงอนุพันธยอยข้ันมูลฐาน 3(3-0-6) 
   Elementary Partial Differential Equations 
  SC423 302 ตัวแปรเชิงซอนและการประยุกต 3(3-0-6) 
    Complex variables and Applications 
  SC423 401 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
    Mathematical Models 
  SC423 601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
    Numerical Methods 
  SC424 761 สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต 1(1-0-2) 
    Seminar in Applied Mathematics 
  SC424 774 โครงการทางคณิตศาสตรประยุกต 2(0-4-8) 
    Project in Applied Mathematics 
  SC602 005 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 
   Probability and Statistics  
  
 2.3   กลุมวิชาเลือก ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
   นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ีหลักสูตรเปดเพ่ิมเติมภายหลัง ไมนอยกวา  30   
หนวยกิต          
  SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 1(0-2-2) 
    คณะวิทยาศาสตร (ไมนับหนวยกิต) 
   Orientation to Co-Operative Education for Sciences Students 
  SC413 801 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 
   Probability Theory 
  SC423 102 ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต 3(3-0-6) 
   Number Theory and Applications 
  SC423 103 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
   Introduction to Numerical Linear Algebra 
  SC423 402 ทฤษฎีการคณนาข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
   Introduction to Theory of Computation 
  SC423 403 กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6)  
   Linear Programming and Applications 
  SC423 404 ทฤษฎีกราฟเชิงข้ันตอนวิธี 3(3-0-6)  
   Algorithmic Graph Theory 
  SC423 405 วิยุตคณิต 3(3-0-6)  
    Discrete Mathematics 
  SC423 406 คณิตศาสตรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  
   Mathematics for Computer Graphics 
 
  SC423 407 คณิตศาสตรสําหรับการทําเหมืองขอมูล  3(2-2-5) 
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  Mathematics for Data Mining 
 SC423 408 ปญญาเชิงการคณนาข้ันแนะนํา  3(2-2-5) 
  Introduction to Computational Intelligence 
 SC423 801 ทฤษฎีดอกเบ้ีย  3(3-0-6) 
  Theory of Interest 
 SC423 802 การประกันชีวิต  3(3-0-6) 
  Life Insurance 
 SC423 803 การประกันวินาศภัย  3(3-0-6) 
  Non-Life Insurance 
 SC423 804 กระบวนการเฟนสุมและกระบวนการมารคอฟ  3(3-0-6) 
  Stochastic Processes and Markov Processes 
 SC423 805 คณิตศาสตรทางการเงิน  3(3-0-6) 
  Financial Mathematics 
 SC424 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูงในคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
  Advanced Computer Programming in Mathematics 
 SC424 402 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในชีววิทยาและการแพทย  3(3-0-6) 
  Mathematical Models in Biology and Medicine 
 SC424 403 การหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Optimization 
 SC424 404 การคํานวณเชิงวิทัศนข้ันแนะนํา  3(2-2-5) 
  Introduction to Visual Computing 
 SC424 601 วิธีผลตางจํากัดข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Difference Method 
 SC424 602 วิธีสมาชิกจํากัดข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Method 
 SC424 801 ตัวแบบความเสียหาย  3(3-0-6) 
  Loss Models 
 SC424 802 ทฤษฎีความเสีย่ง  3(3-0-6) 
  Risk Theory 
 SC424 803 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย  3(3-0-6) 
  Casualty Actuarial Mathematics 
 SC424 804 คณิตสถิติศาสตรข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Statistics 
 SC424 785 สหกิจศึกษาดานคณติศาสตรประยุกต   6 หนวยกิต 
  Co-Operative Education in Applied Mathematics 
 SC612 601 การเสีย่งและการประกันภัย  3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
 SC612 602 สถิติประกันภัย  3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
 SC614 213 เทคนิคการพยากรณ  3(3-0-6) 
  Forecasting Techniques 
 SC623 303 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
  Statistical Information for Strategic Management 
 SC624 304 การบริหารลูกคาสัมพันธ  3(2-2-5) 
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  Customer Relationship Management 
  966 111 หลักการบัญชีข้ันตน  3(3-0-6) 
   Preliminary Principles of Accounting  
  966 121 การบัญชี 2  3(3-0-6) 
   Accounting II  
  เง่ือนไขการไดรับวิชาโท นักศึกษาตองลงทะเบียนใหครบตามเง่ือนไขของแตละวิชาโทกําหนด ดังนี้ 
   1.  วิชาโทดานคณิตศาสตรคณนา 
     นักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในกลุมวิชาดานคณิตศาสตรคณนาดังตอไปน้ี หรือรายวิชาท่ี 
หลักสูตรเปดเพ่ิมเติมภายหลัง ไมนอยกวา 18  หนวยกิต 
  SC423 102 ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต  3(3-0-6) 
   Number Theory and Applications 
  SC423 103 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขข้ันแนะนํา  3(3-0-6) 
   Introduction to Numerical Linear Algebra 
 SC423 402 ทฤษฎีการคณนาข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
  Introduction to Theory of Computation 
 SC423 403 กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 
  Linear Programming and Applications 
 SC423 404 ทฤษฎีกราฟเชิงข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
  Algorithmic Graph Theory 
 SC423 405 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 
 SC423 406 คณิตศาสตรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
  Mathematics for Computer Graphics 
 SC423 407 คณิตศาสตรสําหรับการทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
  Mathematics for Data Mining 
 SC423 408 ปญญาเชิงการคณนาข้ันแนะนํา 3(2-2-5) 
  Introduction to Computational Intelligence 
 SC424 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันสูงในคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
  Advanced Computer Programming in Mathematics 
 SC424 402 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในชีววิทยาและการแพทย 3(3-0-6) 
  Mathematical Models in Biology and Medicine 
 SC424 403 การหาคาเหมาะท่ีสุดข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
  Introduction to Optimization 
 SC424 404 การคํานวณเชิงวิทัศนข้ันแนะนํา 3(2-2-5) 
  Introduction to Visual Computing 
 SC424 601 วิธีผลตางจํากัดข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Difference Method 
 SC424 602 วิธีสมาชิกจํากัดข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Method 
 
 
 
 
   2.  วิชาโทดานการประกันภัย 
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     นักศึกษาตองเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในกลุมวิชาดานการประกันภัยไมนอยกวา 18  หนวยกิต ดังน้ี 
 SC413 801 ทฤษฎีความนาจะเปน 1 3(3-0-6) 
  Probability Theory I 
 SC423 801 ทฤษฎีดอกเบ้ีย 3(3-0-6) 
  Theory of Interest 
 SC423 802 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 
  Life Insurance 
 SC423 803 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
  Non-Life Insurance 
 SC612601 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6) 
  Risk and Insurance 
และรายวิชาตอไปน้ี อยางนอย 1 รายวิชา 
 SC424 803 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
  Casualty Actuarial Mathematics 
 SC612 602 สถิติประกันภัย 3(3-0-6) 
  Insurance Statistics 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตรประยุกต  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

4. แผนการศึกษา 
ปท่ี 1  

(แผนปกติ และแผนสหกจิศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับ 1(0-2-1) 
 วิทยาศาสตรกายภาพ 
 Biology for Physical Science Laboratory  
SC320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6) 
 การสื่อสารข้ันแนะนํา 
 Introduction to Information and  
  Communication Technology 
SC411 201 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I 
SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
                General Physics I 
SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I                             
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 17 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II 
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 
 General Chemistry Laboratory 
SC201 008 เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
SC411 001 หลักการทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
SC411 202 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II 
SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 
 
 
 
 
 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 17 หนวยกิต 
ปท่ี 2 
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(แผนปกติ และแผนสหกจิศึกษา ) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III 
000 147 ศาสตรของความสุข 3(3-0-6) 
 Science of Happiness 
SC412 101 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
SC412 201 แคลคูลสัข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Calculus 
SC602 005 ความนาจะเปนและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective  
 
 
 

จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
000 174 ทักษะการเรยีนรู 3(3-0-6) 
 Learning Skills 
SC412 202 การวิเคราะหเชิงคณติศาสตร 1 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis I 
SC412 301 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 
SC422 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 สําหรับคณติศาสตร 
 Computer Programming for Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือกเสร ี 3 หนวยกิต 
 Free Elective 

 

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 
 

ปท่ี 3 
(แผนปกติ) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
SC413 002 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
  English for Mathematics 
SC423 301 สมการเชิงอนุพันธยอยข้ันมูลฐาน 3(3-0-6) 
  Elementary Partial Differential Equations 
SC423 302 ตัวแปรเชิงซอนและการประยุกต 3(3-0-6) 
  Complex Variables and Applications 
SC423 601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
  Numerical Methods 
xxx xxx วิชาเลือก 3 หนวยกิต 
  Elective Course 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society 
SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom 
SC423 101 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra 
SC423 401 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Mathematical Models 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
 Elective Course 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 18 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปท่ี 4 



คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 129 

 

(แผนปกติ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC424 761 สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต 1(1-0-2) 
 Seminar in Applied Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 12 หนวยกิต 
 Elective Course 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 16 หนวยกิต 

SC424 774 โครงการทางคณิตศาสตรประยุกต 2(0-4-8) 
 Project in Applied Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หนวยกิต 
 Elective Course 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 11 หนวยกิต 

  
ปท่ี 3 

(แผนสหกิจศึกษา) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 
  Creative Thinking and Problem Solving 
SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัต ิ 1(0-2-2) 
  งานสหกิจศึกษาสาํหรับนักศึกษา   (ไมนับหนวยกิต) 
  คณะวิทยาศาสตร 
  Orientation to Co-Operative Education  
  for Sciences Students 
SC413 002 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
  English for Mathematics 
SC423 301 สมการเชิงอนุพันธยอยข้ันมูลฐาน 3(3-0-6) 
  Elementary Partial Differential Equations 
SC423 302 ตัวแปรเชิงซอนและการประยุกต 3(3-0-6) 
  Complex Variables and Applications 
SC423 601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
  Numerical Methods 
xxx xxx วิชาเลือก 6 หนวยกิต 
  Elective Course 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

000 159 ความเปนพลเมืองในสังคม 3(3-0-6) 
 ประชาธิปไตย 
 Citizenship in Democratic Society 
SC001 001 วิทยาศาสตรจากภมูิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom 
SC423 101 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra 
SC423 401 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Mathematical Models 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หนวยกิต 
 Elective Course 
 
 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 21 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปท่ี 4 
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(แผนสหกิจศึกษา) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
SC424 761 สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต 1(1-0-2) 
 Seminar in Applied Mathematics 
SC424 774 โครงงานทางคณิตศาสตรประยุกต 2(0-4-8) 
 Seminar in Applied Mathematics 
xxx xxx วิชาเลือก 9 หนวยกิต 
 Elective Course 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 15 หนวยกิต 

SC42 4785 สหกิจศึกษาดานคณติศาสตรประยุกต 6 หนวยกิต 
 Co-Operative Education in Applied  
 Mathematics 
 
 
 
 
 
 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนรวม 6 หนวยกิต 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาสังกัดสถาบันภาษา และสถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 English I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน 
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 
learning. 
 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 000101  
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับท่ี
สูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 000 101 
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and 
learning at a higher level than the course 000 101 
 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 3 3(3-0-6) 
 English III 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 000102 
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวันการเรียน และอาชีพ 
 Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day 
life, learning, and occupation. 
 

000 104 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 4 3(3-0-6) 
 English IV 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 000103 
 การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพใน
ระดับท่ีสูงข้ึนจากท่ีเรียนในวิชา 000 103 
 Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day 
life, learning, and occupation at a higher level than the course 000 103 
 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Leadership and Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางาน
เปนทีมหลักการและทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง      
การจัดการกับความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา และการจัดการ 
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, 
team building and team working, principle and theories of management, self management, crisis 
management, change management, conflict management, strategic management, development of 
leadership and management. 
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000 147 ศาสตรของความสุข 3(3-0-6) 
 Science of Happiness 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  แนวคิดและความสําคัญของความสุข มิติของความสุข ศิลปะการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข การปฏิบัติตน
ใหเกิดสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ การดําเนินชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ   
           Concepts and importance of happiness, dimensions of happiness, the art of happy lifestyle, 
practice for physical and mental well-being, aesthetic lifestyle. 

 

000 153 ภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินกับการดํารงชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินกับพัฒนาการของ
ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินกับผลกระทบทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตน การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 
 Concept of local wisdom, local wisdom and ways of life, local wisdom and community 
development, local wisdom and impact of social and globalization, local wisdom development. 
 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต
มนุษย 
 Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, Thai culture and Isan 
culture, impact of cultural changes on society and human way of life. 
 

000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรูชุมชน 3(1-6-4) 
 Community Ways of Life and Community Learning 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 วิถีชาวบาน การวินิจฉัยชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน ขอมูลและเครื่องมือสําหรับการศึกษาชุมชน การเขียน
โครงการศึกษาและบริการชุมชน การดําเนินโครงการและการประเมินโครงการ ปฏิบัติการการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม 
 Folkways, community diagnosis, principle of community development, data and instrument 
for community study, community study and service project writing, project operation and evaluation, 
practice on community learning in fieldwork. 
 

000 159 ความเปนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย                                  3(3-0-6) 
 Citizenship in Democratic Society 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  แนวคิดหลักการและองค ความรูเกี่ยวกับความเป ็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สิทธิและหนาที่ของ 
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ การดํารงไว ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค าของความเป ็นมนุษย  การพัฒนาการมีสวนรวมอยาง สันติวิธี 
การพ ัฒนาจิตสาธารณะ เพ ื่อบมเพาะความเป ็นพลเม ือง  
 Concepts, principles, and bodies of knowledge on citizenship in a democratic society; the rights 
and duties of citizens according to the constitution; retain pride and worthiness of humanity; 
development of peaceful participation; development of social-mindedness to cultivate citizenship.  
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000 173 พลังงานและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)
 Energy and Environment 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ธรรมชาติของพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลกระทบของโลกาภิวัตนท่ีมีตอสถานการณพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม หลักของการปองกันและวิธีแกปญหาดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม กรณีศึกษาปญหาดานพลังงานและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
  Nature of energy and environment, impacts of globalization on energy and environment 
situation, result of energy consumption and environment, principle of prevention and solution for energy 
and environment, case studies on the current problems in energy and environment. 
  

000 174 ทักษะการเรียนรู  3(3-0-6)
 Learning Skills 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดและความสําคัญของทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การรูดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห การคัดสรร
แหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมิน วิเคราะห การเขียนและนําเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและ
ความเท่ียงตรงทางวิชาการ 
  Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical 
thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and 
presentation, academic ethics and integrity.  
  

000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา  3(3-0-6)
 Creative Thinking and Problem Solving 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล                 
การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศาสตร สําหรับการ
แกปญหา 
  Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking, 
reasoning, thinking and decision making, develop and techniques of creative thinking, application of 
mathematic scientific and social thinking for problem solving. 
 

000 176 ผูประกอบการสรางสรรค  3(3-0-6)
 Creative Entrepreneurs 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร         
การสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ การสรางแบรนด และเครื่องหมาย
การคา การบัญชีเบ้ืองตน การชําระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 
  Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility, 
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & trademark, 
basic accounting, tax payment, and business evaluation.  
 

LI203 010 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 English for Science and Technology 
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รายวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร 
 

300 109 วิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  อุณหภูมิพลศาสตรเคมีระบบการถายโอนอิเล็กตรอน  จลนพลศาสตรเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟโลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียรมลพิษและสารมลพิษกระแสไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม 
 Chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, periodic table 
and representative element, transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant, electric 
current and electronics, acoustics, optics, atomic physics. 
 

300 202 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา 
 คณะวิทยาศาสตร 1(0-2-2) 
 Orientation to Co-operative Education for Science Students  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวขอตางๆ ไดแก การแนะนําสหกิจศึกษา 
การเขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สําหรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว (Resume) และการเลือก
สถานประกอบการ บุคลิกภาพท่ีดี พฤติกรรมท่ีดีในการทํางานและมารยาทในสังคม การสื่อสารอยางสรางสรรค เทคนิคการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสทิธิภาพ ทักษะทางสงัคมและการอยูรอด เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา 
 Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various topics, such 
as introduction to co- operative education, writing job application via letter/ email, resume writing, 
choosing the right industry and company, good personalities, good behavior in working place and social 
etiquette, creative communication, techniques for efficient interpersonal skills, social survival skills, 
techniques for report writing and presentations, academic and professional skill in particular discipline. 
 

SC001 001 วิทยาศาสตรจากภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6) 
 Science from Local Wisdom  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ความหมาย แนวคดิ และหลักการของวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภทของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ความสัมพันธระหวางความรูทางวิทยาศาสตรกับภมูิปญญาทองถ่ิน การนําความรูดานวิทยาศาสตรอธิบายภูมิปญญาทองถ่ิน 

การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรเปนฐาน   
  Definition, concept and principle of science and local wisdom, type of local wisdom, 
relationship between local wisdom and scientific knowledge, development of local wisdom using 
scientific knowledge.   
 

SC001 002 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Science, technology and innovation for sustainable development 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี    
  ความหมาย แนวคิด และบทบาทของวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 
การศึกษาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในหลายๆ ดาน เชน สิ่งแวดลอม พลังงาน เกษตร 
และสุขภาพ ตลอดจนจริยธรรม และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 Definitions, concepts and roles of science, technology and innovation on the sustainable 
developments, the study of science technology and innovation on the sustainable developments in 

http://jobsearch.about.com/od/JobApplicationLetter/a/job-application-letters.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
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various aspects such as environment, energy, agriculture and health together with ethics and protection 
of intellectual property as a result of technology and innovation. 
 

SC001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 Science Communication  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี   
 พ้ืนฐานของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ความสําคัญของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร ปญหาของการสื่อสาร
วิทยาศาสตร การวิเคราะหสื่อและขอมูลทางวิทยาศาสตร ขาวทางวิทยาศาสตร ภาพยนตรทางวิทยาศาสตร บทความทาง
วิทยาศาสตร การเขียนเชิงวิทยาศาสตร การพูดทางวิทยาศาสตร สื่อทางวิทยาศาสตร การนําเสนอแบบปากเปลา การ
นําเสนอแบบโปสเตอร 
  Basic of science communication, importance of science communication, problems of 
science communication, analysis of scientific media and data, science news, science fiction films, scientific 
article, scientific writing, science talk, science media, oral presentation, poster presentation. 
 

SC002 001 การเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 1(0-2-2) 
 Orientation to Co-Operative Education for Science Students 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี        (ประเมินผลเปน S/U) 
 ฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวขอตางๆ ไดแก การแนะนําสหกิจศึกษา 
การเขียนจดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) สําหรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัว (Resume) และการเลือก
สถานประกอบการ บุคลิกภาพท่ีดี พฤติกรรมท่ีดีในการทํางานและมารยาทในสังคม การสื่อสารอยางสรางสรรค เทคนิคการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสทิธิภาพ ทักษะทางสงัคมและการอยูรอด เทคนิคการเขียนรายงานและการนําเสนอ ทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา   
  Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various topics, such 
as introduction to co- operative education, writing job application via letter/ email, resume writing, 
choosing the right industry and company, good personalities, good behavior in working place and social 
etiquette, creative communication, techniques for efficient interpersonal skills, social survival skills, 
techniques for report writing and presentations, academic and professional skill in particular discipline. 
 

SC002 104 วิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Science  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี      
  อุณหภูมิพลศาสตรเคมี  ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน  จลนพลศาสตรเคมี ตารางธาตุ และธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ  กระแสไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เสียง ทัศน
ศาสตร ฟสิกสอะตอม   
  Chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, periodic 
table and representative element, transition metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant, 
electric current and electronics, acoustics, optics, atomic physics. 

http://jobsearch.about.com/od/JobApplicationLetter/a/job-application-letters.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette
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รายวิชาในภาควิชาชีววิทยา 
 

SC101 001 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Biology I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  
  หลักการทางชีววิทยาโครงสรางและหนาท่ีของเซลลพลังงานกับชีวิตการสืบพันธุระดับเซลลและพันธุศาสตร
โครงสรางและสรรีวิทยาของสัตวนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
  Principles of biology, structure and function of cells, energy and life, cellular reproduction 
and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental science. 
 

SC101 002 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 (0-2-1) 
 Biology Laboratory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC101001 หรือ COSC101001 
  การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสรางและหนาท่ีของเซลลพลังงานกับชีวิตการสืบพันธุระดับเซลลและ
พันธุศาสตรโครงสรางและสรีรวิทยาของสัตวนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   
  Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life, cellular reproduction 
and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental. 
 

SC101 003 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 
 Biology II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี   
  วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล เน้ือเยื่อพืชและ
สรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การสังเคราะหดวยแสง โภชนาการและการลําเลียงในพืช 
  Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant tissues and 
physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and transport in plants. 
 

SC101 004 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 
 Biology for Physical Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : CO SC101003 
  การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของ
เซลล เน้ือเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การสังเคราะหดวยแสง โภชนาการและการลําเลียง
ในพืช 
  Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant 
cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and 
transport in plants. 
 

SC101 009 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Biology for Physical Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความรูพ้ืนฐานทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของมนุษย ลําดับโครงสรางของ สิ่งมีชีวิตจากเซลล
ไปถึงรางกาย หลักการทางเคมีของสิ่งมีชีวิต การสืบพันธุและการเจริญของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาเบ้ืองตนของพืชและสัตว 
ชีววิทยาของจุลินทรีย พันธุศาสตรและชีววิทยาระดับโมเลกุล นิเวศวิทยาและการอนุรักษทรัพยากร 
 Basic knowledge in biology concerning human everyday life, structural order from cells to 
organisms, principles of chemistry of life, reproduction and development of organisms, basic physiology 
of plants and animals, biology of microorganisms, genetics and biotechnology, ecology and natural 
resource conservation. 
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SC101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1(0-2-1) 
 Biology for Physical Science Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : CO SC101 009 
 การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา 311 111 ชีววิทยาสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 
 Laboratory experiments to accompany 311 111 Biology for Physical Science.  
 

SC111 001 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เคมีพ้ืนฐานและการกําเนิดของสิ่งมีชีวิต โครงสรางของเซลลและหนาท่ีของออรแกเนล พลังงานกับชีวิต          
วัฏจักรเซลลและการแบงเซลล หลักการถายทอดทางพันธุกรรม พันธุศาสตรระดับโมเลกุล วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
หลักเกณฑท่ีใชจําแนกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของพืช กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตว และนิเวศวิทยา 
 Basic chemical and origin of organisms, cell structure and functions of organelles, energy 
and life, cell cycle and cell division, principles of inheritance, molecular genetics, evolution, classification 
of organisms, plant anatomy and physiology, animal anatomy and physiology and ecology. 
 

SC111 002 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-2-1) 
 Fundamental Biology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา *SC111001ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
 Laboratory experiments to accompany *SC111001 Fundamental Biology. 
 

SC111 101 พฤกษศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Botany 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001 
 ความรูพ้ืนฐานทางพฤกษศาสตรเก่ียวกับหลักการทางอนุกรมวิธานของพืช  ความหลากหลาย โครงสราง
และการสืบพันธุของบรรพบุรุษพืชและกลุมพืช กายวิภาคศาสตรของพืช และสรีรวิทยาของพืช 
 Basic knowledge of botany: principle of plant taxonomy; biodiversity, structure and 
reproduction of plant ancestor and plant groups, plant anatomy, and plant physiology. 
 

SC111 102 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Botany Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 002 หรือรายวิชาควบ SC111 101 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับหลักการทางอนุกรมวิธานของพืช  ความหลากหลาย โครงสรางและการสืบพันธุของ
บรรพบุรุษพืชและกลุมพืช กายวิภาคศาสตรของพืช สรีรวิทยาของพืชการศึกษาภาคสนาม 
 Laboratory works involving with principle of plant taxonomy; biodiversity, structure and 
reproduction of plant ancestor and plant groups, plant anatomy, plant Physiology and field trips. 
 

SC111 301 สัตววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Zoology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001 
 การจัดจําแนกสัตว  สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา พฤติกรรม และความหลากหลายของสตัว
ในอาณาจักรสัตว 
 Animal classification, morphology, anatomy, physiology, biology, behavior and diversity of 
animals. 
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SC111 302 ปฏิบัติการสัตววิทยาท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Zoology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 002 หรือรายวิชาควบ SC111 301 
 การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา SC111 301 สัตววิทยาท่ัวไป และมีการศึกษาภาคสนาม 
 Laboratory experiments to accompany SC111 301 General Zoology and field trips. 
 

SC112 003 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-6) 
 Research Methodology for Biological Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หลักมูลของการวิจัยทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูล ระเบียบวิธีวิทยาศาสตรสําหรับการวิจัย 
จรรยาบรรณการวิจัย เทคนิคและรูปแบบการเขียนรายงานวิจัย การวางแผนงานวิจัยและการวิเคราะหขอมูล วิธีการ
นําเสนอผลงานวิจัย 
  Fundamental of scientific research, information retrieval, scientific method for research, 
research ethics, techniques and style for research report, research planning and data analysis, research 
presentation. 
 

SC112 009 การวาดภาพทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Biological Drawing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักและการฝกทักษะในการวาดภาพสิ่งมีชีวิต ท้ังจากของจริงและจากกลองจุลทรรศน เพ่ือประกอบ
การศึกษาและงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ และการศึกษาภาคสนาม 
  Principles and practice in drawing of organisms from specimens and microscope for study 
and research in biological sciences and field trips. 
 

SC112 010 การใชเคร่ืองมือทางชวีวิทยา 2(1-3-4) 
 Instruments Usage in Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หลักการและการทํางานของเครื่องมือพ้ืนฐานและเครื่องมือท่ีใชในงานเฉพาะดานชนิดตางๆ ท่ีจําเปนตองใช
ในการศึกษาวิจัยทางชีววิทยา กลองจุลทรรศนพ้ืนหลังสวาง-พ้ืนหลังมืด กลองจุลทรรศนเฟส-คอนทราสท กลองจุลทรรศน 
ฟลูเรสเซนซ กลองจุลทรรศนอินเวิรตเทส กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เครื่องช่ังเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง เครื่องปน
เหว่ียง เครื่องวัดการดูดกลืนแสง เครื่องวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอม เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ เครื่องแยกสารเหลว
ประสิทธิภาพสูง เครื่องวัดคาชลศักย เครื่องวัดอัตราการสังเคราะหดวยแสง เครื่องเพรสเซอรบอมบ เครื่องยิงอนุภาค 
เครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส เครื่องเพ่ิมปริมาณช้ินสวนดีเอ็นเอ เปนตน การศึกษานอกสถานท่ี 
  Principles of instruments and operation of basic and specific instruments essential for 
biological research, light microscope, dark field microscope, phase contrast microscope, fluorescence 
microscope, inverted microscope, electron microscope, balance, pH meter, centrifuge, spectrophotometer, 
atomic absorption spectroscopy, gas chromatography, highperformance liquid chromatography, osmometer, 
photosynthesis system, pressure bomb, gene gun, electrophoresis, thermal cycler, excursions.  
 

SC112 011 ชีววิทยาภาคสนาม 2(2-0-4) 
  Field Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  ระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูตามถ่ินท่ีอยูแบบตาง ๆ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ 
แมนํ้า ลําธาร ทะเลสาบ บึง บอ หาดทรายปาชายเลน งานวิจัยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแตละถ่ินอาศัย การวางแผน
การศกึษาดวยตนเอง 
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  Natural ecosystem, communities of organisms in different types of habitats, dry dipterocarp 
forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, rivers, streams, lakes, swamps, ponds, sandy 
beaches, mangrove forest, researches on diversities of life in each habitat and self study planning. 
 

SC112 012 ปฏิบัติการชีววิทยาภาคสนาม 1(0-3-2) 
 Field Biology Laboratory 
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 011 
  การทดลองปฏิบัติการทางระบบนิเวศทางธรรมชาติ สังคมของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูตามถ่ินท่ีอยูแบบตางๆ เชนปา
เต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ แมนํ้า ลําธาร ทะเลสาบ บึง บอ หาดทรายปาชายเลน งานวิจัยความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในแตละถ่ินอาศัย การวางแผนการศึกษาดวยตนเองและการศึกษาภาคสนาม 
  Laboratory experiments in natural ecosystem, communities of organisms in different types 
of habitats, e. g. , dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest, rivers, streams, 
lakes, swamps, ponds, sandy beaches, mangrove forest, researches on diversities of life in each habitat, 
self study plan and field studies. 
 

SC112 013 การผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร 2(1-3-4) 
 Scientific Media Production 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  วิทยาศาสตรกับการสื่อสารดานตาง ๆ ประชาสัมพันธ ประเภทของสื่อ วิธีการเลือกใช เปาหมายในการผลติ 
ผูบริโภค ประเด็นของเรื่องราว การวางแผนการผลิต โครงราง โปรแกรม การเขียนสคริปต ภาพและเสียง การบันทึก วิดิทัศน 
มัลติมีเดีย สังคมออนไลน และจริยธรรม 
  Media, science and communication aspects, publicity, types of media, how to use, the goal 
of production, consumer, theme, production planning, framework, program, script writing, image and 
sound, recording, video, multimedia, social network and ethics. 
 

SC112 103 สัณฐานวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Morphology 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC111 001, SC111 002 
พืชไมมีระบบทอลําเลียงและพืชท่ีมีระบบทอลําเลียง การจําแนก ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ โครงสราง

และการสืบพันธุของพืชตัวอยางในแตละสกุล 
 Non-vascular and vascular plants, classification, evolutionary relationships, structure and 
reproduction of representative genera. 
 

SC112 104 ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
 Plant Morphology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 103 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับรูปราง โครงสรางทางรางกายและการสืบพันธุของพืชตัวอยางในแตละสกุลของกลุมพืช 
 Laboratory work dealing with form, vegetative and reproductive structure of representative 
genera. 
 

SC112 105 อนุกรมวิธานพืช 3(3-0-6) 
 Plant Taxonomy 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
 หลักในการจําแนก การตั้งช่ือและการระบุพันธุไมโดยเฉพาะพืชดอก ความสัมพันธของพืช ลักษณะของวงศ 
ถ่ินกําเนิด การกระจายพันธุและความสําคญัทางดานเศรษฐกิจ วิธีการสรางและใชรูปวิธาน 
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  Principles of plant classification, nomenclature and identification with emphasis on flowering 
plants, relationship of plants, family characteristics, origin, distribution and economic importance, 
construction and use of keys. 
  

SC112 106 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช 1(0-3-2) 
 Plant Taxonomy Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 105 
 การศึกษาภาคสนาม เทคนิคในการเก็บและรักษาตัวอยางพันธุไม การระบุพันธุไมถึงวงศ สกุล และชนิด 
โดยอาศัยรูปวิธาน คูมือและตัวอยางพันธุไมแหง 
  Field study, plant collection and herbarium techniques, identification to families, genera 
and species by means of artificial keys, manuals and herbarium specimens. 
 

SC112 201 ชีววิทยาของพืชชัน้ตํ่า 3(3-0-6) 
 Biology of Cryptograms 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
 สัณฐานวิทยาเปรียบเทียบการสืบพันธุ การเติบโตและการเจริญ การกระจายพันธุ การจําแนกการระบุ
นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหรายไลเคน เห็ดรา และไบรโอไฟต 
  Comparative morphology, reproduction, growth and development, distribution, classification, 
identification, ecology, evolution and economic importance of algae, lichens, fungi and bryophytes. 
 

SC112 202 ปฏิบัติการชีววิทยาของพืชชัน้ตํ่า 1(0-3-2) 
 Biology of Cryptograms Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 201 
 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปนสําหรับการศึกษาพืชช้ันต่ําในหองปฏิบัติการและภาคสนาม วิธีการศึกษา
ภาคสนาม การเก็บตัวอยาง การจําแนกและการระบุเทคนิคการเพาะเลี้ยง และเทคนิคสมัยใหมท่ีใชในการศึกษาพืชช้ันต่ํา
ในกลุมของสาหราย เห็ดรา ไลเคนส และไบรโอไฟต การศึกษาภาคสนาม 
  Scientific instruments required for studying cryptogams in laboratory and fields, methods 
for field study, sample collection, classification and identification, culturing techniques, and modern 
techniques used for studying cryptogamic algae, fungi, lichens and bryophytes, field study. 

 

SC112 303 สัตวไมมีกระดูกสนัหลัง 3(3-0-6) 
 Invertebrates 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา การสืบพันธุ นิเวศวิทยาและการจําแนกประเภทของสัตวไมมี
กระดูกสันหลังรวมท้ังคอรเดตท่ีไมมีกระดูกสันหลัง 
 Morphology, anatomy, physiology, reproduction ecology and classification of invertebrates and 
chordates without backbone. 
 

SC112 304 ปฏิบัติการสัตวไมมีกระดูกสนัหลงั 1(0-3-2) 
 Invertebrates Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 303 
 การทดลองปฏิบัติการศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา การสืบพันธุ นิเวศวิทยาและการ
จําแนกประเภทของสัตวไมมีกระดูกสันหลังรวมท้ังคอรเดตท่ีไมมีกระดูกสันหลัง 
  Laboratory experiments in morphology, anatomy, physiology, reproduction ecology and 
classification of invertebrates and chordates without backbone. 
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SC112 305 สัตวมีกระดูกสนัหลัง  3(3-0-6) 
 Vertebrates 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
 ประวัติของสัตวมีกระดูกสันหลัง คอรเดตช้ันต่ํา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรมและการจําแนกสัตวมี
กระดูกสันหลัง กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบในความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 History of vertebrates, lower chordates, morphology, physiology, behavior and classification 
of vertebrates, comparative anatomy in relation to evolution of vertebrates. 
 

SC112 306 ปฏิบัติการสัตวมีกระดูกสนัหลัง 1(0-3-2) 
 Vertebrates Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 305 
 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางภายนอกและภายในของสัตวมีกระดูกสันหลัง การผาตัดสัตวมีกระดูกสันหลังท่ี
เปนตัวแทนของแตละคลาส 
  Comparative studies of external and internal structures of vertebrates, dissection of 
representatives of each class of vertebrates. 
 

SC112 401 ชีววิทยาทางทะเล 3(3-0-6)  
 Marine Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 303, SC112 304 
 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับปจจัยสิ่งแวดลอมในมหาสมุทร การ
ไหลเวียนของนํ้า ระบบนิเวศในทะเล การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตวทะเล ผลผลิตทางทะเล หวงโซ
อาหาร มลพิษในทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตวทะเลเชิงการคา 
  Biology of marine organisms, relationship between organisms and oceanic environmental 
factors, water circulation, marine ecosystem, morphological and physiological adaptation of marine 
animals, marine productivity, food chain, marine pollution and culture of marine animals for 
commercials. 
 

SC112 402 ปรสิตวิทยา 3(3-0-6)
 Parasitology 

 เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 303, SC112 304 
 สัณฐานวิทยาและลักษณะตางๆ ของพยาธิ โปรโตซัวท่ีเปนพยาธิ พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม และสัตวขา
ปลองท่ีเปนพยาธิ ความสัมพันธระหวางตัวใหอาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยาอาการ การวินิจฉัยโรคและการปองกันโรคของตัว
ใหอาศัย การควบคุมโรคระบาดและการปองกัน 
 Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes, nematodes and 
arthropods (ectoparasites), relationship between host and parasite, pathology, symptom, diagnosis and 
host defense, epidemic control and prevention. 
 

SC112 403 ปฏิบัติการปรสิตวิทยา 1(0-3-2)  
 Parasitology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 402 
 สัณฐานวิทยาของพยาธิในหองปฏิบัติการและในธรรมชาติ พยาธิวิทยาของตัวใหอาศัย วงจรชีวิตของพยาธิ 
พาหะของพยาธิ ฝกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคท่ีเกิดจากพยาธิและการศึกษาภาคสนาม 
  Morphology of parasites in a laboratory and in nature, pathology of host, life cycle of 
parasites, vector of parasites, practice on diagnostic techniques and field studies. 
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SC112 404 วิทยาโปรโตซัว 3(2-3-6) 
 Introduction to Protozoalogy 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 303, SC112 304 
 การเพาะเลี้ยง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ วัฏจักรและความสัมพันธ
ระหวางปรสิตของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวท่ีอยูในนํ้าจืด นํ้าเค็ม บนพ้ืนดิน และชนิดของโปรโตซัวปรสิต 
  Culture, morphology, physiology, ecology, systematics, evolution, life cycles and 
host parasitic protozoa relationships of fresh water, marine, terrestrial and parasitic protozoa. 
 

SC112 405 สังขวิทยาขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Malacology  
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 303, SC112 304 
 ชีววิทยาของสัตวไฟลัมมอลลัสกา สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน และการประยุกต 
  Biology of Phylum Mollusca, morphology, anatomy, physiology, systematics and applications.  
 

SC112 406  ปฏิบัติการสังขวิทยาขัน้แนะนํา 1(0-3-2) 
  Introduction to Malacology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 405 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา เก่ียวกับสัณฐานวิทยาของเปลือก โครงสราง
ของอวัยวะภายใน ระบบยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ และอนุกรมวิธาน ในหองฏิบัติการ และศึกษาภาคสนาม 
  Laboratory on the biology of invertebrate belonging to phylum Mollusca concerns with the 
choncology, mantle organs, digestive system, reproductive system, systematics and field study. 
 

SC112 501  พันธุศาสตรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
 Elementary Genetics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  ประวัติของพันธุศาสตร การแบงเซลลและการสรางเซลลสืบพันธุ การถายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล    
และนอกเหนือกฎของเมนเดล สารพันธุกรรม การแสดงออกของจีน การควบคุมการทํางานของจีน ความนาจะเปนท่ีใชใน
พันธุศาสตร การกลายพันธุระดับจีนและโครโมโซม มัลติเพิลแอลลีล การถายทอดลักษณะพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยจีน
ท่ีอยูนอกนิวเคลียส พันธุศาสตรของมนุษย พันธุศาสตรของจุลินทรีย พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ การถายทอด
ลักษณะเชิงปริมาณ ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน การกําหนดเพศและการถายทอดลักษณะพันธุกรรมท่ีถูกควบคุมดวยจีนท่ีอยู
บนโครโมโซมเพศ พันธุวิศวกรรมเบ้ืองตนและความรูทางพันธุศาสตรท่ีคนพบใหมๆ 
  History of genetics, cell division and gametogenesis, Mendelian and Non-Mendelian genetics, 
genetic material, gene action, gene regulation, probability in genetics, gene mutation and chromosome 
aberration, multiple alleles, cytoplasmic inheritance and maternal effect, human genetics, microbial 
genetics, population genetics and evolution, quantitative inheritance, linkage and recombination, sex 
determination and sex linked gene inheritance, elementary genetic engineering and current topics in 
genetics.  
 

SC112 502  ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบ้ืองตน  1(0-3-2) 
 Elementary Genetics Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC112 502 
  เทคนิคพ้ืนฐานในการใชแมลงหว่ีเปนวัสดุในการทดลองทางพันธุศาสตร ศึกษาการถายทอดพันธุกรรม
ลักษณะเดียวและสองลักษณะพรอมกัน การทดสอบไค-สแควร การนับจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายและเซลล
สืบพันธุ เซ็กสโครมาทิน พันธุศาสตรของมนุษย พันธุศาสตรประชากร พันธุศาสตรเชิงปริมาณ และการสกัดดีเอ็นเอ
เบ้ืองตน 
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  Basic technique in using Drosophila melanogaster for an experiment in genetics, 
monohybrid and dihybrid cross, Chi- square test, somatic and meiotic chromosome number, sex 
chromatin, human genetics, population genetics, quantitative genetics and basic DNA extraction. 
 

SC113 004  เทคนิคทางชีววิทยา 3(1-6-5) 
 Techniques in Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หลักการเทคนิคทางชีววิทยา การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การเตรียมสไลดเน้ือเยื่อสัตวและพืช เพ่ือ
ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน เทคนิคมาตรฐานสําหรับศึกษาวิจัยทางชีววิทยาและปฏิบัติการเก่ียวกับการใชเครื่องมือ และ
อุปกรณทางชีววิทยา และการทําสไลดถาวรของตัวอยางสัตว และพืชดวยเทคนิคตางๆ เปนรายบุคคลและรายกลุม  
 Principle of technique in biology including collecting, caring and preparing plant and animal 
tissues samples.  Standard techniques for learning and research in Biology.  Practicing in biological 
instruments and equipment in preparation of plant and animal samples with various techniques. 
 

SC113 005  เซลลวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cell and Molecular Biology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501, SC112 502 
 โครงสราง หนาท่ีและพฤติกรรมของเซลล และออรแกแนลลภายในเซลล ชีวเคมี สรีรวิทยาและพันธุกรรม
ระดับเซลล เทคนิคการศึกษาชีววิทยาของเซลล กระบวนการเจริญของเซลล 
  Structure, function and behavior of cells and cell organelles, biochemical, physiological 
and genetic aspects of cells, techniques for studying cell biology and developmental processes of cells. 
 

SC113 006  ปฏิบัติการเซลลวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุล 1(0-3-2) 
 Cell and Molecular Biology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 005 
 การฝกเก่ียวกับเทคนิคพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับการศึกษาวิชา SC113 005 เซลลวิทยาและชีววิทยาระดับ
โมเลกุล 
 A practical course introducing basic techniques to accompany SC113 005 Cell and 
Molecular Biology. 
 

SC113 014 การเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเย่ือพืชและสัตว 2(2-0-4) 
 Plant and Animal Cell and Tissue Culture 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
 หลักการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อของพืชและสัตว การเติบโตและการเจริญของเซลลและเน้ือเยื่อท่ีเพาะเลี้ยง 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตและการเจริญ การประยุกตแนวปฏิบัติและการนําไปใชในอนาคต 
  Principles of plant and animal cell and tissue culture, growth and development of cultured 
cells and tissues, factors influencing growth and development, practical application and future prospects. 

 

SC113 015 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเย่ือพืชและสัตว 1(0-3-2) 
 Plant and Animal Cell and Tissue Culture Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 014 
  เทคนิคเบ้ืองตนในการเพาะเลี้ยงเซลลและเน้ือเยื่อพืชและสัตว การเตรียมอาหาร เทคนิคปลอดเช้ือ การ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชและสัตว ปจจัยทางเคมีและทางกายภาพท่ีมีผลตอการเติบโตและการเจริญของเน้ือเยื่อพืชและสัตว 
โครงงานและการนําเสนอผลการทดลอง 
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  Basic techniques in plant and animal cell and tissue culture, preparation of media, aseptic 
techniques, tissue culture of plants and animals, chemical and physical factors affecting growth and 
development of cultured cells and tissues, individual projects and presentation of experimental results. 
 

SC113 016  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 2(2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001 
  หลักของความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิด และนิเวศวิทยา ความ
หลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโนมในอนาคต การอนุรักษและ
การใชประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพแบบยั่งยืนในประเทศไทย กรณีศึกษา 
  Principles of biodiversity, genetic, species and ecological diversities, diversity within 
populations, causes of the biodiversity loss and future prospect, sustainable conservation and utilization 
of biodiversity in Thailand and case studies. 
 

SC113 017 บรรพชีววิทยา 3(3-0-6) 
  Paleobiology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001 
  โลกและสิ่งมีชีวิตตางๆ ในยุคทางธรณีวิทยา การกําเนิดของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในยุค
ดึกดําบรรพ ระบบนิเวศ และสภาวะแวดลอมในยุคดึกดําบรรพของประเทศไทย วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การเกิดฟอสซลิ 
และแหลงท่ีพบฟอสซิล การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมโบราณ และการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตจํานวนมาก มีการศึกษา
ภาคสนาม 
  Earth and early lives in geological eras, origin of life, diversity of life in paleozoic world, 
paleoecology, the ancient environment of Thailand, evolution of organisms, fossilization and fossil 
records, environmental changes, mass extinction and field studies. 
 

SC113 107 สรีรวิทยาของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Physiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
 หลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงนํ้าและธาตุอาหารธาตุอาหารพืช การ
สังเคราะหดวยแสง การหายใจ การลําเลียงในโฟลเอ็ม และการแบงสารอาหาร การสรางสารอินทรียจากแรธาตุ สรีรวิทยา
ภายใตสภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไฟโต
โครม และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของพืช การควบคุมการออกดอก สรีรวิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
  Principles of physiology of plants, transport of water and solutes, mineral nutrients, 
photosynthesis, respiration, phloem transport and assimilate partitioning, assimilation of mineral 
nutrients, stress physiology, plant secondary metabolites, plant growth and development, plant growth 
regulators, phytochrome and morphogenesis, control of flowering, plant physiology and molecular 
biology. 

 
 

SC113 108 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช 1(0-3-2) 
  Plant Physiology Laboratory 
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 107 
  การทดลองปฏิบัติการเก่ียวกับหลักการของกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช การลําเลียงนํ้าและธาตุ
อาหาร ธาตุอาหารพืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ การลําเลียงในโฟลเอ็มและการแบงสารอาหาร การสราง
สารอินทรียจากแรธาตุ สรีรวิทยาภายใตสภาวะกดดัน สารประกอบทุติยภูมิในพืช การเติบโตและการเจริญของพืช สาร
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ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไฟโตโครมและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของพืชการควบคุมการออกดอกสรีรวิทยาและ
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
  Laboratory experiments in principles of physiology of plants, transport of water and solutes, 
mineral nutrients, photosynthesis, respiration, phloem transport and assimilate partitioning, assimilation 
of mineral nutrients, stress physiology, plant secondary metabolites, plant growth and development, 
plant growth regulators, phytochrome and morphogenesis, control of flowering, plant physiology and 
molecular biology.  
 

SC113 203 พรรณไมน้ํา 2(2-0-4) 
 Aquatic Plants 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
 ลักษณะทางอนุกรมวิธานของวงศและสกุลท่ีเปนตัวแทนของพรรณไมนํ้าในประเทศไทย การจําแนก ถ่ิน
กําเนิด นิเวศวิทยา และความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของพืชดอก 
  Taxonomic characters of families and representative genera of aquatic plants in Thailand, 
classification, origin, ecology and economic importance of flowering plants.  
 

SC113 204 ปฏิบัติการพรรณไมน้ํา 1(0-3-2) 
 Aquatic Plants Laboratory  
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 203 
  สัณฐานวิทยาของพรรณไมนํ้าในประเทศไทย ท้ังไมดอก ไบรโอไฟต เฟรน รวมท้ังสิ่งมีชีวิตอ่ืนขนาดใหญ
คลายพืชท่ีเจริญอยูในนํ้าไดแกสาหรายไฟ สาหรายสีเขียว เชน เทา (Spirogyra) การระบุ การเก็บรวบรวมและการรักษา
ตัวอยางพรรณไมนํ้า การศึกษาภาคสนาม 
 Morphology of aquatic plants in Thailand, flowering plants, identification, collection and 
preservation, field studies. 
 

SC113 205 กายวิภาคศาสตรของพืช 2(2-0-4) 
 Plant Anatomy 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  เซลล เน้ือเยื่อและระบบเน้ือเยื่อของพืช พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเซลลและเน้ือเยื่อในระยะตางๆ 
ของการเติบโต การเจริญของอวัยวะพืช 
  Plant cells, tissues and tissue systems, cell and tissue differentiation in stages of growth, 
development of plant organs. 
 

SC113 206  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรของพืช 1(0-3-2) 
  Plant Anatomy Laboratory 
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 205 

 การฝกปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา SC113 205 กายวิภาคศาสตรของพืช 
 Laboratory experiments to accompany SC113 205 Plant Anatomy. 
 

SC113 207 พฤกษศาสตรเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 Economic Botany 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  ชีวประวัติ ถ่ินกําเนิด การกระจายพันธุ สัณฐานวิทยา และการใชประโยชนจากพืชอาหารและพืชสมุนไพร 
พืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและเขตรอน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  Life history, origin, distribution, morphology and uses of food and medicinal plants, 
industrial and economic plants in Thailand and the tropics and excursions.  
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SC113 208 พฤกษศาสตรประยุกต  3(3-0-6) 
  Applied Botany 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  การประยุกตใชความกาวหนาและพัฒนาการทางพฤกษศาสตรในปจจุบันใหเกิดองคความรูใหมเพ่ือนําไปใช
ใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย การใชประโยชนจากพืชอยางคุมคา การศึกษาภาคสนาม 
 Application of knowledge from current progress and development of plant science to 
provide new knowledge for furnishing the necessities of life, sustainable use of plants, field studies.  
 

SC113 209 พฤกษศาสตรทางการเกษตร 2(2-0-4) 
 Agricultural Botany 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001 หรือ SC101 011 หรือเทียบเทา 
  แนวคิดพ้ืนฐานในพฤกษศาสตรการเกษตร ความสัมพันธของพฤกษศาสตรและเกษตรศาสตร หลักการ
จําแนกพืช การระบุ การตั้งช่ือพืช วงชีวิตของพืช เซลลพืช โครงสรางและรูปราง สัณฐานวิทยา การเจริญ หนาท่ีทาง
สรีรวิทยา การถายละอองเรณู และชีววิทยาการสืบพันธุของพืชอาหารและพืชสวน เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตพืช
ทางการเกษตร 
  Basic concept in agricultural botany, relevance of botany and agriculture, principles of plant 
classification, identification, nomenclature, plant life cycle, plant cell, structure and form, morphology, 
development, physiological function, pollination and breeding biology of crop and horticultural plants, 
and biotechnology for agricultural crop production. 
 

SC113 210 ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร  1(0-3-2) 
  Agricultural Botany Laboratory  
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 209 
  ทักษะปฏิบัติการในการเก็บรวบรวบและการรักษาพืชเพ่ือการศึกษาสัณฐานวิทยา การจัดจําแนก และการ
ระบุชนิดพืชดวยรูปวิธาน การสํารวจสัณฐานวิทยาท่ัวไป เชน ใบ ลําตน ราก และผลของพืชอาหาร พืชประดับ และพืชสวน
ท่ีสําคัญ โครงสรางทางกายวิภาคศาสตรพ้ืนฐาน การวัดคาดัชนีทางสรีรวิทยาท่ีสําคัญบางคาเพ่ือประเมินสุขภาพพืช การ
ทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณู การเจริญของออวุลและเมล็ด การขยายพันธุท่ีไมเก่ียวของกับอวัยวะสืบพันธุ ธาตุอาหาร
พืชและการปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโพนิก และการศึกษาภาคสนาม 
  Laboratory skills in plant collection and fixation for morphological studies, plant 
classification and identification by dichotomous keys, survey of typical morphology, such as leaves, 
stems, roots, and fruits of important crop, ornamental and horticultural plants, basic anatomical 
structures, measurements of some important physiological parameters for monitoring plant health, 
pollen viability test, ovule and seed development, vegetative propagation, and plant nutrition and 
hydroponic culture system, and field study.  
 

SC113 307 สรีรวิทยาของสัตว 3(3-0-6) 
 Animal Physiology  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  หนาท่ีและการควบคุมการทํางานของระบบตางๆ ของสัตว ตั้งแตเยื่อหุมเซลลจนถึงระบบอวัยวะ ระบบ
ประสาท กลามเน้ือ วงจรโลหิต หายใจ ยอยอาหาร ขับถาย สืบพันธุ และระบบตอมไรทอ ความสัมพันธของระบบเหลาน้ี 
การควบคุมอุณหภูมิและการรักษาภาวะธํารงดุลของรางกาย 
  Functions and controls of animal systems from cell membrane to organ systems; nervous, 
muscular, circulatory, respiratory, digestive, excretory, reproductive and endocrine systems; interrelationship 
among these systems, body thermal regulation and maintenance of homeostasis.  
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SC113 308 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของสัตว 1(0-3-2) 
 Animal Physiology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 307 
  การศึกษาเชิงปฏิบัติการสมบัติและกลไกการเคลื่อนท่ีของสารผานเยื่อหุมเซลล สรีรวิทยาของระบบอวัยวะ 
ระบบประสาท ระบบกลามเน้ือ ระบบหายใจ ระบบวงจรโลหิต และระบบสืบพันธุ แสดงวิธีการศึกษาและการทํางานของ
อวัยวะของบางระบบดวยวีดีทัศน เชน การทํางานของระบบประสาท การศึกษาการเกิดกระแสประสาท การทํางานของไต 
และการทํางานของระบบตอมไรทอ 
  Experimental studies on properties and transport mechanisms of cell membrane, 
physiology of organ systems; nervous, muscular, respiratory circulatory and reproduction system; video 
illustration of some system. 
 

SC113 407 วิทยาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน 3(3-0-6) 
 Herpetology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  ชีววิทยาของสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน รวมท้ังกายวิภาคศาสตร การสืบพันธุ การเจริญ  
วิวัฒนาการ การแพรกระจาย การจัดจําแนก สรีรวิทยา และนิเวศวิทยา 
  The biology of amphibians and reptiles including their anatomy, reproduction, development, 
evolution, distribution, classification, physiology and ecology. 
 

SC113 408 ปฏิบัติการวิทยาสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน 1(0-3-2) 
 Herpetology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 407 
  ชีววิทยาสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน สัณฐานวิทยา การแพรกระจาย  การจัดจําแนก  
นิเวศวิทยา  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาภาคสนาม 
  Biology of amphibians and reptiles including their morphology, distribution, classification, 
ecology and research, field trips. 
 

SC113 409 พฤติกรรมของสัตว 2(2-0-4) 
 Animal Behavior 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  พฤติกรรมของสัตวเพ่ือการอยูรอด พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา การจําแนก พันธุกรรม และวิวัฒนาการ 
พฤติกรรมเชิงนิเวศวิทยา พฤติกรรมทางสังคม และความสําเร็จของพฤติกรรม 
  Animal behavior for survival, physiological basis, classification, genetics and evolution, 
ecological behavior, social behavior and importance of behavior. 
 

SC113 410  ปฏิบัติการพฤติกรรมของสัตว 1(0-3-2) 
  Animal Behavior Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 409 
  พฤติกรรมของสัตวจากวิดิทัศน คนควาขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเของสัตว ทําการทดลองเก่ียวกับพฤติกรรม
ของสัตวในหองปฏิบัติการหรือในภาคสนาม เขียนรายงานและนําเสนอดวยปากเปลา 
  Animal behavior from video, literature review of animal behavior, experiments on animal 
behavior in the laboratory or the field, writing report and oral presentation. 
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SC113 411 มิญชวิทยา  3(3-0-6) 
 Histology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001, SC111 002 
  จุลกายวิภาคของโครงสรางและหนาท่ีของเซลล เน้ือเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะของมนุษย เน้ือเยื่อบุผิว
เน้ือเยื่อเก่ียวพัน เน้ือเยื่อกลามเน้ือ เน้ือเยื่อประสาท เน้ือเยื่อในอวัยวะรับความรูสึก ระบบหอหุมรางกาย ระบบหมุนเวียน
โลหิต ระบบผลิตเลือดและนํ้าเหลือง ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ 
  Histology of structure and function of cells, tissues, organs, organ system in human body, 
tissues of epithelium, connective tissue, muscle tissue, nerve tissue, tissues of sense organs, integument, 
blood and lymph circulation, digestive, respiratory, urinary, endocrine and reproductive systems. 
 

SC113 412  ปฏิบัติการมิญชวิทยา 1(0-3-2) 
 Histology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 411 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของเซลลเน้ือเยื่อและอวัยวะของระบบภายในรางกาย  
 Laboratory on structure and function of cells, tissue and organs inside body.  
 

SC113 413 ชีววิทยาภูมิคุมกนัพ้ืนฐาน 3(3-0-6)
 Basic Immunobiology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ภาพรวมของระบบภูมิคุมกัน ภูมิคุมกันตามธรรมชาติ ภูมิคุมกันแบบจําเพาะ พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ
ของระบบภูมิคุมกัน โรคท่ีเก่ียวกับความผิดปกติระบบภูมิคุมกัน โรคเอดส ภูมิคุมกันของระบบสืบพันธุ ปจจัยทางสรีรวิทยา
และสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอระบบภูมิคุมกัน 
  Overview of the immune system, innate immunity, specific immunity, genetic aspects and 
evolution of the immune system, reproductive immunity, physiologic and environmental influences on 
the immune system. 
 

SC113 601 เซลลพันธุศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 
 Elementary Cytogenetics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501 
  การแบงเซลลและพฤติกรรมของโครโมโซม โครงสรางของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตช้ันสูง โครโมโซมท่ีมี
ลักษณะพิเศษ การกําหนดเพศและโครโมโซมเพศ การเปลี่ยนแปลงจํานวนและรูปรางของโครโมโซม เทคนิคการศึกษา
โครโมโซมและการยอมแถบสีโครโมโซม โครโมโซมและความสัมพันธทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลลพันธุศาสตรของพืช 
สัตว และมนุษย 
  Cell division and behavior of chromosome, chromosome structure in higher organisms, giant 
and lampbrush chromosome, sex-determination and sex chromosome, chromosome aberration, 
chromosome techniques and chromosome banding, chromosome and evolution, cytogenetics of plants, 
animals and human. 
 

SC113 602 ปฏิบัติการเซลลพันธุศาสตรเบ้ืองตน 1(0-3-2) 
 Elementary Cytogenetics Laboratory 
  เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 601 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคทางเซลลพันธุศาสตร 
 Laboratory techniques in cytogenetics.  
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SC113 603  ชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Molecular Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501  
  พันธุศาสตรระดับโมเลกุล กลไกการถายแบบและซอมแซมดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีน กลไก
การรวมยีน พันธุศาสตรของจุลินทรีย เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม การสงถายยีนในพืชและสัตว การประยุกตชีววิทยาระดับ
โมเลกุลสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช การแพทยและการอุตสาหกรรม 
 Molecular genetics, DNA replication and repair mechanisms, control of gene expression, 
genetic recombination mechanisms, microbial genetics, recombinant DNA technology, gene transfer in 
plants and animals, application of molecular biology for crop improvement, medicine and industry. 
 

SC113 604  พันธุศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Genetics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501 
  ความรูพ้ืนฐานของดีเอ็นเอมนุษย โครโมโซมเซลลพันธุศาสตรและจีโนมของมนุษย การถายทอดทาง
พันธุกรรมของโรคและความผิดปกติทางพันธุกรรมในมนุษย โลหิตพันธุศาสตร พันธุศาสตรของมะเร็ง พันธุศาสตรเชิง
ภูมิคุมกันและเชิงชีวเคมี พันธุศาสตรประชากร เทคโนโลยีทางพันธุศาสตรและการประยุกต ลายพิมพดีเอ็นเอกับการ
ประยุกตใชทางนิติวิทยาศาสตร และการใหคําแนะนําปรึกษาทางพันธุศาสตร 
  Basics knowledge of human DNA, chromosome, cytogenetics and genome, genetic 
inheritance of human genetic disorders, hematogenetics, cancer genetics, immunological and biochemical 
genetics, population genetics, genetic technology and applications, DNA fingerprint and its application in 
forensics and genetic counseling. 
 

SC113 605 เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 3(3-0-6) 
 Plant Biotechnology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC111 001 
  เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชดั้งเดิม เทคโนโลยีชีวภาพดานพืชสมัยใหม หลักการของเทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา การจัดการความรู โครงการจีโนม ลายพิมพดีเอ็นเอ ผลผลิตพืชและการนําไปใชประโยชน ความปลอดภัยและ
จริยธรรม ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและการลงทุน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
  Conventional plant biotechnology, modern plant biotechnology, principle of technology, 
research and development, knowledge management, genome project, DNA fingerprint, plant products 
and utilization, safety and ethics, plant biotechnology business and investment, and excursions. 
 

SC113 606 แหลงพันธุกรรมพืชและสัตว 2(2-0-4) 
 Plant and Animal Genetic Resources 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501 
  ความสําคัญของแหลงพันธุกรรมทางพืชและสัตว การเก็บรวบรวมความผันแปรทางพันธุกรรมของพันธุพืช
ปาและพืชท่ีเพาะปลูก การศึกษาลักษณะ การประเมินผลเบ้ืองตนและการอนุรักษเช้ือพันธุพืชในธนาคารจีนและอ่ืนๆ การ
อนุรักษเช้ือพันธุสัตวโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพในรูปของการแชแข็งนํ้าเช้ือและตัวออน การโคลนนิง การใชเช้ือพันธุสําหรับ
การปรับปรุงพันธุ 
  Importance of plant and animal genetic resources, collection of genetic variation of wild 
and cultivated plants, characterization, preliminary evaluation and conservation of plant germplasm in 
gene banks and others, biotechnology for conservation of animal germplasm such as cryopreservation 
of sperms and embryos, cloning and uses of germplasm for genetic improvement. 
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SC113 607 ปฏิบัติการแหลงพันธุกรรมพืชและสัตว 1(0-3-2) 
 Plant and Animal Genetic Resources Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 606 
  การเก็บรวบรวมพันธุพืชและสัตว และการทัศนศึกษาในหนวยงานของรัฐและเอกชนเทคนิคพ้ืนฐานทาง
ชีววิทยาท่ีใชในการเก็บรวบรวมและอนุรักษ 
  Collection of plant and animal germplasm and field trips to private and government 
sectors, biological basis for collection and conservation. 
 

SC113 608 พันธุศาสตรประชากร 3(3-0-6)
 Population Genetics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501 
  ศัพทเทคนิคสําคัญทางพันธุศาสตรประชากรและสถิติ ชนิดและวิธีตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรม  
สภาพสมดุลประชากร การผสมแบบสุม การผสมพันธุแบบไมสุม การเปลี่ยนแปลงความถ่ียีนการประยุกตใชคาความผัน
แปรทางพันธุกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในงานดานพันธุศาสตรประชากร 
  Technical terms in population genetics and statistics, types of genetic variation and 
investigation, population in equilibrium, random and non- random mating, change in gene frequency, 
Applications of genetic variations and computational programming in population genetics. 
 

SC114 007 วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
 Evolution 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501 
  ประวัติการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการของดารวิน ความหลากหลายทางชีวภาพหลักฐานท่ี
แสดงการเกิดกระบวนการวิวัฒนาการ พันธุศาสตรเชิงประชากร การกลายพันธุ การคัดเลือกทางธรรมชาติ และการปรับตวั 
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม รูปแบบการเกิดวิวัฒนาการ วิวัฒนาการเชิงชีววิทยาโมเลกุล กําเนิดและวิวัฒนาการของ
อาณาจักรสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของมนุษย 
  Evolutionary history of life, Darwin’s evolutionary theory, biodiversity, evidence of evolutionary 
processes, population genetics, mutation, natural selection and adaptation, speciation, pattern of 
evolution, molecular evolution, origin and evolution of kingdom of life, human evolution.  
 

SC114 008 ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6) 
  Developmental Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC112 501 
  การเจริญและพัฒนาของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลลและระดับโมเลกุล การเจริญของสัตวและพืช ผลของ
ฮอรโมนและสิ่งแวดลอมตอการเจริญของสัตวและพืช 
 Cellular and molecular developmental biology, animal and plant development and 
hormonal and environmental effects to animal and plant development. 
 

SC114 211 สรีรวิทยาระดับโมเลกุลและสิ่งแวดลอมของพืช 3(3-0-6)
 Environmental and Molecular Plant Physiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC803 305 หรือเทียบเทา 
  หลักการและกฎทางฟสิกสและเคมี กระบวนการทางชีวภาพและสรีรวิทยาของพืช พ้ืนฐานระดับโมเลกุล
ของเซลลและโครงสรางพืช พ้ืนฐานระดับโมเลกุลของพลวัตพลังงานในพืช อิทธิพลของปจจัยทางสิ่งแวดลอม ปฏิสัมพันธ
ระหวางพืชและจุลินทรีย สรีรวิทยา ชีวเคมี ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชในการตอบสนองตอความเครียดสิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ชีววิทยาสังเคราะห นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ   
  Principles and laws of physics and chemistry for biological and physiological processes in 
plants, molecular basis of plant cells and structures, molecular basis of energy dynamics in plants, 
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influence of environmental factors, plants and microbe interaction, physiological, biochemical, molecular 
basis of environmental stress responses of plants, biotechnology, genetic engineering, synthetic biology, 
nanobiotechnology. 
 

SC114 212 ชีววิศวกรรมและเทคโนโลยีฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยพืชขั้นแนะนํา  3(2-3-6) 
  Introduction to Bioengineering and Phytoremediation 
  เง่ือนไขรายวิชา : SC501 000  
  สารมลพิษและสารปนเปอนกําเนิดใหมในสิ่งแวดลอม หลักมูลกระบวนทางเคมีและฟสิกส การแปรสภาพและการ
เคลื่อนท่ีของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม จุลินทรียและกระบวนการบําบัดและการยอยสลายสารมลพิษดวยจุลินทรีย ไบโอเซนเซอร
สําหรับการตรวจหาสารมลพิษในสิ่งแวดลอม พ้ืนฐานดานชีววิทยาของพืชและพืชท่ีมีคุณสมบัติสะสมโลหะหนักไดสูง กลไกทาง
สรีรวิทยาและระดับโมเลกุลของการสะสมโลหะหนักในพืช วิธีการทางพันธุวิศวกรรมสําหรับการใชพืชดูดซับโลหะหนักเพ่ือฟนฟู
สิ่งแวดลอม มุมมองปจจุบันของการใชเทคโนโลยีจากพืช การออกแบบทางวิศวกรรมและหลักการทําใหสิ่งแวดลอมสะอาดดวย
เทคโนโลยีจากพืช วิธีการใชพืชอยางยั่งยืนในการบําบัดและฟนฟูพ้ืนท่ีข้ึนมาใหม พืชและระบบบึงประดิษฐ ปฏิบัติการเก่ียวกับ
การบําบัดสารมลพิษทางชีวภาพและเทคโนโลยีฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยพืช การศึกษาภาคสนาม 
  Pollutants and emerging contaminants in environments, fundamentals of physicochemical 
processes, fate and transports of environmental pollutants, microorganism and microbial process for 
bioremediation and biodegradation of pollutants, biosensor to detect environmental pollutants, basic 
plant biology and hyper-accumulator vegetation, physiological and molecular mechanism of heavy metal 
accumulation in plants, genetic engineering methods for phytoremediation of heavy metals and toxic 
contaminants, current view of phyto- technology, engineering design and principles for environmental 
cleanup using plant- based technologies, the use of sustainable plant- based approaches to site 
remediation and rebuilding, plants and constructed wetlands, laboratory practices in bioremediation and 
phytoremediation, filed study.  
 

SC114 761 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2)
 Seminar in Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาช้ันปท่ี 4 
  การนําเสนอดวยปากเปลาและการเขียนรายงานเก่ียวกับหัวขอวิจัยใหมๆในสาขาวิชาชีววิทยาโดยนักศึกษา
ช้ันปท่ี 4 ตอคณะกรรมการสอบ และการเขารวมสัมมนาโดยอาจารยหรือวิทยากรรับเชิญ 
  Oral presentation and report writing on a current topics in the field of biology given by 
fourth year students to the board of examination of the department and seminars given by faculty 
members and guest speakers.  
 

SC114 774 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 3(0-9-5) 
 Research Project in Biology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาช้ันปท่ี 4 
  การศึกษารายบุคคล การคนควาและทดลองวิจัยในหัวขอทางชีววิทยาภายใตความดูแลของอาจารยท่ี
ปรึกษา การเขียนรายงานและเสนอผลงาน 
  Individual study, literature searching and experimental investigation on a topic in the field 
of biology under the supervision of the supervisor, writing report and oral presentation. 
 

SC114 785 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 9 หนวยกิต 
 Cooperative Education in Biology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาวิชาเอกชีววิทยาช้ันปท่ี 4 ข้ึนไป 
  ประสบการณและทักษะจากการฝกปฏิบัติทางดานชีววิทยาในหนวยงานของรัฐและเอกชน  
 Experiences and skills from train. 
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รายวิชาในภาควิชาเคมี 
 

SC201 001 เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Chemistry I 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมมี    
 ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลายเทอรโมไดนามกิส 
และระบบการถายโอนอิเล็กตรอน 
 Stoichiochemistry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution, 
thermodynamics and electron transferring system. 
 

SC201 002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory I 
 เง่ือนไขรายวิชา : SC201 001 หรือรายวิชาควบ SC201 001 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา SC201 001 เคมีท่ัวไป 1 
 Laboratory experiments to accompany SC201 001 General Chemistry I 
 

SC201 003 เคมีท่ัวไป 2  3(3-0-6) 
 General Chemistry II 
 เง่ือนไขรายวิชา : SC201 001 
 จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลอิออน ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร 
ความรูเบ้ืองตนทางเคมีอินทรีย และเคมีกับสิ่งแวดลอม 
 Chemical kinetics, chemical equilibrium, ionic equilibrium, periodic table, representative elements, 
transition metals, nuclear chemistry, introduction to organic chemistry and environmental chemistry. 
 

SC201 004 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory II 
 เง่ือนไขรายวิชา : SC201 003 หรือรายวิชาควบ SC201 003 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา SC201 003 เคมีท่ัวไป 2 

 Laboratory experiments to accompany SC201 003 General Chemistry II  
 

SC201 005 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 
 General Chemistry 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี 
 บทนํา โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิซัน ของแข็ง ปริมาณ
สัมพันธ ของเหลว สารละลาย ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน แกส อุณหพลศาสตรเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารพิษ   

 Introduction, atomic structure, chemical bonding, periodic table and representative 
elements, transition metals, solid, stoichiometry, liquid, solution, electron transferring system, gas, 
chemical thermodynamics, chemical kinetics chemical and ionic equilibria, nuclear chemistry, pollutants 
and pollution.   

 

SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC201 005 หรือ SC201 007 หรือ SC201 008 หรือรายวิชาควบ SC201 005  
         หรือรายวิชาควบ SC201 007 หรือรายวิชาควบ SC201 008 
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 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในรายวิชา SC201 005 (เคมีท่ัวไป) SC201 007 (เคมีพ้ืนฐาน) และ SC201 008 
(เคมีหลักมูล) 
 The laboratory experiments related to contents in SC201 005 (General Chemistry), SC201 007 
(Basic Chemistry) and SC201 008 (Fundamental Chemistry).  
 

SC201 007 เคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี 
 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร
เคมี ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
โลหะแทรนซิซัน เคมีนิวเคลียร   

 Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and 
solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical and ionic 
equilibria, periodic table and representative elements, transition metals, nuclear chemistry.   
 

SC201 008 เคมีหลักมลู 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี 
ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ       
แทรนซิชัน สารเชิงซอนในสิ่งมีชีวิต เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ 
 Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid, liquid and solution, chemical 
thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical kinetics, chemical and ionic 
equilibrium, periodic table and representative elements, transition metals, nuclear chemistry, pollution and 
pollutant. 
 

SC201 101 เคมีอินทรียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Basic Organic Chemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ความมีข้ัวของพันธะและโมเลกุล ไฮบริไดเซช่ัน การเขียนโครงสราง หมู
ฟงกช่ัน อะลิฟาติกไฮโดรคารบอน แอลเคน แอลคีน แอลไคน แอโรมาติกไฮโดรคารบอน เบนซีน สเตอริโอเคมี แอลคิล
แฮไลด แอลกอฮอลและฟนอล อีเทอร อีพอกไซด แอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ และอนุพันธ เอมีน 
 Atomic structure chemical bonds, polarity of bonds and molecules, hybridizations, 
structural writing, functional groups, aliphatic hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic 
hydrocarbon, benzene, stereochemistry, alkyl halides, alcohols and phenols, ethers, epoxides, aldehydes 
and ketones, carboxylic aci and their derivatives, amines. 
  

SC201 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรียพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Organic Chemistry Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC201 101 
 การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น โครมาโตรกราฟ การสกัด ไฮโดรคารบอนอ่ิมตัว
และไมอ่ิมตัว สเตอริโอเคมี แอกอฮอลและฟนอล อัลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิก เอมีน และการสกัดนํ้ามันหอม
ระเหยจากพืช 
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 Crystalization, determination of melting point, boiling point and distillation, element analysis of 
organic compounds, chromatography, saturated and unsaturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, 
alcohol and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, amines. 
 

SC201 103 เคมีอินทรียเบ้ืองตน  3(3-0-6) 
  ELEMENTARY ORGANIC CHEMISTRY 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
   ไฮบริดออรบิทัล พันธะโคเวเลนต แรงดึงดูดระหวางโมเลกุล ชนิดของปฏิกิริยาเคมี หมูฟงกชันและ         
การเรียกช่ือสารอินทรีย สเทอริโอเคมี สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของ อัลเคน อัลคีนอัลไคนอะโรมาติก อัลคิลเฮไลดอัลกอฮอล
ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮดคีโตน กรดคารบอซิลิกและอนุพันธ เอมีน สารชีวโมเลกุล ในการใชงานและประโยชนทางดาน
การเกษตร   อันตรายและผลตอเศรษฐกิจ สิง่แวดลอม และคุณภาพชีวิต  การประยุกตใชสเปกโทรสโกป 
  Hybrid orbital, covalent bond, molecular interactions, chemical reactions, functional groups 
and nomenclatures of organic compounds, stereochemistry, properties and reactions of alkanes, alkenes, 
alkynes, aromatic, alkyl halides, alcohols, phenol, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acid and 
derivatives, amine and biomolecules in agriculture applications, including hazards and the impact  on  
the economy, environment and the quality of life, an application of spectroscopy. 
  

SC202 101 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี
 พันธะโคเวเลนต การจําแนกประเภทสารประกอบอินทรียและการเรียกช่ือ สเตอริโอเคมี ไฮโดรคารบอน 
อะลิฟาติก ไฮโดรคารบอนอะโรมาติก แฮไลดอินทรีย แอลกอฮอลและฟนอล อีเธอร อัลดีไฮดและคีโตน กรดคารบอกซิลิก 
และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน 
 Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic hydrocarbons, 
aromatic hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic 
acids and their derivatives, amines. 
 

SC202 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 เง่ือนไขรายวิชา : SC202 101 หรือรายวิชาควบ SC202 101  
 ปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับเน้ือหาวิชา SC202 101 เคมีอินทรีย 1 และการทดลองท่ีเก่ียวกับวิธีการแยกและการ
ทําใหบริสุทธ์ิ 
 The laboratory experiments related to contents in SC202 101 Organic Chemistry I and 
experiments on methods of separation and purification. 
 

SC202 103 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 เง่ือนไขรายวิชา : SC202 101  
 สเปกโทรสโกป วิธีตรวจหากลไกปฏิกิริยา การแทนท่ีแบบอะลิฟาติกนิวคลีโอฟลิก ปฏิกิริยาการเติม 
ปฏิกิริยาการกําจัด การจัดเรียงตัวใหมของโมเลกุล ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก คารโบไฮเดรต ลิพิด 
กรดอะมิโน เพปไทด โปรตีน พอลิเมอร 
 Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic nucleophilic substitution, 
addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, pericyclic reactions, heterocyclic compounds, 
carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, proteins, polymers. 
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SC202 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 เง่ือนไขรายวิชา : SC202 103 หรือรายวิชาควบ SC202 103  
 การทดลองท่ีเก่ียวกับวิธีการแยกและการทําใหบริสุทธ์ิ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติก 
และอะโรมาติกรวมไปถึงสียอมและพอลิเมอร 
 Laboratory experiments on methods of separation and purification, preparations and 
reactions of typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers. 
 

SC202 301  เคมีฟสิกัล 3(2-3-6) 
 Physical Chemistry 
 เง่ือนไขรายวิชา : SC201 002 และ SC201 003 หรือ SC201 005 หรือ SC201 007  
 สถานะทางกายภาพของสสาร สมบัติของกาซ กฎขอท่ีหน่ึงและขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิกส ฟงกชัน
สภาวะทางเทอรโมไดนามิกส สมดุลระหวางเฟสสารละลาย นิยามตางๆ เก่ียวกับจลนพลศาสตรเคมี กลไกการเกิดปฏิกิริยา 
ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา การนําเอาจลนพลศาสตรเคมีไปใชในปฏิกิริยาท่ีนาสนใจ บทนํา
เก่ียวกับระบบเคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสของระบบเคมีไฟฟา อิเล็กโทรดท่ีผันกลับได เทอรโมไดนามิกสของเซลลกัลวานิก
ท่ีผันกลับได และการใชประโยชนจากคาแรงเคลื่อนไฟฟาของเซลล ภาคปฏิบัติเปนการทดลองเก่ียวกับสมบัติ ทางกายภาพ
และทางเคมีของของแข็ง ของเหลว และแกส แผนภาพวัฏภาคของสถานะ การหานํ้าหนักโมเลกุล จลนพลศาสตรของ
สมการอยางงาย  เทอรโมเคมี และเคมีไฟฟา 
 Physical state of matters, properties of gases, first and second law of thermodynamics, 
thermodynamic state functions, phase equilibria, solutions, general concepts of chemical kinetics, mechanism 
of reaction, factors effect reaction rate, theories of reaction rates, some advanced topics in chemical kinetics, 
introduction to electrochemical system, thermodynamics of electrochemical system, reversible electrode, 
thermodynamics of reversible galvanic cell, applications of emfmeasurements. Practical experiments based 
upon physical and chemical properties of solid, liquid, phase diagrams, molecular weight determination, 
kinetics of simple reactions, thermochemistry. 
 

SC202 302  เคมีฟสิกัลเชิงชีวภาพ 3(2-3-6) 
 Biophysical Chemistry 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี
  อุณหพลศาสตรเคมีในระบบทางชีวภาพ การประยุกตแผนภาพวัฏภาคและกฎวัฏภาคในทาง ชีวภาพ 
สารละลายท่ีไมนําไฟฟา จลนพลศาสตรเคมีในระบบสิ่งมีชีวิต สารละลายอิเล็กโทรไลตและเคมีไฟฟา ภาคปฏิบัติการเปน
การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาบรรยาย  
 Chemical thermodynamics in biological systems, biological applications of phase diagrams 
and phase rule, non- electrolyte solution, chemical kinetics in living systems, electrolyte solution and 
electrochemistry, practical experiments based upon these topics 
 

SC202 401 เคมีวิเคราะห 2 2(2-0-4) 
 Analytical Chemistry II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC201 001 และ SC201 003 หรือ SC201 005 หรือ SC201 007 หรือ SC201 008 
 เนื้อหาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหโดยปริมาณ หลักการวิเคราะห ขอมูลในเชิงสถิติ           
การวิเคราะหข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหหาปริมาณโดยอาศัยหลักการวิเคราะหโดยปริมาตรซึ่งจะเนนเก่ียวกับการ
ไทเทรตและการวิเคราะหโดยการช่ังนํ้าหนัก ซึ่งจะเนนเก่ียวกับการตกตะกอน 



 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 158 

 

 Errors in quantitative analysis, statistical treatment of analytical data, fundamental of 
analytical chemistry concerning quantitative analysis based on volumetric methods with emphasis on 
titrations and gravimetric methos with special emphasis on precipitation. 
 

SC202 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 2 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเก่ียวกับเทคนิคท่ีถูกตองของการวิเคราะห โดยวิธีการวิเคราะหโดย
การวัดปริมาตรไดแกการไทเทรตแบบตาง ๆ และโดยการช่ังนํ้าหนัก 
 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in volumetric and 
gravimetric analysis. 
 

SC203 201 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
                  Inorganic Chemistry I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC201 008 
 โครงสรางและสมบัติของอะตอม พันธะเคมี สถานะของแข็งและปรากฏการณในสถานะของแข็ง ตารางธาตุ 
และสภาวะความเปนคาบ เคมีของธาตุในหมูเอสและหมูพีบางธาตุ เคมีของโลหะแทรนซิชันบางตัว เคมีของกรดเบสและ
ปฎิกิริยารีดอกซ 
 Atomic structure and properties, chemical bonding, solids and solid state phenomena, 
periodic table and periodicity, chemistry of some s- and p- block elements, chemistry of some d- block 
elements, acids-bases and redox. 
 

SC211 001 เคมี 1 3(3-0-6) 
 Chemistry I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเรียกช่ือตามระบบ IUPAC  โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตแุละสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน 
เคมีนิวเคลียร ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย  
 IUPAC nomenclature, atomic structure, chemical bonding, periodic table and properties 
related to periodic table, transition element, nuclear chemistry, stoichiometry, gas, solid, liquid and 
solution. 
 

SC211 002 เคมี 2 3(3-0-6) 
 Chemistry II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี 
 อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส  เคมีสิ่งแวดลอม ไฟฟาเคมี เคมีอินทรียข้ัน
แนะนํา 
 Chemical thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid and base, chemical 
environment, electrochemistry, introduction to organic chemistry. 
 

SC211 003 ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC211 001 หรือรายวิชาควบ SC211 001 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา  SC211 001 เคม ี1 และ SC211 002 เคม ี2 
 The laboratory experiments related to contents in SC211 001 Chemistry I and SC211 002 
Chemistry II. 
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SC212 101 เคมีอินทรีย 1 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC211 002   
 พันธะโคเวเลนต การจําแนกประเภทสารประกอบอินทรียและการเรียกช่ือ สเตอริโอเคมี ไฮโดรคารบอน 
แอลิฟาติก ไฮโดรคารบอนแอโรแมติก แฮไลดอินทรีย แอลกอฮอลและฟนอล อีเธอรแอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอก           
ซิลิกและอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีน 
 Covalent bonding, classification and nomenclature, stereochemistry, aliphatic hydrocarbons, 
aromatic hydrocarbons, organic halides, alcohols and phenols, ethers, aldehydes and ketones, carboxylic 
acids and their derivatives, amines. 
 

SC212 102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 101 หรือรายวิชาควบ SC212 101 
 ปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับเน้ือหาวิชา SC212 101 เคมีอินทรีย 1 
 The laboratory experiments related to contents in SC212 101 Organic Chemistry I. 
 

SC212 103 เคมีอินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 101 
 สเปกโทรสโกป วิธีตรวจหากลไกปฏิกิริยา การแทนท่ีแบบแอลิฟาติกนิวคลีโอฟลิก ปฏิกิริยาการเติม ปฏิกิริยา
การกําจัด การจัดตัวใหมเชิงโมเลกุล ปฏิกิริยาเพริไซคลิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน 
เพปไทด โปรตีน พอลิเมอร 
 Spectroscopy, methods of determining reaction mechanisms, aliphatic nucleophilic 
substitution, addition reaction, elimination reactions, molecular rearrangments, pericyclic reactions, 
heterocyclic compounds, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides, proteins, polymers. 
 

SC212 104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2 1(0-3-2) 
 Organic Chemistry Laboratory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 หรือรายวิชาควบ  SC212 103 
 การทดลองท่ีเก่ียวกับวิธีการแยกและการทําใหบริสุทธ์ิ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติก
และอะโรมาติกรวมไปถึงสียอมและพอลิเมอร 
 Laboratory experiments on methods of separation and purification, preparations and reactions 
of typical aliphatic and aromatic compounds including dyes and polymers. 
 

SC212 201 เคมีอนินทรีย 1 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC211 002 
 โครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอมและสัญลักษณของเทอม โครงสรางโมเลกุลและทฤษฎี พันธะ สมมาตร
และทฤษฎีกลุม สถานะของแข็งและเคมีวัสดุ เคมีกรดและเบส ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เคมีของธาตุเรพรีเซนเททีฟ 
 Electronic structure of atom and term symbol, molecular structure and bonding theories, 
symmetry and group theory, solid- state and materials chemistry, acid- base chemistry, oxidation and 
reduction, chemistry of representative elements. 
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SC212 202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 201 หรือรายวิชาควบ SC212 201 
 การทดลองท่ีเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา  SC212 201เคมีอนินทรีย 1 
 Experiments are related to contents in SC212 201 Inorganic Chemistry I. 
 

SC212 301 เคมีเชิงฟสิกส 1 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC211 002 
 แกสอุดมคติ แกสจริง ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส  สมบัติการนําพาของแกส กฎขอท่ี 1, 2 และ 3 ของ           
อุณหพลศาสตร อุณหพลศาสตรเคมีและสมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อุณหพลศาสตรของสารละลายท่ีไมนําไฟฟา 
 Ideal gas, real gas, the kinetic molecular theory of gas, transport properties of gases, first, second 
and third laws of thermodynamics, chemical thermodynamics and chemical equilibria, phase equilibria, 
thermodynamics of non-electrolyte solutions. 
 

SC212 302 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 301 หรือรายวิชาควบ SC212 301 
 การทดลองเก่ียวกับการวัดสมบัติทางกายภาพ ซึ่งเก่ียวของกับฟงกชันทางอุณหพลศาสตรโดยวิธีตางๆ 
สมดุลวัฏภาค แบบของแข็ง-ของเหลว ของเหลว-ของเหลว ของเหลว-ไอ การละลายไดบางสวนของของเหลว การละลายได
ในกันและกัน และการรวมกันของโมเลกุล ไอโซเทอรมการดูดซับ การตกตะกอนของคอลลอยด 
 Practical work based on physical properties measurements concerning thermodynamics 
functions by various methods; phase equilibria including solid-liquid, liquid-liquid, liquid-vapour, partially 
miscible liquid, mutual solubilities and molecular association, adsorption isotherm, coagulation of colloids. 
 

SC212 303 เคมีเชิงฟสิกส 2 3(3-0-6) 
 Physical Chemistry II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 301 
 บทนําและทฤษฎีพ้ืนฐานโฟโตเคมี การเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน กระบวนการโฟโตเคมีเชิง
กายภาพ โครงสรางทางอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงสถานะของอิเล็กตรอน สมบัติสถิตและสมบัติพลวัตของสถานะ
กระตุน แนวคิดท่ัวไปของจลนพลศาสตร ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีของอัตราปฏิกิริยา กฎอัตราและ
กลไกการเกิดปฏิกิริยา หัวขอทางเคมีจลนพลศาสตรข้ันสูง การหาอันดับของการเกิดปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยาเคมี 
ทบทวนเก่ียวกับไฟฟาสถิต สารละลายอิเล็กโทรไลต  และเซลลเคมีไฟฟา 
 Introduction and fundamental theories of photochemistry, electronic transition, physical 
photochemical processes, electronic configuration and electronic transitions, static and dynamic properties of 
excited state, general concepts of chemical kinetics, factors affecting reaction rate, theories of reaction rates, 
rate law and reaction mechanism, topics in advanced chemical kinetics, determination of reaction order, 
mechanism of chemical reactions, a review of electrostatics, solution of electrolytes, electrochemical cells. 
 

SC212 304 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2 1(0-3-2) 
 Physical Chemistry Laboratory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 303 หรือรายวิชาควบ SC212 303 
 การทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาใน SC212 303 เชน การหาความตึงผิวของของเหลว การหาคาคงท่ีอัตรา 
อันดับรวมของปฏิกิริยา พลังงานกอกัมมันต โพลาริเมทร ีการนําไฟฟาและการหาคาคงท่ีของอิเล็กโทรไลตออน การแตกตัว
ของอินดิเคเตอรและกรดออน คาคงท่ีการแตกตัวของกรดจากการทําพีเอชไทเทรชัน 
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 Practical work corresponded to the contents in SC212 303 e. g. , determination of the surface 
tension of liquids, determination of rate constant and overall order of reaction, activation energy, polarimetry, 
conductivity and dissociation constant of weak electrolyte, dissociation of indicator and weak acid by 
spectroscopic method, acid dissociation constant from pH titration. 
 

SC212 401 เคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC211 002 
 บทนําท่ีเก่ียวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎี และการ
ประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณข้ันพ้ืนฐานของการวิเคราะหโดยปริมาตรและการช่ังนํ้าหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร       
จะเนนเก่ียวกับการไทเทรตกรด-เบสในสารละลายนํ้าและไมใชนํ้า การไทเทรต แบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และ            
การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน การวิเคราะหโดยการสกัด การตกตะกอนและการระเหย 
 Introduction to analytical chemistry, principles of analytical chemistry concerning 
quantitative analysis, statistical evaluation of analytical data, theories and applications of quantitative 
analysis concerning volumetry and gravimetry, acid- base and ionic equilibrium, volumetric methods 
emphasized on aqueous and non-aqueous acid-base titration, precipitation titration, redox titration and 
complexometric titration, extraction, precipitation and volatilization. 
 

SC212 402 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 401  หรือรายวิชาควบ  SC212 401   
 การทดลองท่ีฝกฝนใหนักศึกษาไดคุนเคยและเรียนรูเก่ียวกับเทคนิคท่ีถูกตองของการหาปริมาณดวยวิธีการ
วิเคราะหโดยปริมาตร การช่ังนํ้าหนัก และการสกัด 
 A laboratory course to acquaint students with proper techniques in quantitative methods 
of analysis by volumetric, gravimetric and extraction analysis. 
 

SC212 602 ความปลอดภัยทางเคมี 2(2-0-4) 
 Chemical Safety  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ประเภทสารเคมีอันตราย สัญลักษณและรหัสแสดงอันตราย วิธีการจัดเก็บสารเคมี การบําบัดสารเคมีท่ีใช
แลว และความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีท่ีอันตรายในหองปฏิบัติการเคมีอินทรีย 
 Classification of hazardous materials, symbol and identification systems, administration 
and management of chemicals, waste treatment and laboratory safety, hazardous chemicals and 
hazardous reactions in organic chemistry laboratory. 

 

SC213 101 การใชสเปกโทรเมทรีในการระบุเอกลักษณของสารประกอบอินทรีย 3(3-0-6) 
 Spectrometric Identification of Organic Compounds 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานของอัลตราไวโอเลตวิสิเบิล อินฟราเรด นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทรเมทรี 
ซึ่งรวมลักษณะท่ัวไปและการประยุกตในการระบุเอกลักษณของสารประกอบอินทรีย 
 The basic theory of ultraviolet- visible, infrared, nuclear magnetic resonance and mass 
spectrometry including general features and applications to identification of organic compounds. 
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SC213 102 เคมีอินทรียขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Organic Chemistry 

 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
 การกอเกิดพันธะเดี่ยวระหวางอะตอมของคารบอนกับคารบอน การกอเกิดพันธะคูระหวางอะตอมของ
คารบอนกับคารบอน สารมัธยันตรท่ีมีความวองไว บอเรนอินทรีย ไซเลนอินทรีย ออกซิเดชัน รีดักชัน โฟโตเคมี 
 Formation of carbon- carbon single bonds, formation of carbon- carbon double bonds, 
reactive intermediates, organoboranes, organosilanes, oxidation, reduction, photochemistry. 
 

SC213 103  สารประกอบอินทรียในผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 3(3-0-6) 
 Organic Compounds in Commercial Products 
 เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC212 103 
 การเตรียม สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑทางยา เครื่องสําอางและ
นํ้าหอม สารเติมแตงอาหาร สียอมเอโซ 
 Preparations, properties and reactions of organic compounds related to pharmaceutical 
products, cosmetics and perfume, food additives, azo dyes. 
 

SC213 104 เคมีเฮเทอโรไซคลิก 2(2-0-4) 
 Heterocyclic Chemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
 เคมีและวิธีการสังเคราะหแผนใหมของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกวงหาเหลี่ยมและหกเหลี่ยมท่ีมีเฮเทอโร
อะตอมเพียง 1 อะตอม รวมท้ังเฮเทอโรไซเคิลท่ีมีเฮเทอโรอะตอม 2 อะตอม ท้ังท่ีเปนอะตอมชนิดเดียวกัน และตางชนิดกัน 
 Chemistry and modern synthetic methods of five and six membered heterocyclic compounds 
containing one heteroatom, including heterocycles possessing two heteroatoms of the same kind and mixed 
type. 
 

SC213 105  อินทรียสังเคราะห 2(2-0-4) 
 Organic Synthesis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
 การออกแบบสังเคราะหสารประกอบอินทรียโดยการวิเคราะหแบบยอนกลับ และการสังเคราะหสาร 
ประกอบอินทรียท่ีนาสนใจ 
 Synthesis design of organic compounds using disconnection approach and synthesis of 
some interesting compounds. 
 

SC213 201 เคมีอนินทรีย 2 3(3-0-6) 
 Inorganic Chemistry II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 201 
 ชนิดของลิแกนด การเรียกช่ือ โครงสรางทางเรขาคณิต ไอโซเมอริซึม การเตรียม ความเสถียร และสมบัติทาง
เทอรโมไดนามิกของสารประกอบโคออรดิเนชัน ทฤษฎีการเกิดพันธะในสารประกอบ โคออรดิเนชัน อิเล็กทรอนิกสเปกตรา
ของสารประกอบโคออรดิเนชัน สมบัติทางแมเหล็กของสารประกอบ โคออรดิเนชัน จลนพลศาสตรและกลไกปฏิกิริยาของ
สารประกอบโคออรดิเนชัน การประยุกตใชของสารประกอบโคออรดิเนชัน 
 Types of ligands, nomenclature, geometrical structures, isomerism, preparation, stability and 
thermodynamic aspects of coordination compounds, bonding theories in coordination compounds, electronic 
spectra of coordination compounds, magnetic properties of coordination compounds, kinetics and reaction 
mechanism of coordination compounds, application of coordination compounds. 
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SC213 202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2 1(0-3-2) 
 Inorganic Chemistry Laboratory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 201 หรือรายวิชาควบ SC213 201 
 การเตรียมและการวิเคราะหสารประกอบโคออรดิเนชันโดยใชเครื่องมือท่ีทันสมัย และเทคนิคช้ันสูง 
การศึกษาสมบัติบางอยางของสารประกอบโคออรดิเนชัน 
 Preparation and characterization of coordination compounds using modern equipments and 
advanced techniques, study of some properties of coordination compounds. 
 

SC213 203  วิธีการเชิงฟสิกสทางเคมีอนนิทรีย 3(3-0-6) 
 Physical Methods in Inorganic Chemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 201 
  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป ไซคลิกโวลแทมเมทรี อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ
สเปกโทรสโกป อิเล็กทรอนิกและโฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกป สเปกโทรสโกปการดูดกลืนรังสีเอกซ การวิเคราะห
โครงสรางโดยวิธีทางรังสีเอกซ การตรวจโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผานและสองกราด การตรวจโดยกลอง
จุลทรรศนแบบแรงอะตอม การดูดซับแกส  
  Nuclear magnetic resonance spectroscopy, cyclic voltammetry, electron paramagnetic 
resonance spectroscopy, electronic and photoelectron spectroscopy, X-ray absorption spectroscopy, X-
ray structural analysis, transmission electron microscopy, scanning electron microscopy, atomic force 
microscopy, gas adsorption. 
 

SC213 204  เคมีอนินทรียเชิงอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Inorganic Chemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 201 
 บทนํา กรดซัลฟวริก แกสในอุตสาหกรรม สารประกอบอนินทรียท่ีมีไนโตรเจน ปุย แคลเซียมและผลิตภณัฑ
จากหินปูน นํ้า เหล็กและเหล็กกลา ซิลิกอน และวัสดุท่ีมีนํ้าหนักเบา 
 Introduction, sulfuric acid, industrial gases, nitrogen- based inorganic compounds, fertilizer, 
calcium and limestone-based products, water, iron and steel, silicon, lightweight materials. 
 

SC213 205 เซรามิกส 2(2-0-4) 
 Ceramics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 201 
 บทนํา โครงสรางผลึกของเซรามิกส สมบัติของเซรามิกส ไดแก สมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก แสง และความ
รอน เปนตน การเตรียมและเทคนิคท่ีใชตรวจวิเคราะห การประยุกตของเซรามิกส 
 Introduction, crystal structure of ceramics, properties of ceramics including electrical, 
magnetic, optical, thermal etc., preparation and characterization techniques, applications of ceramics. 
 

SC213 206  หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Inorganic Chemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 201  
 หัวขอทางเคมีอนินทรียท่ีกําลังอยูในความสนใจ 
 Topics of current interest in inorganic chemistry. 
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SC213 207  เคมีอนินทรียเชิงชีวภาพเบ้ืองตน  2(2-0-4) 
 Introduction to Bioinorganic Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 201 
  ธาตุท่ีจําเปนและความเปนพิษ องคประกอบของเมทัลโลไบโอโมเลกุล ธาตุหมูเอสในระบบชีวภาพ การ
จัดการออกซิเจน การจัดการเหล็ก การถายโอนอิเล็กตรอน การประยุกตในทางการแพทย 
 Essential elements and toxins, the composition of metallobiomolecules, the s- block 
elements in biosystems, dioxygen management, iron management, electron transfer, applications in 
medicine. 
 

SC213 301  เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Advanced Physical Chemistry I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 303 
 พัฒนาการของทฤษฎีควอนตัม สัจพจนในเคมีควอนตัมและสมการคลื่นของชเรอดิงเงอรข้ันแนะนํา การใช
กลศาสตรควอนตัมในระบบอยางงาย วิธีประมาณของเคมีควอนตัม การใชกลศาสตรควอนตัมในอะตอมท่ีมีอิเล็กตรอน
หลายอนุภาค การประมาณพลังงานของระบบตามวิธีของฮารทรี-ฟอค ทฤษฎีของพันธะเคมี ออรบิทัลไฮบริไดเซชัน 
โมเลกุลประเภทตางๆ และสมบัติทางกายภาพท่ีสัมพันธกับการเกิดพันธะ นิยามและทฤษฎีบทของทฤษฎีกลุม สมมาตร
โมเลกุลและกลุมสมมาตร สมาชิกของสมมาตรและการกระทําของสมมาตร ผลของการกระทําทางสมมาตร กลุมจุดของ
สมมาตร ตัวแทนกลุม 
  Development of quantum theory, postulate in quantum chemistry and Schrö dinger wave 
equation, treatment of quantum mechanics for some simple systems, approximation method in 
quantum chemistry, treatment of quantum mechanics for many- electron atoms, the Hartree- Fock self 
consistent field method, theories of chemical bonding, orbital hybridization, various types of molecules 
and physical properties associated with bonding, definitions and theorems of group theory, molecular 
symmetry and the symmetry groups, symmetry elements and symmetry operations, products of 
symmetry operations, the symmetry point group, representation of group. 
 

SC213 302  เคมีพ้ืนผิวและการเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Surface Chemistry and Catalysis in Industry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 303 
                 พ้ืนผิวและระหวางผิว นิยามและหลักการ การดูดซับและการจัดเรียงตัวระหวางผิว สมบัติและโครงสรางของ
ไมเซลล การแผ ผิวระหวางของแข็ง-แกส ผิวระหวางของแข็ง-ของเหลว มุมสัมผัสและการเปยก อิมัลชัน โฟม คอลลอยด
การประยุกตใชเคมีพ้ืนผิวในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ลักษณะท่ัวไปของการเรงปฏิกิริยา การเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธและ
แบบวิวิธพันธ การเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซม การเรงปฏิกิริยาเชิงแสงและการเรงปฏิกิริยาเชิงไฟฟา กระบวนการเชิง
อุตสาหกรรมท่ีอาศัยตัวเรงปฏิกิริยาแบบตางๆ 
  Surface and interfaces, definition and principles, adsorption and orientation at interfaces, 
properties and structure of micelles, spreading, solid- gas interface, solid- liquid interface, contact angle 
and wetting, emulsion, foam, colloids, applications of surface chemistry in important industries, general 
aspects of catalysis, homogeneous and heterogeneous catalysis, enzyme catalysis, photocatalysis and 
electrocatalysis, industrial processes based on various catalysts. 
 

SC213 303 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี 3(2-3-6) 
 Computer Applications in Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 30 
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                  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการศึกษาทางเคมี การวิเคราะหขอมูลทางเคมีและการศึกษาเคมี
ทฤษฎี ภาคปฏิบัติการจะเปนการฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามเน้ือหาของภาคบรรยาย 
  Applications of software packages for chemistry study, chemical data analysis and studying 
theoretical chemistry. Practice session: using software packages corresponded to the contents in lecture 
session. 
 

SC213 401 การวิเคราะหเชิงเคร่ืองมือ 1 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 401 
  หลักการ การประยุกต และเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปของโมเลกุลและอะตอม ไดแก การดูดกลืนแสง
และการคายแสง  เทคนิคการแยกและเทคนิคทางโครมาโทกราฟ  เทคนิคการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา ไดแก โพเทนชิโอเมท
รี คอนดักโตเมทรี โพลาโรกราฟ และโวลแทมเมทรี 
 Principles, applications and instrumentations based on spectroscopy of molecules and 
atoms including absorption and emission spectroscopy, separation techniques and chromatography, 
electrochemical techniques including potentiometry, conductometry, polarography and voltammetry. 
 

SC213 402 ปฏิบัติการวิเคราะหเชิงเคร่ืองมือ 1(0-3-2) 
 Instrumental Analysis Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 401 หรือรายวิชาควบ SC213 401 
  ปฏิบัติการเก่ียวกับการประยุกตวิธีวิเคราะหโดยใชเครื่องมือท่ีสอดคลองกับวิชา SC213 401 การวิเคราะห
เชิงเครื่องมือ 1 ไดแก  ยูวี วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร อะตอมมิกแอบซอรพชันและอิมิสชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
สเปกโทรฟลูออโรมิเตอร  โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง แกสโครมาโทกราฟ และเทคนิคการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา 
 Laboratories on the applications of the instrumental methods of analysis according to 
SC213 401Instrumental Analysis I including UV- visible spectrophotometer, atomic absorption and 
emission spectrophotometer, high performance liquid chromatography, gas chromatography and 
electrochemical techniques. 
 

SC213 403  การวิเคราะหเชิงเคร่ืองมือ 2 3(3-0-6) 
 Instrumental Analysis II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 401 
  โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  แกสโครมาโทกราฟ  เทคนิคทางสเปกโทรสโกป ไดแก รังสี
อินฟราเรด  เนฟโลเมทรี  เทอบิดิเมทรี  แมสสเปกโทรเมทรี และนิวเคลียรแมกเนตกิเรโซแนนซสเปกโทรสโกป เทคนิคทาง
เคมีไฟฟา ไดแก อิเล็กโทรกราวิเมทรี และคูลอมบเมทรี 
 High performance liquid chromatography, gas chromatography, spectroscopic techniques 
including infrared radiation, nephelometry, turbidimetry, mass spectrometry and nuclear magnetic 
resonance spectroscopy, electrochemical techniques including electrogravimetry  and coulometry. 
 

SC213 404  การวิเคราะหและการบําบัดสารมลพิษ 2(2-0-4) 
  Analysis and Treatment of Pollutants 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 401 
  แหลงมลพิษ ผลกระทบ การควบคุม การวิเคราะหและวิธีการบําบัดนํ้า ตะกอน ดิน และสารมลพิษใน
อากาศ การสุมและการเก็บรักษาตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง  การวิเคราะหสารมลพิษประเภทสาร อนินทรียและ
สารอินทรียในตัวอยางจากสิ่งแวดลอม 
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  Source of pollutants, impact, control, analysis and treatment of water, sediment, soil, and air 
pollutants, sampling and preservation of samples, sample preparation, analysis of inorganic and organic 
pollutants in environmental samples. 
 

SC213 405 ปฏิบัติการการวิเคราะหสารมลพิษ 1(0-3-2) 
 Analysis of Pollutants Laboratory 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 404 หรือรายวิชาควบ SC213 404 
 ปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหทางเคมีของสารมลพิษในหัวขอท่ีสัมพันธกับวิชา SC213 404 
  Laboratories on chemical analysis of pollutants related to the contents in SC213 404. 
 

SC213 406 การวิเคราะหเชิงความรอน    2(2-0-4) 
 Thermal Analysis 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 401 
  หลักการและสวนประกอบของเครื่องมือ การจําแนกประเภทและการประยุกตของการวิเคราะหทางความ
รอน เชน การวิเคราะหโดยเทอรโมแกรวิเมทริก ดิฟเฟอเรนเชียลเทอรมอล ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงคาลอริเมทรี              
เทอรโมเมคานิคอล ไดนามิกเมคานิคอล ไดอิเล็กทริก 
                Principles, instrumentations, classification and applications of thermal analysis such as 
thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, differential scanning calorimetry, thermomechanical 
analysis, dymanic mechanical analysis, dielectric analysis 
 

SC213 407 เคมีของพลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
 Chemistry of Alternative Energy  
  เง่ือนไขของรายวิชา  :  SC213 401 
  บทนําเก่ียวกับเคมีของพลังงานทางเลือก ประเภทของพลังงานทางเลือก ไดแก พลังงานทางเลือกจาก
ธรรมชาติ พลังงานแกสชีวภาพ พลังงานเซลลเช้ือเพลิงไฮโดรเจน และพลังงานนิวเคลียร 
 Introduction to chemistry of alternative energy, types of alternative energy including 
alternative energy from nature, biogas energy, hydrogen fuel cell energy, and nuclear energy. 
 

SC213 501 กระบวนการเคมีในอุตสาหกรรม                               3(3-0-6) 
  Chemical Processes in Industry  
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC401 201, SC211 002 
  มิติ หนวย และการแปลงหนวย สมดุลมวลสาร สถานะของสสารในกระบวนการเคมี สมดุลพลังงาน การ
ถายเทมวลสารและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการถายเทมวลสาร หลักการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการ
ประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพองครวม 
  Dimensions, units and unit- conversion, material balance, phases in chemical processes, 
energy balance, mass transfer and mass transfer processes, principle in quality management, quality 
control and quality assurance in industry, total quality management. 
 

SC213 502 อุตสาหกรรมปโตรเคม ี 2(2-0-4) 
 Petrochemical Industry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103, SC212 303 
  บทนํา  วัตถุดิบ  กระบวนการเปลี่ยนขนาดโมเลกุลของนํ้ามันเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑท่ีตองการ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโมเลกุลของนํ้ามันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการกําจัดสารปนเปอน ปโตรเคมีจากมีเทน อีเทน โพรเพน  
บิวเทน เพนเทน และเบนซีน 
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  Introduction, raw materials, conversion process, chemical process for quality improvement, 
treating process, petrochemicals from methane, ethane, propane, butane, pentane and benzene. 
 

SC213 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 1(1-0-2) 
 Research Methodology for Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร การสืบคนขอมูลวิทยาศาสตร การกําหนดหัวขอการวิจัย การสืบคน
วรรณกรรม การเขียนเคาโครงการวิจัย การวางแผนการวิจัย การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและวิจารณผลการวิจัย          
การอางอิงเอกสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน 
 Research methodology for science, search for scientific data, identification of research projects, 
literature review, proposal preparation, research planning, data collection, conclusion and discussion, 
literature citation, report writing, presentation. 
 

SC213 602 วัสดุและเทคโนโลยีนาโน  2(2-0-4) 
  Materials and Nanotechnology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC211 002 
  บทนําเก่ียวกับวัสดุและเทคโนโลยีนาโน การจําแนกประเภทของโครงสรางนาโน การออกแบบโครงสราง
ระดับนาโน การเปลี่ยนวัฏภาค การเตรียมและการข้ึนรูป สมบัติและการพิสูจนเอกลักษณของวัสดุนาโน 
 Introduction to materials and nanotechnology, classification of nanostructures, nanoscale 
architecture, phase transition, preparation and fabrication, properties and characterization of 
nanomaterials. 
 

SC213 603 วิทยาศาสตรพอลิเมอร  3(3-0-6) 
  Polymer Science 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103, SC212 303 
  บทนําเก่ียวกับพอลิเมอร คําจํากัดความและการจําแนกพอลิเมอร ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรแบบข้ันและ
แบบลูกโซ เทคนิคการสังเคราะหพอลิเมอร โครงสราง สัณฐานวิทยาและสมบัตขิองพอลิเมอร นํ้าหนักโมเลกุล การวิเคราะห
และการทดสอบ กระบวนการข้ึนรูปพอลิเมอร การประยุกตใชพอลิเมอรสังเคราะหและอุตสาหกรรมพอลิเมอรในประเทศ
ไทย 
  Introduction to polymer, definition and types of polymers, step and chain polymerizations, 
polymerization techniques, structure, morphology and properties of polymers, molecular weight, 
analyses and testing, polymer processing, applications of synthetic polymers and polymer industries in 
Thailand. 
 

SC213 604 ปฏิบัติการพอลิเมอรพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Basic Polymer Laboratory 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 603 หรือรายวิชาควบ SC213 603 
  การสังเคราะหพอลิเมอรและการระบุเอกลักษณ การหานํ้าหนักโมเลกุล การทดสอบสมบัติเชิงความรอน
และเชิงกล ลาเท็กซและการข้ึนรูปยาง 
  Polymer synthesis and identification, molecular weight determination, thermal and 
mechanical testings, latex and rubber processing.   
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SC213 796 การฝกงานทางเคมี 2(0-6-4)   
 Chemistry Training                                                                     ประเมินผลแบบ S/U  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103, SC212 303, SC213 201 และ SC213 401  
  การฝกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหองปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
  Practical training in factories or governmental and private organization laboratories. 
 

SC214 101 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 3  2(0-6-4)    
  Organic Chemistry Laboratory III 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
  ปฏิบัติการเคมีอินทรียท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาของสารมัธยันตรท่ีมีความวองไว วิธีการใหมๆ ในการ
สังเคราะหและการแยกสารท่ีไดจากผลิตภัณฑธรรมชาติบางชนิด เทคนิคแบบไมโครสเกลและการใชแนวคิดเคมีสีเขียวใน
การสังเคราะหสาร การใชเทคนิคและเครื่องมือสมัยใหมเพ่ือศึกษาและระบุเอกลักษณของโมเลกุลอินทรีย 
  Laboratory experiments on reactions of reactive intermediates, modern methods of 
synthesis and isolation of some natural products, microscale techniques and implementation of the 
green chemistry concept in organic synthesis, the study and identification of organic molecules using 
modern instrumental techniques.  
 

SC214 102 เคมีทางยาขั้นแนะนํา  2(2-0-4) 
 Introduction to Medicinal Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
  ปฏิชีวนะในกลุมของเบตา-แลคแตม ยาซัลฟา ยาในกลุมท่ีประกอบดวยวงแหวนแอโรแมติกหลายวง               
ยารักษามาลาเรีย การออกแบบยา การออกฤทธ์ิของยา การพัฒนาและการผลิตยา ยาตานไวรัส การจําแนกประเภท กลไก
การออกฤทธ์ิ การออกแบบและการปรับปรุงยาบางชนิด และหัวขอเลือกสรรท่ีเก่ียวของ 

  β- lactam antibiotics, sulfonamide, chemotherapeutics containing polycyclic aromatic ring, 
anti- malarial agents, drug design, drug action, drug development and production, antiviral agents, 
classifications, mechanism of actions, drug design and development, some selected topics regarding 
medicinal chemistry.  
 

SC214 103 เคมีอินทรียเชิงฟสิกส  2(2-0-4) 
  Physical Organic Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
  การศึกษาเก่ียวกับกลไกในปฏิกิริยาอินทรียโดยวิธีการทางจลนพลศาสตรและวิธีการอ่ืนๆ การศึกษา
เบ้ืองตนเก่ียวกับความสัมพันธเชิงเสนของพลังงานอิสระ 
  Determination of organic reaction mechanism using kinetic and non- kinetic methods, 
introduction to linear free energy relationship.  
 

SC214 104 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ  2(2-0-4) 
  Chemistry of Natural Products 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
  การแยก ลักษณะเฉพาะเชิงโครงสราง และชีวสังเคราะหของสารประกอบท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ 
 Isolation, structural characterization and biosyntheses of natural occurring compounds. 
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SC214 105 เคมีออรแกโนเมทัลลิก  2(2-0-4) 
  Organometallic Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
  หลักการเบ้ืองตนของการกอพันธะและโครงสรางของสารประกอบเชิงซอนโลหะออรแกโนแทรนซิชัน 
ปฏิกิริยาการแทนท่ีลิแกนด ออกซิเดทีฟแอดดิชันและรีดักทีฟอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยาการสอดแทรกระหวางโมเลกุล ปฏิกิริยา
การแทนท่ีแบบนิวคลีโอฟลิกและอิเล็กโทรฟลิกบนลิแกนดซึ่งโคออรดิเนตอยูกับโลหะแทรนซิชัน การเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ
ในปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน ตัวเรงในปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชันของพวกโอเลฟนและอะเซติเลชัน การประยุกตของ
สารประกอบเชิงซอนออรแกโนแทรนซิชันในอินทรียสังเคราะห 
  Introduction to structure and bonding of organotransition metal complexes, ligand 
substitution reactions, oxidative addition and reduction elimination, intermolecular insertion reaction, 
nucleophilic and electrophilic attack on ligands coordinated to transition metals, homogeneous catalytic 
hydrogenation, catalytic polymerization of olefins and acetylation, application of organotransition metal 
complexes in organic synthesis. 
 

SC214 106 หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมีอินทรีย  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Organic Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
  หัวขอทางเคมีอินทรียท่ีกําลังอยูในความสนใจ 
  Topics of current interest in organic chemistry.  
 

SC214 201 เคมีอนินทรียขั้นสูง  3(3-0-6) 
  Advanced Inorganic Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 201 
  สารประกอบอนินทรียแบบโซ วงแหวน เคจ และคลัสเตอร เคมีของโลหะกลุมเอฟ เคมีออรแกโนเมทัลลิก
ข้ันแนะนํา การเรงปฏิกิริยาและการประยุกตในอุตสาหกรรม เคมีอนินทรียชีวภาพ วัสดุอนินทรีย 
  Inorganic chains, rings, cages, and clusters, chemistry of the f-block metals, introduction to 
organometallic chemistry, catalysis and applications in industry, bioinorganic chemistry, inorganic 
materials. 
 

SC214 202 เคมีของโมเลกุลขนาดใหญ  2(2-0-4) 
 Supramolecular Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 201 
  บทนํา การจับไอออนบวก การจับไอออนลบ การจับไอออนบวกและลบพรอมกัน การจับโมเลกุลท่ีเปน
กลาง การรวมตัวกันเอง การประยุกต 
  Introduction, cation binding, anion binding, simultaneous cation and anion binding, neutral 
guest binding, self-assembly, applications. 
 

SC214 203 เคมีออรแกโนแทรนซิชัน  2(2-0-4) 
 Organotransition Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 201  
  กฎ 18 อิเล็กตรอน ชนิดของลิแกนด การเกิดสารประกอบออรแกโนเมทัลลิกกับลิแกนด การพิสูจน
เอกลักษณของสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก ปฏิกิริยาของสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก การเรงปฏิกิริยาโดย
สารประกอบออรแกโนเมทัลลิก 
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  The 18-electron rule, type of ligands, formation of organometallic compounds with ligands, 
characterization of organometallic compounds, reaction of organometallic compounds, catalysis by 
organometallic compounds.  
 

SC214 301 หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมีเชิงฟสิกส 2(2-0-4) 
 Selected Topics in Physical Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 303 
  หัวขอทางเคมีเชิงฟสิกสท่ีกําลังอยูในความสนใจ 
  Topics of current interest in physical chemistry.  
 

SC214 302 เคมีเชิงฟสิกสขั้นสูง 2  3(3-0-6) 
  Advanced Physical Chemistry II 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 303 
  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสเปกโทรสโกปของโมเลกุลปรากฎการณทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนในสเปกโทรสโกป
แบบตางๆ ของโมเลกุลไมโครเวฟสเปกโทรสโกป อินฟราเรดสเปกโทรสโกป รามานสเปกโทรสโกป อิเล็กทรอนิกสเปกโทรส
โกปของอะตอม และโมเลกุลสปนเรโซแนนซสเปกโทรสโกป แนวคิดของอุณหพลศาสตรสถิติระบบอองซอมเบิลและการ
กระจาย ฟงกชันการแบงสวนอุณหพลศาสตรสถิติ และกฎขอท่ี 2 การคํานวณฟงกชันการแบงสวนและฟงกชันอุณหพล
ศาสตร 
  Introduction to molecular spectroscopy, physical phenomena of various types of molecular 
spectroscopy, microwave spectroscopy, infrared spectroscopy, raman spectroscopy, electronic 
spectroscopy of atoms and molecules, spin resonance spectroscopy, statistical thermodynamical 
concepts, systems, ensembles and distribution, partition function, statistical thermodynamics and the 
second law, calculation of the partition functions and thermodynamic functions. 
 

SC214 401 การวิเคราะหโดยโครมาโทกราฟ 2(2-0-4) 
 Chromatographic Analysis  
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 401, SC213 402 
  หลักการ เครื่องมือ และการประยุกตของแกสโครมาโทกราฟ โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง และ
เทคนิคแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซิส 
  Principles, instrumentation and applications of gas chromatography, high performance 
liquid chromatography and capillary electrophoresis. 
 

SC214 402 เซนเซอรทางเคมี  2(2-0-4) 
 Chemical Sensors  
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 401 
  บทนําและทฤษฎีพ้ืนฐานของเซนเซอรทางเคมี ประเภทของเซนเซอรทางเคมี ชนิดของวัสดุสําหรับการสราง
เซนเซอร เซนเซอรเชิงแสง เซนเซอรเชิงเคมีไฟฟา และงานวิจัยสมัยใหมทางดานเซนเซอรทางเคมี 
  Introduction and basic theory of chemical sensors, types of chemical sensors, types of 
material for sensor fabrication, optical sensors, electrochemical sensors and current researches on 
chemical sensors. 
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SC214 403 เทคนิคการวิเคราะหพ้ืนผิวขั้นพ้ืนฐาน  2(2-0-4) 
  Basic Surface Analysis Technique 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 401 
  สมบัติของผิวหนาสาร แนวความคิดข้ันพ้ืนฐานในการสรางภาพของผิวหนา เทคนิคของการวิเคราะห
เก่ียวกับสุญญากาศ และสุญญากาศระดับอัลตรา สแกนน่ิงอิเล็กตรอนไมโครสโกป ทรานสมิชชันอิเล็กตรอนไมโครสโกป  
อะตอมมิกฟอรซไมโครสโกป และเทคนิคอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกป ออเจอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกป และสเปกโทรสโกปรี
โซแนนซของพลาสมอนท่ีผิวหนา 
  Properties of material surface, basic concepts in surface imaging, principle of vacuum and 
ultra vacuum techniques, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, atomic 
forced microscopy and electron spectroscopic techniques, Auger electron spectroscopy, and surface 
plasmon resonance spectroscopy. 
 

SC214 404 หัวขอท่ีเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห  2(2-0-4) 
  Selected Topics in Analytical Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC213 401 
  เทคนิคการวิเคราะหท่ีทันสมัยในเคมีวิเคราะห  หลักการและการประยุกต  หัวขอทางเคมีวิเคราะหท่ีกําลัง
อยูในความสนใจ 
  Modern techniques in analytical chemistry, principles and applications, topics of current 
interest in analytical chemistry. 
 

SC214 501 เคมีสีเขียวและการประยุกตใชในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง  2(2-0-4) 
  Green Chemistry and Application in Cosmetic Industry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC211 002 
  ความคิดรวบยอดของเคมีสีเขียวและการพัฒนาอยางยั่งยืน หลักการ 12 ประการของเคมีสีเขียว การจัดการ
ของเสียและการปองกันการเกิดของเสีย การวัดและการควบคุมสมรรถนะทางสิ่งแวดลอม การใชสารละลายท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม แหลงพลังงานทางเลือก วัตถุดิบท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได การเรงปฏิกิริยา กระบวนการเคมีท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สารตั้งตนท่ีใชในการผลิตเครื่องสาํอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑดูแลเสนผม 
ผลิตภัณฑดูแลผิว ผลิตภัณฑปองกันแสงแดด บรรจุภัณฑสําหรับเครื่องสําอาง เคมีสีเขียวในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
สวนประกอบและสารท่ีใชในเครื่องสําอางท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  Green chemistry concept and definition of sustainable development, the 12 principles of 
green chemistry, waste management and waste prevention, measuring and controlling environmental 
performance, greener solvents, alternative energy sources, renewable resources, catalysis, greener 
chemical processes, cosmetic industry, chemistry of raw materials for cosmetics, product development, 
hair care product, skin care product, sun protection product, cosmetic product packaging, green cosmetic 
chemistry, green formulation and ingredients. 
 

SC214 502 เคมีและเทคโนโลยีของยาง 2(2-0-4) 
  Chemistry and Technology of Rubber 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103, SC212 303 
  ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห สารยืดหยุนเทอรมอพลาสติก สารเคมียางและสารเติมแตงสําหรับยาง 
กระบวนการผสม กระบวนการข้ึนรูปยาง การทดสอบ ยางรีเคลม 
  Natural rubber, synthetic rubber, thermoplastic elastomer, chemical and rubber additives, 
processing of rubber, mixing process, testing, rubber reclaim. 
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SC214 503 เทคโนโลยีเสนใยและสิ่งทอ 2(2-0-4) 
 Fiber and Textile Technology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103 
  บทนํา โครงสรางของเสนใยพอลิเมอร กระบวนการผลิตเสนใย แบบหลอม กระบวนการผลิตเสนใยแบบ
สารละลาย การดึงเสนใย การหาลักษณะเฉพาะของเสนใย การทดสอบเสนใย เสนใยพอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต เสนใย
ไนลอน เสนใยอะคริลิก เสนใยพอลิโพรพิลีน เสนใยเรยอน เสนใยธรรมชาติ การยอมสีเสนใย การนํากลับมาใชใหมของเสน
ใยท่ีเสีย การผลิตสิ่งทอ 
  Introduction, structure of polymeric fibers, melt- spinning processes, solution- spinning 
processes, drawing of fibers, characterization of fibers, testing of fibers, poly ( ethylene terephthalate) 
fibers, nylon fibers, acrylic fibers, polypropylene fibers, rayon fibers, natural fibers, dyeing textiles, reuse 
of fiber waste, textile manufacturing. 
 

SC214 761 สัมมนาทางเคมี  1(1-0-2)   
  Seminar in Chemistry                                                                 ประเมินผลแบบ S/U 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC212 103, SC213 303, SC213 201 และ SC213 401 
  การศึกษาและทําความเขาใจ บทความใหมๆ คัดเลือกจากท่ีตีพิมพในวารสารนานาชาติทางเคมี การ
นําเสนอดวยปากเปลาและรายงานตอหนาช้ันเรียนและคณะกรรมการประเมินผล 
  Study the selected recent publication from international chemistry journals, oral 
presentation and report the contents of the paper to the evaluating committee and classmates. 
 

SC214 785  สหกิจศึกษาทางเคมี  6 หนวยกิต 
  Co-operative Education in Chemistry                                              ประเมินผลแบบ S/U 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC002 001, SC212 103, SC213 303, SC213 201 และ SC213 401 
                 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานอุตสาหกรรม หรือสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาเคมีโดยตรง โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานเสมือนหน่ึงเปนพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน โดย
ปฏิบัติงานอยางเต็มเวลา และมีหนาท่ีรับผิดชอบตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานการปฏิบัติงานจริง พรอมท้ัง
นําเสนอตอพนักงานสหกิจศึกษาจากหนวยงานน้ัน และอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
  Taking up actual practical training in industrial setups or industrial enterprise or government 
sectors, which directly involve in the field of chemistry, students must work full- time as one of the 
employees of that enterprise and also taking full responsibility with the given task, writing conclusive 
reports to be presented to the appointed co-operative officer belonging to the enterprises as well as to 
the co-operative advisors from the university. 
 

SC214 774 โครงงานวิจัย   2(0-6-4)   
 Research Project                                                                             ประเมินผลแบบ S/U 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  การคนหาวรรณกรรมและการทดลองวิจัยในหัวขอทางเคมี ภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา การ
เขียนรายงาน และเสนอผลงาน 
  Literature searching and experimental investigation on interesting topics of chemistry 
research under the supervision of the staffs, report preparation and oral presentation. 
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รายวิชาในสังกัดสาขาวิชาฟสิกส 
 

SC501 001 ฟสิกสท่ัวไป 1 3(3-0-6) 
 General Physics I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ทฤษฎีและการประยุกตของแรงและการเคลือ่นท่ี การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนท่ีแบบออ
สซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอนและเทอรโมไดนามิกส 
 Theories and applications of force and motion, conservation of momentum and energy, 
oscillations, system of particles, motion of rigid bodies, fluid mechanics, heat and thermodynamics. 
 

SC501 002 ฟสิกสท่ัวไป 2 3(3-0-6) 
 General Physics II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก ทฤษฎีและการประยุกตของสนามไฟฟาสถิตและ
สนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีข้ึนกับเวลา กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนท่ีแบบคลื่น คลื่นเสียง 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม 

 Electrical interaction, magnetic interaction, theories and applications of electrostatic 
field and magnetostatic field, time varying electromagnetic field, electric current and electronics, wave 

motion, sound wave, electromagnetic wave, optics, modern physics. 
 

SC501 003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การวัดและการวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลลัสของยัง ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่องช่ังความ
ถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใชกฏของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของการขยายตัวเชิงเสน 
การสั่นพองในทออากาศ และ การทดลองของเมลด 
 Measurement and data analysis, composition of forces, Young’ s modulus, simple 
pendulum, westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’ s law, 
rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air columns, Meld’s experiment. 
 

SC501 004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจรอารซี มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัส
ของกระจกเวาและกระจกนูน การหาความยาวโฟกัสของเลนสเวาและเลนสนูน การหาคาดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช
เลนสนูนและกระจกราบ สเปกโตรมิเตอร และวงแหวนของนิวตัน 
 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC circuit, multimeter, oscilloscope, determination 
of focal lengths of concave and convex spherical mirrors, determination of focal lengths of concave and 
convex lens, determination of the refractive index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, 
spectrometer, Newton’s ring. 
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SC502 202 ดาราศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Astronomy 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC501 002 
 ประวัติดาราศาสตร ระบบพิกัดตําแหนง เวลาดาราศาสตร ระบบสุริยะ ดาวฤกษ และวิวัฒนาการของดาวฤกษ 
กาแลคซี ความสัมพันธระหวางดาราศาสตร และวิทยาศาสตรสาขาอ่ืนๆ 
 History of Astronomy, coordinates system, astronomical time, solar system, stellar and 
stellar evolution, galaxy, relation of astronomy to other fields of science. 
 

SC502 252 วิทยาศาสตรพลังงานขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Energy Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 
 วิกฤติการณพลังงาน สภาวะโลกรอน พลังงานท่ียั่งยืน ศักยภาพและปญหาของแหลงพลังงานตางๆ แหลง
พลังงานท่ีเกิดข้ึนใหมได และท่ีเกิดข้ึนใหมไมได เช้ือเพลิงฟอสซิล ถานหิน ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ พลังงานความรอนใต
พิภพ พลังงานนํ้า พลังงานลม ชีวเช้ือเพลิง พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร การกักเก็บและเก็บเก่ียวพลังงาน 
 Energy crisis, global warming, sustainable energy, potential and problems of various energy 
sources, renewable and nonrenewable energy sources, fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, 
geothermal energy, hydropower, wind power, biofuels, solar energy, nuclear energy, energy storage and 
energy harvesters. 
 

SC512 111 ฟสิกสแผนใหม 3(3-0-6) 
 Modern Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002  
 สัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีควอนตัม โครงสรางอะตอม โมเลกุลและสสารควบแนน ฟสิกสนิวเคลียร ฟสิกส
อนุภาคมูลฐาน 
 Special relativity, quantum theory, atomic structures, molecules and condensed matter, 
nuclear physics and elementary particle physics. 
 

SC512 112 กลศาสตรทฤษฎี 3(3-0-6) 
 Theoretical Mechanics 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC501 001  
 Vectors and coordinate systems, Newtonian mechanics, particle dynamics in one and two 
dimensions, central forces, noninertial coordinate system, motion of a system of particles, rigid bodies,  
Lagrangian mechanics, and Hamiltonian mechanics. 
 

SC512 113 ฟสิกสของการสั่นและคลื่น 3(3-0-6) 
 Physics of Vibrations and Waves 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC501 001 และ SC501 002 
 การเคลื่อนแบบฮารมอนิกอยางงายของตัวสั่นเชิงกลและเชิงไฟฟา การเคลื่อนท่ีแบบแดมปของตัวสั่นเชิงกล
และเชิงไฟฟา ตัวสั่นแบบถูกบังคับ ตัวสั่นแบบคูควบ สมการคลื่นในหลายมิติและผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับ
สอง คลื่นตามขวางบนเสน สมการแมกซเวลล การประยุกตของอนุกรมฟูเรียรสําหรับคลื่นบนเสนตรึง อินทีกรัลฟูเรียร
ของพัลซเดี่ยว การแปลงฟูเรียรและการประยุกตสําหรับการเลี้ยวเบนของแสง 

 Simple harmonic motion of mechanical and electrical oscillators, damped motion of 
mechanical and electrical oscillators, forced oscillator, coupled oscillators, multidimension wave 
equation and solutions of second order partial differentiation, transverse waves on a string, Maxwell’ s 
equation, application of Fouriere series to a plucked string, Fourier integral of a single pulse, Fourier 
transforms and application to optical diffraction. 
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SC512 114 คณิตวิธีทางฟสิกส 3(3-0-6) 
 Mathematical Methods in Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC402 301 
 การวิเคราะหเวกเตอรช้ันสูง ฟงกชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย ปญหาคาขอบ 
อนุกรม ผลการแปลงลาปลาซและฟูเรียร 

 Advanced vector analysis, special function, differential equation, partial differential 
equation, integral transforms, boundary value problem, series, Laplace and Fourier transforms. 
 

SC512 115 อิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Electronics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 
 ฉนวน ตัวนํา และสารก่ึงตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร การวิเคราะหวงจร โอเปอรเรชันนอลแอมปลิไฟเออร 
ดิจิทัลลอจิก วงจรคอมบิเนตอเรียล วงจรซีเควลเชียล วงจรดิจิทัลอินติเกรทเซอรกิต 
 Insulators, conductors and semiconductors, diode, transistor, circuits analysis, operational 
amplifiers, digital logic, combinatorial circuits, sequential circuits, digital integrated circuits. 
 

SC512 183 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง 1 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 ความคลาดเคลื่อนและการหาคาความชันของกราฟ คุณลักษณะเฉพาะของหัววัดรังสีแบบไกเกอรมูลเลอร 
การวัดสนามแมเหล็กของขดลวดเฮลมโฮลทซ สมบัติท่ัวไปของไมโครเวฟ สนามไฟฟา ฮีสเตอริซิสในวัสดุแมเหล็ก วงจร 
RLC สนามแมเหล็กของขดลวดโซลินอยดยาว กระจกของลอยดและปริซึมคูของเฟรสเนล และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซใน
ผลึกเดี่ยว NaCl หรือ LiF 
 Error and slope determination, characteristic of Geiger- Mueller counters, magnetic field 
measurement of a Helmholtz coils, general property of a microwave, electric field, hyterisis in magnetic 
material, RLC circuit, magnetic field of a long solenoid, Lloyd’ s mirror and Fresnel’ s biprism, and X- ray 
diffraction in NaCl or LiF single crystal.  
 

SC512 184 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นกลาง 2 1(0-3-2) 
 Intermediate Physics Laboratory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 หยดนํ้ามันของมิลลิแกน ปรากฏการณฮอลลในสารก่ึงตัวนํา การดูดกลนืรังสีเอกซอยางไมตอเน่ืองของ Zr, 
Ag, Cu และ Ni เครื่องจักรสเตอรลิง การหาคาอัตราสวนประจุตอมวลของอิเล็กตรอน คาสมมูลของจูล ฮาลฟธิกเนสและ
สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีเชิงเสน การทดลองของแฟรงค-เฮิรตซ หลอดนีออน 
 Millikan oil drop, Hall effect in semiconductor, x- ray absorption edge of Zr, Ag, Cu and Ni, 
Stirling’s engine, determination of charge to mass ratio of electron, Joule equivalent, half-half thickness 
and linear absorption coefficient, Franck-Hertz experimental, neon lamp.  
 

SC512 211 การถายภาพ 3 (2-3-5) 
 Photography 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 
 หลักทางฟสิกสเก่ียวกับระบบแสงและแหลงกําเนิดแสง แสงสําหรับการถายภาพ กลองถายรูปและเลนส 
เอ็กซโพสเซอร โฟโตกราฟกคอมโปซิชัน แผนกรองแสง ไฟวาป 
 Physical principles concerning optical system of a light and light source, light for 
photography, cameras and lens, exposure, photographic composition, filter, flash.  
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SC512 212 ฟสิกสของกีฬา 3(3-0-6) 
 Physics of Sports 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ภาษาของฟสิกส จลนศาสตร พลังงาน โมเมนตัม งาน จุดศูนยกลางมวล การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจคไทล การ
อนุรักษของโมเมนตัม กลามเน้ือ ความลา การเคลื่อนท่ีแบบหมุน ฟสิกสของศิลปการตอสู การอนุรักษของโมเมนตัมเชิงมุม 
อากาศพลศาสตร ฟสิกสของการฝก ฟสิกสของจุดสังหาร อุปกรณกีฬา 
 Language of physics, kinematics, energy, momentum, work, centre of mass, projectile 
motion, conservation of momentum, muescles, fatigue, rotational motion, physics of martial art, 
conservation of angular momentum, aerodynamics, physics of training, physics of sweet spot, sports 
equipment.  
 

SC512 213 การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร 2(1-3-3) 
 Scientific Drawing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 อุปกรณพ้ืนฐานในการเขียนแบบ เสน การสรางรูปเรขาคณิต ภาพสเก็ต ภาพตัดและรูปหนาตัด การกําหนด
ขนาดและมาตราสวน การเขียนแบบอุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการเขียนแบบ 
 Basic drawing equipment, line, geometry drawing, sketching, sectional view, scale and 
dimension, drawing of scientific equipment, drawing computer package.  
 

SC512 214 ฟสิกสของสสาร 3(3-0-6) 
 Physics of Matters 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001 
 กลศาสตรของสสาร ความยืดหยุนของของแข็ง การวัดความยืดหยุนของของแข็ง  ความหนืดของของเหลว 
การวัดความหนืดของของเหลว 
 Mechanics of matter, elasticity of solids, measurements of eleasticity of solids, viscosity of 
liquid, measurements of the coefficient of viscosity.  
 

SC512 215 สวนศาสตร 3(3-0-6) 
 Acoustics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 คลื่นเสียงและสมการการเคลื่อนท่ี การสงผานของคลื่นเสียงผานตัวกลางตางชนิดกัน ตัวกรองและตัวขยาย
กอง การประยุกตสวนศาสตรในทางสถาปตยกรรม 
 Sound wave and equation of motion, propagation and transmission of sound wave through 
different media, filter and resonator, architectural application of acoustics.  
 

SC512 216 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) 
 Meteorology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 บรรยากาศ โครงสรางของบรรยากาศ สภาพอากาศ และองคประกอบทางอุตุนิยมวิทยา ภูมิอากาศ และ
สภาพบังคับภูมิอากาศ เสถียรภาพของอากาศ แผนท่ีอากาศและการพยากรณอากาศ 
 Atmosphere, structure of atmosphere, weather and meteorological elements, climate and 
climate controls, stability of the air, weather charts and weather predictions.  
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SC512 218 ฟสิกสสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Health Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 วิทยาศาสตรนิวเคลียร และการไดรับรังสีของมนุษย การแผรังสี กฎการสลายตัวของการแผรังสีใน
สิ่งแวดลอม อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ผลทางชีววิทยาของรังสี ความปลอดภัยจากรังสีภายนอก อันตรายจากรังสีภายใน
การควบคุมการปนเปอนทางรังสี 
 Nuclear science and radiation exposure to human, radiation, decay laws of the radiation in 
environmental, interactions of radiation with matter, biological effects of radiation, external radiation 
safety, internal radiation hazard, contamination control of radiation.  
 

SC512 222 ดิจิทัลอิเลก็ทรอนิกสและการประสาน 3(2-3-5) 
 Digital Electronics and Interfacing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 115 
 การเขารหัสและถอดรหัส ไมโครโปรเซสเซอร ดิจิทัลซิกแนลโปรเซสเซอร ความจํา แอดเดรส ระบบบัส การ
ขับบัส การมัลติเพลกซสัญญาณ การแปลงดิจิทัลเปนอะนาล็อก และอะนาล็อกเปนดิจิทัล ซอฟทแวรสําหรับการประสาน 
เทคนิคและมาตรฐานการติดตอสื่อสารขอมูล การออกแบบและสรางวงจรประสาน 
 Coding and decoding, microprocessor, digital signal processors, memory, address, bus 
system, bus driving, signal multiplexing, digital to analog and analog to digital conversions, software for 
interfacing, data communication standard and techniques, design and construction of interface.  
 

SC512 224 แอนะล็อกอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5) 
 Analog Electronics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 115 
 แหลงจายไฟตรง ทรานสดิวเซอรและระบบควบคุม การออกแบบวงจรขยายสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบ 
และตรวจสอบระดับสัญญาณ ไอซีออสซิลเลเตอร วงจรกรองสัญญาณ การควบคุมมอเตอร วิทยุ โทรทัศน และระบบเครื่อง
เสียง 
 DC power supplies, transducers and controller system, amplifier circuit design, comparators 
and level-detector, IC oscillators, filter circuit, motor control, radio, TV and audio systems.  
 

SC512 251 ปฏิบัติการโรงงาน 1 (0-3-1) 
 Workshop Practices 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การฝกงานในโรงงาน การสรางและซอมแซมอุปกรณทางวิทยาศาสตรอยางงาย 
 Practical training in workshop, constructing and repairing simple scientific instruments.  
 

SC513 116 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 
 Optics I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและเชิงฟสิกส การแกะรอยรังสีใกลแกนดวยวิธีเมตริกส ชองเปดและตัวจํากัด
ลําแสง ความคลาด การแทรกสอด ฟารฟลดดิฟแฟรกชัน เฟรสเนลดิฟแฟรกชัน และโพลาไรเซชัน 
 Geometrical and Physical Optics, paraxial ray tracing using matrix method, aperture and 
stop, aberration, interference, far-field diffraction Fresnel diffraction, holography, coherence, polarization.  
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SC513 117 กลศาสตรควอนตัม 1 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 114 
 สัจพจนของกลศาสตรควอนตัม ปริภูมิฮิลเบิรตและตัวดําเนินการเฮอรมิเชียน หลักการรวมกันได และ
ความสัมพันธคอมมิวเตเตอร ทฤษฎีการอนุรักษและแพริตี ปญหาในหน่ึงมิติ ปญหาในสองมิติ โมเมนตัมเชิงมุม ปญหาใน  
สามมิต ิ
 Postulates of quantum mechanics, Hilbert space and Hermitian operators, superposition 
principle and commutator relations, conservation theory and parity, one dimensional problems, two 
dimensional problems, angular momentum, three dimensional problems.  
 

SC513 118 ฟสิกสนิวเคลียร 3(3-0-6) 
 Nuclear Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 
 หลักการพ้ืนฐานของอะตอมและนิวเคลียร สมบัติของนิวเคลียส แรงระหวางนิวคลีออน แบบจําลอง
นิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร การแตกตัว การหลอมตัว เครื่องเรงอนุภาคและการประยุกตใชงานทางดานนิวเคลียร 
 Basic principles of atoms and nuclei, nuclear properties, force between nucleons, nuclear 
models, nuclear reactions, fission, fusion, accelerators and applications of nuclear physics.  
 

SC513 119 อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics and Statistical Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001 
 ระบบทางเทอรโมไดนามิกสและกฏขอท่ีศูนย การแปลงและกฏขอท่ีหน่ึง เครื่องจักรความรอนและกฏขอท่ี
สอง เอนโทรปและกฏขอท่ีสาม กลศาสตรสถิติของระบบโดดเดี่ยว กลศาสตรสถิติของระบบท่ีมีอันตรกิริยาตอกัน สถิติเชิง
ควอนตัมของกาซอุดมคติ 
 Thermodynamic systems and the zeroth law, transformations and the first law, heat engines 
and the second law, entropy and the third law, statistical mechanics of isolated systems, statistical 
mechanics of interacting systems, quantum statistics of ideal gases.  
 

SC513 121 ฟสิกสสถานะของแข็ง 3(3-0-6) 
 Solid State Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 หรือรายวิชาควบ SC513 117 
 หลักมูลของผลึกวิทยา โครงสรางผลึกและแลตทิชสวนกลับ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซโดยผลึก และ
เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซเชิงปฏิบัติ ทฤษฎีความจุความรอนของของแข็ง การสั่นสะเทือนแลตทิช ทฤษฎี
อิเล็กตรอนอิสระและทฤษฎีแถบพลังงานสําหรับของแข็งข้ันแนะนํา 
 Fundamental of crystallography, crystal structure and reciprocal lattice.  X- rays diffraction 
theory and practical X- rays diffraction technique, heat capacity theory of solids, lattice vibrations, 
introduction of free electron and energy band theory of solids.  
 

SC513 122 ฟสิกสดาราศาสตร 3(3-0-6) 
 Astrophysics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : (SC513 119 และ SC513 118)  หรือ  (SC513 119 และรายวิชาควบ  
   SC513 118) 
 ความรูพ้ืนฐานของดาราศาสตรและการศึกษาเอกภพในปจจุบัน ทรงกลมทองฟา ระบบโคออรดิเนต 
กลศาสตรทองฟา ระบบสุริยะ โครงสรางภายในและบรรยากาศดาว พลังงานและการแผรังสี สเปกโตรสโคปและโฟโตเมตรี 
ระบบดาวคู ดาวแปรแสง วิวัฒนาการของดาวฤกษ กาแลกซี เอกภพวิทยาข้ันตน 
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 Basic knowledge of astronomy and current views of the universe, celestial sphere, 
coordinate systems, celestial mechanics, solar system, stellar interior and atmosphere, energy and 
radiation transfer, stellar spectroscopy and photometry, binary stars, variable stars, stellar evolution, 
galaxies, elementary cosmology.  
 

SC513123 ทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electromagnetic Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 หรือ SC512 114 
 สนามไฟฟาสถิต สนามแมเหล็กท่ีเกิดจากกระแสคงท่ี การเหน่ียวนํา สมการของแมกซเวลล คลื่น
แมเหล็กไฟฟา สมบัติและการประยุกตของคลื่นแมเหล็กไฟฟาทอนําคลื่น และปญหาคาขอบเขต 
 Electrostatic field, magnetic fields from steady currents, induction, Maxwell's equations, 
electromagnetic waves, properties and applications of electromagnetic waves, waveguides and boundary 
value problems.  
 

SC513 124 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-3-5) 
 Computer Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ผานการลงทะเบียน SC501 001 และ ผานการลงทะเบียน SC501 002 
 คอมไพเลอรไพธอน ชนิดขอมูล ขอความสั่งควบคุม ฟงกช่ัน การทําซ้ํา การเรียกซ้ํา อารเรยและเวกเตอร 
สตริง อัลกอริทึม การยกเวน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และอินเตอรเฟซ ผูใชแบบกราฟก(GUIs) 
 Python compilers, data type, control statements, functions, iteration, recursion, arrays and 
vectors, strings, algorithms, exceptions, object-oriented programming, and graphical user interfaces (GUIs).  
 

SC513 185 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 1 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ผานการลงทะเบียน SC512 184 
 การทดลองฟสิกสข้ันสูงทางดานทัศนศาสตร ผลของสนามแมเหล็กตอการโพลาไรเซชันของแสงท่ีผานสาร 
(ปรากฏการฟาราเดย) กลศาสตรควอนตัม และฟสิกสนิวเคลียร การกําหนดจุดโนดัลและความยาวโฟกัสยังผลของเลนส
หนา การสรางโฮโลแกรม การใชอินเตอรเฟยโรมิเตอรแบบไมเคิลสันในการวัดคาความยาวคลื่น ดัชนีหักเหของอากาศและ
แกว การใชอินเตอรเฟยโรมิเตอรแบบเฟบรียเพอรโรในการวัดการแยกของเสนสเปกตรัม สเปกตรัมของอะตอมและผลของ
สนามแมเหล็กตอสเปกตรัมของอะตอม (ปรากฏการณซีมาน)  การทดลองปฏิบัติการดาราศาสตร เชน การวิเคราะห HR 
diagram ของดาวประเภทตางๆ และการวิเคราะหหรือประยุกตความรูเก่ียวกับสเปกตรัมดาวฤกษ 
 Physics experiments at advanced level in optics, effect of magnetic field on polarization of 
light passing through a material ( Faraday’ s effect) , quantum mechanics, and nuclear physics, 
determination of nodal points and effective focal length of a thick lens, constructing a hologram, using 
Michelson interferometer to measure wavelength, refractive indices of air and glass, using Fabry Perot 
interferometer to measure splitting in spectral lines, atomic spectra and effect of magnetic field on 
atomic spectra (Zeeman’s effect), laboratory experiments in Astronomy such as analysis the HR diagram 
of many types of stars and analyse or applying knowledge with the spectral types of stars.  
 

SC513 186 ปฏิบัติการฟสิกสขั้นสูง 2 1(0-3-2) 
 Advanced Physics Laboratory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ผานการลงทะเบียน SC513 185 
 การทดลองทางฟสิกสข้ันสูงทางดานฟสิกสของวัสดุของแข็ง คลื่นแมเหล็กไฟฟาในสายสง กลศาสตร
ควอนตัม และฟสิกสนิวเคลียร การวิเคราะหโครงสรางผลึกโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ และอิเล็กตรอน การวิเคราะห
โครงสรางผลึกจําลองโดยใชคลื่นไมโครเวฟ การศึกษาสมบัติของสารก่ึงตัวนํา คลื่นแมเหล็กไฟฟาในสายสงแบบตัวนําคูรวม
แกน การนําคลื่นไมโครเวฟในทอนําคลื่น การศึกษาผลของสนามแมเหล็กตอสปนของอิเล็กตรอนและตอสปนของนิวเคลียส
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โดยวิธีแมกเนติกเรโซแนนซ (อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ (ESR) และนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ (NMR)) การหา
ประสิทธิภาพของหัววัดเยอรเมเนียมประสิทธิภาพสูง การวัดเวลาการผอนคลายของนิวเคลียสไฮโดรเจนในของเหลวโดยวิธี
นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซแบบพัลซ 
 Experiments at advanced level on physics of solid materials, electromagnetic waves in 
transmission lines, quantum mechanics and nuclear physics, analysis of crystal structure using X- ray 
diffraction and electron diffraction methods, analysis of crystal model using microwave, study of 
properties of semiconductor material; electromagnetic waves in a coaxial transmission line; propagation 
of microwave in a waveguide, effect of magnetic field on electron spin and nuclear spin using magnetic 
resonance method (electron spin resonance (ESR) and nuclear magnetic resonance (NMR), determination 
of efficiency of High Performance Germanium ( HPGe) , measurement of relaxation times of  1H in liquid 
using pulsed Nuclear Magnetic Resonance (NMR).  
 

SC513 217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับฟสิกส 3(3-0-6) 
 Numerical Methods for Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001  และ SC501 002 
 การแกระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
สมการเชิงอนุพันธ การประยุกตใชในปญหาทางกายภาพ 
 Solving linear system, interpolation, numerical derivative, numerical integration, solving 
differential equations, applications in physical problems.  
 

SC513 219 การสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 114 
 สมบัติทางแมเหล็กของนิวเคลียส ฟสิกสของการสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียร ลําดับของพัลส สวนประกอบ
ของเครื่องสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียร สเปกตรัมสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียร และเทคนิคข้ันสูง การผอนคลายของการสั่นพอง
แมเหล็กนิวเคลียร 
 Magnetic properties of the nucleus, nuclear magnetic resonance physics, pulse sequences, 
nuclear magnetic resonance hardware, nuclear magnetic resonance spectroscopy and advanced 
techniques, nuclear magnetic resonance relaxometry.  
 

SC513 221 วิธีการทางฟสิกสทฤษฏี 3(3-0-6) 
 Methods of Theoretical Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 114 
 สมบัติทางแมเหล็กของนิวเคลียส ฟสิกสของการสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียร ลําดับของพัลส สวนประกอบ
ของเครื่องสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียร สเปกตรัมสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียร และเทคนิคข้ันสูง การผอนคลายของการสั่นพอง
แมเหล็กนิวเคลียร 
 Magnetic properties of the nucleus, nuclear magnetic resonance physics, pulse sequences, 
nuclear magnetic resonance hardware, nuclear magnetic resonance spectroscopy and advanced 
techniques, nuclear magnetic resonance relaxometry.  
 

SC513 223 การคํานวณสมรรถนะสูง 3(3-0-6) 
 High Performance Computing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 
 เมทริกซ สมการไอเกน ผลึกศาสตร กลศาสตรควอนตัมพ้ืนฐาน ปญหาระบบหลายตัว ทฤษฎีฮารทรี ทฤษฎี
ฮารทรี-ฟอกซ ทฤษฎีฟงกชันนัลความหนาแนน พลศาสตรเชิงโมเลกุล 
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 Matrix, eigen equation, crystallography, basic quantum mechanics, many body problems, 
Hartree theory, Hartree-Fock theory, density functional theory, molecular dynamics.  
 

SC513 225 หลักการทางฟสิกสในเคร่ืองมือแพทย 3(3-0-6) 
 Principle of Physics in Medical Instruments 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 พ้ืนฐานทางฟสิกสรังสี อันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสาร หลักการปองกันอันตรายจากรังสี การประยุกตใช
หลักการทางฟสิกสในเครื่องมือทางการแพทย ฟสิกสของการสรางภาพของเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัย เครื่องมือทางเวช
ศาสตรนิวเคลียร และเครื่องมือทางรังสีรักษา 
 Basic of radiologic physics, interaction of radiation with matter, principle of radiation 
protection, the application of physics in medical equipment, physics of diagnostic imaging machine, 
nuclear medicine, and radiotherapy instruments.  
 

SC513 226 กลศาสตรควอนตัม 2 3(3-0-6) 
 Quantum Mechanics II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 
 เบสิสและการแทนในรูปเมทริกซ  การแปลงแบบยูนิทารีและซิมิลาริตีในกลศาสตรควอนตัม  เมทริกซ
โมเมนตัมเชิงมุม เมทริกซสปนเพาลี เมทริกซความหนาแนน โมเมนตัมเชิงมมุรวม หลักการของเพาลี ตารางธาตุ ทฤษฎีการ
รบกวนแบบไมซอนสถานะท่ีไมข้ึนกับเวลา ทฤษฎีการรบกวนแบบซอนสถานะท่ีไมข้ึนกับเวลา ปรากฏการณสตารก ทฤษฎี
การรบกวนแบบข้ึนกับเวลา การรบกวนฮารมอนิค คลื่นยอย การกระเจิงคลื่นเอส การประมาณของบอรน สมการของลิบบ
แมน-ชวิงเงอร 
 Basis and matrix representations, unitary and similarity transformations in quantum 
mechanics, angular momentum matrices, Pauli spin matrices, density matrix, total angular momentum, 
Pauli principle, periodic table, time-independent nondegenerate perturbation theory, time-independent 
degenerate perturbation theory, Stark effect, time- dependent perturbation theory, harmonic 
perturbation, partial waves, s-wave scattering, Born approximation, Lippmann-Schwinger equation.  
 

SC513 228 การสรางภาพดวยการสั่นพองแมเหล็กนิวเคลียรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Nuclear Magnetic Resonance Imaging 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 114 
 หลักของการสรางภาพ เทคนิคการสรางภาพข้ันพ้ืนฐาน วิธีการสรางภาพ อุปกรณในการสรางภาพ เทคนิค
การสรางภาพแบบรวดเร็ว การสรางภาพของไหลและภาพหลอดเลือด การสรางภาพดวยเทคนิคการกําทอนซอนของ
โปรตอนและอิเล็กตรอนและความปลอดภัยในการใชงาน 

Imaging principles, basic imaging techniques, imaging methods, imaging hardware, fast 
imaging techniques, flow imaging and MR angiography, proton-electron double resonance imaging (PEDRI) 

and safety uses.  
 

SC513 232 วิธีสมมาตร 3(3-0-6) 
 Symmetry Method 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 
 การประยุกตของทฤษฎีกลุมในกลศาสตรควอนตัม สมมาตรของแฮมิลโตเนียน และฟงกชันคลื่นแบบซอน
สถานะ ตัวแทนกลุมและตัวแทนเออรีดิวซซิเบิล กลุมการหมุนและโมเมนตัมเชิงมุม การควบคูแบบวิกเนอรและตัวแทนสปน 
สมมาตรแบบผกผันและการเปลี่ยนลําดับ กฎการเลือก ทฤษฎีการรบกวน 
 Applications of group theory to quantum mechanics, symmetries of Hamiltonian and 
degenerate wave functions, group representations and irreducible representations, rotation group and 
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angular momentum, Wigner coupling and spin representations, inversion and permutation symmetry, 
selection rules, perturbation theory.  
 

SC513 234 ดาราศาสตรทรงกลม 3(3-0-6) 
 Spherical Astronomy 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 112 
 ตรีโกณมิติท่ีเก่ียวกับทรงกลม ทรงกลมทองฟา การหักเห เวลา ความคลาด การหมุนควง และพารัลแลกซ
การสาย 
 Trigonometry of a sphere, celestial sphere, refraction, time, aberration, precession and 
nutation parallax.  
 

SC513 236 ฟสิกสอนุภาคมูลฐาน 3(3-0-6) 
 Elementary Particle Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 
 อนุภาคมูลฐานและแรงมูลฐานในธรรมชาติ จลนศาสตรเชิงสัมพัทธภาพ ทฤษฎีสนามควอนตัมข้ันแนะนํา 
สมการไคลน-กอรดอน สมมาตรทางฟสิกส อันตรกิริยาของสนาม สมการดิแรค แผนภาพไฟนแมน ทฤษฎีเกจ พลศาสตร
ไฟฟาควอนตัม การเสียสมมาตรแบบเฉียบพลันและกลไกฮิกส แบบจําลองมาตรฐานของฟสิกสอนุภาค เครื่องเรงอนุภาค 
 Elementary particles and fundamental forces in nature, relativistic kinematics, introduction 
to quantum field theory, Klein- Gordon equation, symmetry in physics, interacting fields, Dirac equation, 
Feynman diagrams, gauge theories, quantum electrodynamics, spontaneous symmetry breaking and Higgs 
mechanism, the standard model of particle physics, particle accelerators.  
 

SC514 227 ฟสิกสรังสี 3(3-0-6) 
 Radiation Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 118 
 หลักการพ้ืนฐานของอะตอมและนิวเคลียส กฎการสลายตัว การสลายตัวใหรังสแีอลฟาและรังสีเบตา และ
การปลดปลอยรังสีแกมมา อันตรกริยาระหวางอนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมาและอนุภาคนิวตรอนกับสสาร ตน
กําเนิดรังสี การนํารังสีไปใชในทางการแพทย การวัดปริมาณกําหนดของรังสี 
 Basic principles of atoms and nuclei, decay law, alpha and beta disintegration and gamma 
emission, interactions of alpha, beta, gamma and neutron radiation with matter, radiation sources, 
medical application of radiation, radiation dose measurement.  
 

SC514 229 ทัศนศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 
 Applied Optics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 116 
 ทฤษฎีเชิงเรขาคณิตของระบบทัศนศาสตร วิธีการออกแบบทางทัศนศาสตร เลนสแกความคลาดสี เลนส
ใกลตาและเลนสใกลวัตถุของระบบกลองจุลทรรศนและกลองโทรทรรศน ระบบทัศนอุปกรณประเภท ทัศนศาสตรของการ
มองเห็น โฮโลกราฟและระบบการตรวจสอบแบบไมทําลายโดยวิธีโฮโลกราฟ เกรตติงเลี้ยวเบนแสง การกระเจิงและการ
ประยุกต เสนใยนําแสงและการประยุกต 
 Geometrical theory of optical system, method of optical design, achromatic doublet lens, 
eye piece and objectives of microscope and telescope, visual optics, holography and holographic 
interferometry, diffraction grating, scattering and its applications, fiber optics and its applications.  
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SC514 231 ฟสิกสทฤษฎี 3(3-0-6) 
 Theoretical Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 
 ประวัติและวิวัฒนาการท่ีสําคัญของฟสิกสทฤษฎี กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันและความโนมถวง สมการแม็กซ
เวลลและทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา กลศาสตรทฤษฎี อุณหพลศาสตรและฟสิกสเชิงสถิติ จุดเริ่มตนของแนวคิดของกลศาสตร
ควอนตัม ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป 
 History and the important revolution in theoretical physics, Newton’ s laws of motion and 
gravity, Maxwell’ s equations and electromagnetic theory, theoretical mechanics, thermodynamics and 
statistical physics, the origins of the concept of quantum mechanics of special relativity and general relativity.  
 

SC514 233 สัมพัทธภาพท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Relativity 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 122 
 ประวัติและพัฒนาการทางทฤษฎี กาลอวกาศแบบมินคอฟสกี เทนเซอรวิเคราะห การหาสัญลักษณ คริส
ทอฟเฟล สมการจีออเดสิก เทนเซอรความโคงของรีมานน-คริสทอฟเฟลและเทนเซอรอ่ืนๆ หลักความสมมูลย สมการสนาม
ของไอนสไตน คําตอบชวาสซไชลดและหลุมดํา ปรากฎการณการเลื่อนของจุดเพอรริฮีเลียน เลนสความโนมถวง คลื่นความ
โนมถวง สมการฟรีดมานน สมการของไหล สมการความเรง และเอกภพวิทยาข้ันแนะนํา 
 History and development of the theory, Minkowski spacetime, tensor analysis, 
determination of Christoffel’s symbol, geodesic equation, Riemann-Christoffel curvature tensor and other 
tensors, equivalence principle, Einstien’ s field equation, Schwarzschild’ s solution and blackholes, 
advance of perihelion, gravitational lensing, gravitational wave, Friedmann equation, fluid equation, 
acceleration equation, and introduction to cosmology.  
 

SC514 235 เอกภพวิทยายุคใหมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Modern Cosmology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 122 
 เมตริกของฟรีดมานน-โรเบิรตสัน-วอลกเกอร พลศาสตรของการขยายตัวของเอกภพ การวัดระยะทางของ
วัตถุในเอกภพ เอกภพยุคเริ่มแรก รังสีคอสมิกไมโครเวฟพ้ืนหลัง การเกิดโครงสราง วิวัฒนาการของเอกภพ 
 Friedmann- Robertson- Walker metric, dynamics of cosmic expansion, distance scales in 
cosmology, the early universe, cosmic microwave background radiation, structure formation, evolution 
of the universe.  
 

SC514238 เคร่ืองมือและเทคนิคทางนิวเคลียร 3(3-0-6) 
 Nuclear Instrumentation and Techniques 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC512 115 และ SC513118 
 หลักการและการใชงานอุปกรณทางนิวเคลียร เครื่องวัดรังสี เครื่องขยายสัญญาณ เครื่องจํากัดขนาดของ
สัญญาณ เครื่องวิเคราะหแบบชองเดียว เครื่องวิเคราะหแบบหลายชอง เทคนิคทางนิวเคลียร เทคนิคสุญญากาศ การเรง
อนุภาค เทคนิคทางแรงดันไฟสูง สเปคโตรสโคปของรังสีอัลฟา เบตา แกมมา และนิวตรอน การวัดแองกูลารคอรรีเลชัน  
การวิเคราะหโดยการกอกัมมันตดวยนิวตรอน การประยุกตอิเล็กทรอนิกสกับเครื่องมือทางนิวเคลียร 
 Principles and usages of nuclear instruments, nuclear radiation detectors, amplifiers, 
discriminators, single- channel analyzer, multichannel analyzer, nuclear techniques, vacuum technique, 
particle acceleration, high voltage techniques, alpha, beta, gamma- rays and neutron spectroscopy, 
angular correlation measurement, neutron activation analysis, electronics applications in nuclear 
instruments.  
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SC514 761 สัมมนาทางฟสิกส 1(1-0-2) 
 Seminar in Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสช้ันปท่ี 4 
 ทักษะการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย การสืบคนและอางอิงเอกสาร การนําเสนอและรวมวิจารณบทความ
หรืองานวิจัยตางๆ ในสาขาวิชาฟสิกส 
 Oral presentation skills, literature search and referencing, presentation and discussion of 
research papers or research works in physics.  
 

SC514 774 โครงงานวิจัยทางฟสิกส 2(0-6-12) 
 Research Project in Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสช้ันปท่ี 4 
 โครงงานเพ่ือการศึกษาวิจัยปญหาทางฟสิกส การเขียนเสนอหัวขอโครงงานวิจัย การเขียนรายงาน
โครงงานวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัย 
 A research project in physics, proposal writing, report writing, and project presentation.  
 

SC514 785 สหกิจศึกษาทางดานฟสิกส 6 หนวยกิต 
 Cooperative Education in Physics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกสช้ันปท่ี 4 และ 300 202 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานสถานประกอบการหรือสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาฟสิกส โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานเสมือนหน่ึงเปนพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน โดยปฏิบัติงานเต็ม
เวลา และมีหนาท่ีรับผิดชอบตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานการปฏิบัติงานจริงพรอมท้ังนําเสนอตอพนักงานสห
กิจศึกษาจากหนวยงานน้ัน และอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Actual training in industrial enterprise or government sectors which directly involve in the 
field of physics, students must work full- time as one of the employees of that enterprise and also take 
full responsibility with the given tasks, writing final reports to be presented to the appointed co-operative 
officer belonging to the enterprises as well as to the co-operative advisors.  
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รายวิชาในสังกัดสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
 

SC521 352 วัสดุศาสตรขั้นแนะนํา  3(3-0-6) 
 Introduction to Materials Sciences  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  โครงสรางอะตอมและพันธะระหวางอะตอมข้ันแนะนํา โครงสรางของของแข็งผลึก ความไมสมบูรณใน
ของแข็ง สมบัติเชิงกลของวัสดุ แผนภาพเฟส โลหะและโลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร คอมโพสิต การกัดกรอนและเสื่อม
สลายของวัสดุ สมบัติตางๆ ของวัสด ุ
 Introduction to atomic structure and interatomic bonding, structure of crystalline solids, 
imperfections in solids, mechanical properties of materials, phase diagrams, metals and alloys, ceramics, 
polymers, composite, corrosion and degradation of materials, other properties of materials. 
 

SC522 311 โครงสรางและสมบัติของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 โครงสรางผลึก การคํานวณโครงสรางผลึก ระนาบแลททิซ ปริภูมิสวนกลับ ความรอนจําเพาะและความจุ 
คาคงท่ีไดอิเล็กตริก ความเคนและความเครียด 
 Crystal structure, crystallographic computation, lattice planes, reciprocal space, specific 
heat and capacity, dielectric constant, stress and strain. 
 

SC522 312 โครงสรางและสมบัติของวัสดุ 2 3(3-0-6) 
 Structures and Properties of Materials II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 311 
 การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ โครงสรางผลึกและรูปแบบการเลี้ยวเบน สมบัติเชิงแสงของวัสดุ สมบัติเชิงไฟฟา 
สมบัติเชิงความรอน สมบัติเชิงแมเหล็ก 
 X-ray diffraction, crystal structure and diffraction pattern, optical property of materials, 
electrical property, thermal property, magnetic property. 
 

SC522 313 กลศาสตรควอนตัมขัน้แนะนําสําหรับวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Introduction to Quantum Mechanics for Materials Science and Nanotechnology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002  
 ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค สัจพจนท่ัวไปทางกลศาสตรควอนตัม ตัวดําเนินการ  คาเจาะจงและฟงกชันคา
เจาะจง ความหนาแนนความนาจะเปน สมการชโรดิงเจอรชนิดไมข้ึนกับเวลา อิเล็กตรอนอิสระ ไฮโดรเจนอะตอม ฟงกชัน
คลื่น ออรบิทัลเชิงอะตอม แบบจําลองของอนุภาคในกลองหน่ึงมิติ อิเล็กตรอนภายใตศักยไฟฟาแบบคาบ ทฤษฏี
แถบพลังงานของของแข็ง ควอนตัมเวลล ควอนตัมไวร ควอนตัมดอท รอยตอทัลเนลและการประยุกต สิ่งประดิษฐเชิง
ควอนตัม 
 Wave-particle duality, general postulates of quantum mechanics, operators, eigenvalues 
and eigen functions, probability density, time-independent Schrödinger’s equation, free electrons, 
hydrogen atom, wave functions, atomic orbital, one-dimensional particle-in-a-box model, electrons in a 
periodic potential, band theory of solids, quantum well, quantum wire, quantum dot, tunnel junctions 
and applications of tunneling, quantum devices. 
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SC522 314 วิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 313 
 วิวัฒนาการของวิทยาศาสตรนาโน วิทยาศาสตรนาโนในธรรมชาติ ปรากฎการณท่ีข้ึนกับขนาดและรูปทรง 
สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน อะตอมเดี่ยว อนุภาคนาโน บัลค อิเล็กตรอนอิสระ อนุภาคในกลองหน่ึงมิติ วัสดุโครงสรางระดบั
นาโน ควอนตัมทันเนลลิ่งและการประยุกต กระบวนการผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะในวัสดุท่ีมีโครงสรางในระดับนา
โน วัสดุนาโนคารบอน วัสดุนาโนแมเหล็ก วัสดุนาโนโลหะออกไซด 
 Evolution of nanoscience, nanoscience in nature, size and shape dependent phenomena, 
characteristic properties of nanomaterials, single atom, nanoparticle, bulk, free electron, a particle in a 
one-dimensional box, nanostructured materials, quantum tunneling and applications, fabrication and 
characterization of nanostructured materials, carbon nanomaterial, magnetic nanomaterials, metal oxide 
nanomaterials. 
 

SC522 354 ลักษณะเฉพาะของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Characterization 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 311 หรือ SC513 121 หรือ รายวิชาควบ SC513 121 
 เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซข้ันแนะนํา เทคนิคกลองจุลทรรศนแบบแสง การเตรียมช้ินงานสําหรับกลอง
จุลทรรศนแบบแสง มูลฐานของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด มูลฐานของกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง
ผาน เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุแบบอ่ืนๆ 
 Introduction to X-ray diffraction technique, optical microscope technique, sample 
preparation for optical microscopy, fundamentals of scanning electron microscope, fundamentals of 
transmission electron microscope, and other materials characterization techniques. 
 

SC522 356 กระบวนการผลิตทางวัสดุ 3(3-0-6) 
 Materials Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 กระบวนการผลิตวัสดุข้ันแนะนํา วัสดุเริ่มตน กระบวนการหลอม กระบวนการข้ึนรูปของแข็งข้ันแนะนํา 
กระบวนการข้ึนรูปผง กระบวนทางผลิตโดยใชสารละลายและการกระจายตัว กระบวนการผลิตโดยใชไอสาร 
 Introduction to material processing, starting materials, melt processes, introduction to solid 
processes, powder processes, solution and dispersion processes, vapor processes. 
 

SC522 383 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 1 1(0-3-2) 
  Material Science Laboratory I 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการและการเขียนรายงานผลการทดลอง การออกแบบการทดลอง การทดสอบ
แรงดึง การทดสอบสมบัติเชิงพลวัติ การวัดอุณหภูมิ ตัวเก็บประจุไฟฟาแบบดีแอลอี การตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของ
วัสดุ การหาคาความหนาแนนและความถวงจําเพาะ การทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุ ปฏิบัติการคอมพิวเตอรเชิง
คํานวณ   

Safety in laboratory and report writing of the experimental results, experimental design, 
tensile testing, dynamic property testing, temperature measurement, DLE capacitor, microstructure 
analysis, density and specific gravity measurement, dielectric measurement, computational calculation 
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SC522 384 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 2 1(0-3-2) 
  Material Science Laboratory II 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  การสังเคราะหพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุลพอลิเมอรดวยเทคนิค จีพีซี การชุบดวยไฟฟา การวัดคาการ

นําความรอน การข้ึนรูปเซรามิก การวัดการนําความรอนดวยวิธีหัววัดแบบสี่จุด สเตอรีโอโปรเจ็ตชัน การวัดความแข็งของ
วัสดุ การศึกษาฮิสเตอริซิสลูป การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  Polymer synthesis, determination of polymer molecular weight by GPC technique, 
electroplating, thermal conductivity measurements, ceramic processing, thermal conductivity measurements 
by using 4- point probe, stereoprojection, hardness of materials, hysteresis loop study, analyzing and 
presenting data with computer programs 
 

SC522 451 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 
 Nanomaterials 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยามของวัสดุนาโน การจําแนกประเภทของวัสดุนาโน ผลของขนาดในระดับนาโนตอการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเชิงแสง เชิงกล ไฟฟา และแมเหล็ก วัสดุนาโนคารบอน วัสดุนาโนแมเหล็ก วัสดุนาโนโลหะออกไซด  วัสดุนาโน
อิเล็กทรอนิกส และวัสดุนาโนในกลุมโครงสรางแบบ 2 มิติ เปนตน 
 Definition of nanomaterial, classification of nanomaterials, effects of nanoscale dimensions 
on physical, optical, mechanical, electrical and magnetic properties of nanomaterials, carbon 
nanomaterials, magnetic nanomaterials, metal oxide nanomaterials, nanoelectronic materials and two-
dimensional nanomaterials. 
 

SC523 315 อุณหพลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Thermodynamics of Materials 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 อุณหพลศาสตรข้ันแนะนํา กฎขอท่ีหน่ึง กฎขอท่ีสอง ฟงกชันเสริม ความจุความรอน เอนทัลป และกฎขอ
สาม สมดุลเฟสในระบบองคประกอบเดี่ยว พฤติกรรมของกาซและของสารละลาย พลังงานอิสระกิบสและเฟสไดอะแกรม
ของระบบท่ีมีสาร 2 ชนิด ระบบสาร 3 ชนิด ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวกับเฟสขนบริสุทธ์ิและกาซ สมดุลปฏิกิริยาในระบบซึ่งมี
องคประกอบในสารละลายขน 
 Introduction to thermodynamics, the first law, the second law, auxiliary function, heat 
capacity, enthalpy and the third law, phase equilibrium in a one component system, behavior of gases 
and solutions, Gibbs free energy and phase diagram of binary systems, ternary systems, reactions 
involving pure condensed phases and a gaseous phase, reaction equilibria in systems containing 
components in condense solution. 
 

SC523 316 ผลึกศาสตร 3(3-0-6) 
 Crystallography 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC521 352 
 ลักษณะเฉพาะของผลึกและแลตทิซผลึก แลตทิซแบบสองมิติ แลตทิซแบบสามมิติ ระนาบผลึก รูปแบบการ
สมมาตร ทฤษฎีกลุมจุด แลตทิซสวนกลับ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซในโครงสรางผลึก 
 Characteristics of crystal and crystal lattices, two-dimensional lattices, three-dimensional 
lattices, crystal plane, symmetry forms, point groups theory, reciprocal lattice, X-ray diffraction in crystal 
structure. 
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SC523 317 วิทยาศาสตรนาโนและนาโนเทคโนโลยี 2 3(3-0-6) 
 Nanoscience and Nanotechnology II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 314 
 การสังเคราะหทางเคมีและการดัดแปรวัสดุนาโน ประเภทของกระบวนการสังเคราะห การกอตัวเองโดย
ธรรมชาติ การดัดแปรพ้ืนผิววัสดุ พอลิเมอรนาโนคอมพอสิตและการประยุกต ชีววิทยาของเซลลและสารชีวโมเลกุลข้ัน
แนะนํา ธรรมชาติและชีวภาพระดับนาโน ความเช่ือมโยงของการแพทยและชีววิทยากับวิทยาศาสตรระดับนาโน การ
ประยุกตนาโนไบโอเทคโนโลยี 
 Chemical synthesis and modification of nanomaterial, types of synthesis processes, self-
assembly, surface modification, pnanocomposites and their applications, introduction to cell biology and 
biomolecules, natural and nanobioscience, interface of medicine and biology with nanoscale sciences, 
applications of nanobiotechnology. 
 

SC523 319 โลหะและโลหะผสม 3(3-0-6) 
 Metals and Alloys 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 312 
 โครงสรางโดยท่ัวไปของโลหะ ความสัมพันธระหวางโครงสรางพันธะและสมบัติของโลหะบริสุทธ์ิ ระบบ
โลหะผสม เสถียรภาพของเฟสในโลหะผสม สมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม กลไกเพ่ิมความแข็งแรงในโลหะและโลหะ
ผสม กระบวนการผลิตโลหะ โลหกรรมผงแผนภาพเฟสของโลหะผสม ระบบเหล็กคารบอน การอบความรอนเหล็กกลา 
เหล็กหลอ โลหะผสมนอกกลุมเหล็กและการอบความรอน การเคลือบผิวและการตานทานการสึกหรอของโลหะ การกัด
กรอนของโลหะ 
 Typical metallic structures, relation between structure bonding and properties of pure 
metals, alloys systems, phase stability in alloys, mechanical properties of metals and alloys, 
strengthening mechanisms in metals and alloys, metal processing, powder metallurgy, alloys phase 
diagrams, iron-carbon system, heat treatment of steel, cast iron, nonferrous alloys and heat treatment, 
surface coating and wear resistance of metals, corrosion of metals. 
 

SC523 321 พอลิเมอร 3(3-0-6) 
 Polymers 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC521 352   
 บทนําเก่ียวกับวิทยาศาสตรพอลิเมอร พันธะเคมีและโครงสรางของพอลิเมอร สมบัติของพอลิเมอร นํ้าหนัก
โมเลกุลของพอลิเมอร ปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอรและจลนพลศาสตร พอลิเมอไรเซชันแบบข้ัน พอลิเมอไรเซชันแบบ
ลูกโซอนุมูลอิสระ พอลิเมอไรเซชันแบบลูกโซไอออนิก สารเติมแตง 
 Introduction to polymer science, chemical bond and structure of polymer, polymer 
properties, molecular weight of polymer, polymerizations and kinetics, step polymerization, free radical 
polymerization, ionic chain polymerization, additives. 
 
SC523 351 เซรามิกส 3(3-0-6) 

  Ceramics 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  เซรามิกข้ันแนะนํา พันธะและโครงสรางของเซรามิก เทอรโมไดนามิกสของเซรามิก ตําหนิ การแพรและการ

นําไฟฟาของเซรามิก การเผาผนึกกันเปนกอนและการเติบโตของเกรน สมบัติเชิงกลและความรอนของเซรามิก สมบัติทาง
ไฟฟาและสมบัติทางแมเหล็กของเซรามิก สมบัติเชิงแสงของเซรามิก  

  Introduction to ceramics, bonding and structures of ceramics, thermodynamics of ceramics, 
defects, diffusion and electrical conductivity of ceramics, sintering and grain growth, mechanical and 
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thermal properties of ceramics, electrical and magnetic properties of ceramics, optical properties of 
ceramics 
 

SC523 385 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 3 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory III 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การหลอโลหะ การสังเคราะหอนุภาคขนาดนาโน การเตรียมฟลมอะลูมิเนียมดวยวิธีไอระเหย การวัดคา
ศักยซีตา การวิเคราะหเฟสดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ การวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ การวัดขนาดอนุภาคดวย
การกระเจิงทางแสง การวัดสมบัติแมเหล็ก ทฤษฎีฟงกชันความหนาแนน การข้ึนรูปฟลมบาง 
 Metal casting, nano-particle synthesis, aluminum films synthesis by sputtering method, Zeta 
potential measurement, phase identification by X-Ray diffraction, measurements of Li-ion battery, particle 
size analysis by light scattering method, magnetic property measurements, density functional theory, 
thin film processing 
 

SC523 386 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร 4 1(0-3-2) 
 Materials Science Laboratory IV 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 การเคลือบผลึกในเซรามิก กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด เทคนิคจุลทรรศนชนิดฟลูออเรสเซนท 
การข้ึนรูปดวยวิธีอิเล็กโตรสปนนิง การวัดประสิทธิภาพเซลลแสงอาทิตย การวัดคาความจุไฟฟาของตัวเก็บประจุ กลอง
จุลทรรศนแรงอะตอม การวัดขนาดผลึกดวยเทคนิคเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ พลศาสตรเชิงโมเลกุล 
 Crystals glazing in ceramics, scanning electron microscope, fluorescent Microscopy, 
electrospinning of ceramic fiber, measurement of solar cells efficiency, capacitor-voltage measurements, 
atomic force microscope, crystallite size analysis by XRD, molecular dynamics. 
 

SC523 411 จลนศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 
 Kinetic of Material 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 311 
 อุณหพลศาสตรท่ีผันกลับไมได การสงถายโดยการแพร การเปลี่ยนเฟส การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางจาก
กระบวนปรากฎการณการแพรและไมแพร 
 Irreversible thermodynamics, diffusion transport, phase transformation, microstructural 
changes from diffusion and diffusionless phenomena. 
 

SC523 412 เร่ืองคัดสรรทางวัสดุศาสตร 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เปนหัวขอบรรยายท่ีนาสนใจทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology. 
 

SC523 413 เร่ืองคัดสรรทางวัสดุศาสตร 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Materials Science II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เปนหัวขอบรรยายท่ีนาสนใจทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 
 Currently interesting topics in materials science and nanotechnology. 
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SC523 414 การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Materials Characterization 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 354 
 ทบทวนการหาลักษณะเฉพาะข้ันพ้ืนฐานของวัสดุ อันตรกิริยาระหวางอิเล็กตรอนหรือไอออนกับช้ินงาน 
ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน  เทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดข้ันสูง  เทคนิคกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองผานข้ันสูง การตีความหมายจากภาพถายกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน เทคนิคอ่ืนๆในการ
หาลักษณะเฉพาะของวัสดุข้ันสูง 
 Review on basic materials characterization, interactions between electrons/ions and 
specimens, theory of electron diffraction, advanced techniques in scanning electron microscopy, 
advanced techniques in transmission electron microscopy, transmission electron microscope image 
interpretation, other techniques in advanced materials characterization. 
 

SC523 415 วัสดุเชิงประกอบ 3(3-0-6) 
  Composite Materials 
  เง่ือนไขของรายวิชา : SC521 352 
  วัสดุเชิงประกอบข้ันแนะนํา ตัวเสริมแรงและเมทริกซ ปจจัยท่ีมีผลตอสมบัติของวัสดุเชิงประกอบ การ

เตรียมวัสดุเชิงประกอบ สมบัติของวัสดุเชิงประกอบ การเสียรูปของวัสดุเชิงประกอบ สมบัติของรอยตอ และการประยุกตใช
วัสดุเชิงประกอบ 

  Introduction to composite materials, reinforcements and matrices, factors affecting the 
characteristics of composite materials, fabrications of composite materials, properties of composite 
materials, deformation of composite materials, interface properties and applications of composite 
materials 

 

SC523 416 การกัดกรอน 3(3-0-6) 
 Corrosions 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC522 311 
 พ้ืนฐานการกัดกรอน รอยตอท่ีมีประจุ ทบทวนอุณหพลศาสตร เซลลเคมีไฟฟาและการกัดกรอนแบบกัลวา
นิก แผนภาพพัวเบกซ จลศาสตรของการกัดกรอน โพลาไรเซชันท่ีเก่ียวของกับความเขมขน และการแพร พาสสิวิตี้ การกัด
กรอนท่ีทําใหเกิดรอยแยกและรู การกัดกรอนเชิงกล สารยับยั้งการกัดกรอน การกัดกรอนท่ีเกิดข้ึนหลังจากเคลือบ
สารอินทรีย อิมพีแดนซกระแสสลับ การเกิดออกซิเดชันในสภาวะมีแกสและอุณหภูมิสูง หัวขอพิเศษในการกัดกรอน 
ประโยชนของการกัดกรอน 
 Corrosion basics, charged interface, a review of thermodynamics, electrochemical cells and 
galvanic corrosion, Pourbaix diagrams, kinetics of corrosion, concentration polarization and diffusion, 
passivity, crevice corrosion and pitting, mechanically assisted corrosion, corrosion inhibitors, corrosion 
under organic coatings, AC impedance, high- temperature gaseous oxidation, special topics in corrosion, 
beneficial aspects of corrosion. 
 

SC523 452 กระบวนการผลติโลหะ 3(3-0-6) 
 Metal Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 มูลฐานของการเสียรูป ผลกระทบของแรงเสียดทาน การดึง การอัด ผานเกลียว การตีข้ึนรูป การรีด การดัด 
การข้ึนรูปขณะรอน การข้ึนรูปแบบพลาสติกยิ่งยวด การเช่ือม โลหะการของการเช่ือม การตรวจสอบแนวรอยเช่ือม 
 Deformation fundamental, friction effect, drawing, extrusion, forging, rolling, bending, 
thermoforming, superplastic forming, welding metallurgy, weld inspection. 
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SC523 453 วัสดุแมเหล็ก 3(3-0-6) 
 Magnetic Materials 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 002 
 แนวคิดข้ันพ้ืนฐาน โมเมนตแมเหล็กของอะตอม แมเหล็กไดอา แมเหล็กพารา แมเหล็กเฟอโร แมเหล็กแอน
ติเฟอโร แมเหล็กเฟอรี แอนไอโซโทรปแมเหล็ก โดเมนแมเหล็ก แมเหล็กระดับนาโน วัสดุแมเหล็กออน วัสดุแมเหล็กแข็ง 
การบันทึกขอมูลแบบแมเหล็ก 
 Basic concepts, magnetic moments of atoms, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, 
antiferromagnetism, ferrimagnetism, magnetic anisotropy, magnetic domain, nanomagnetism, soft and 
hard magnetic materials, magnetic recording. 
 

SC523 454 นาโนอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
 Nanoelectronics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC521 352 
 อนุภาคและคลื่น กลศาสตรเชิงคลื่น วัสดุสําหรับนาโนอิเล็กทรอนิกส การเติบโต เทคนิคการเตรียมการ
ประดิษฐและการวัดสมบัติสําหรับโครงสรางนาโน การขนสงอิเล็กตรอนในสารก่ึงตัวนําและโครงสรางนาโน อิเล็กตรอนใน
โครงสรางมิติต่ํา อุปกรณโครงสรางนาโน 
 Particles and waves, wave mechanics, materials for nanoelectronics, growth, fabrication and 
measurement techniques for nanostructure, electron transport in semiconductors and nanostructures, 
electrons in traditional low-dimensional structure, nanostructure devices. 
 

SC523 455 เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนํา 3(3-0-6) 
 Semiconductor Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 หรือ SC522 313 
 โครงสรางของผลึก ประจุพาหะในสารก่ึงตัวนํา สารก่ึงตัวนําอินทรินซิคและเอกซทรินซิค  รอยตอพีเอ็น 
ทรานซิสเตอรแบบไบโพลาร สมบัติทางแสงของสารก่ึงตัวนํา เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของสารก่ึงตัวนํา โครงสรางของสารก่ึง
ตัวนําในระดับนาโน 
 Crystal structures, charge carriers in semiconductors, intrinsic and extrinsic semiconductors, 
p-n junction, bipolar transistors, optical properties of semiconductors, technology of semiconductor 
devices, semiconductor nanostructures. 
 

SC523 456 นาโนฟสิกส 3(3-0-6) 
 Nanophysics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC513 117 หรือ SC522 313 
 ปรากฏการณท่ีข้ึนกับขนาด สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน แบบจําลองบอศักยในหน่ึงมิติ ควอนตัมเวลล 
ควอนตัมไวร ควอนตัมดอท ควอนตัมทันเนลลิ่งและการประยุกต สมบัติเชิงแสงของโครงสรางสารก่ึงตัวนําระดับนาโน นา
โนแมเหลก็ การประยุกตวัสดุโครงสรางระดับนาโน เซลลแสงอาทิตย เลเซอร การสรางภาพเชิงชีววิทยา เซนเซอรทางเคมี 
การนําสงยา 
 Size-dependent phenomena, characteristic properties of nanomaterials, one-dimensional 
quantum well model, quantum well, quantum wire, quantum dot, quantum tunneling and applications, 
optical properties of semiconductor nanostructures, nanomagnetic, applications of nanostructure materials, 
solar cells, laser, biological imaging, chemical sensor, drug delivery. 
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SC523 457 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแบตเตอร่ีแบบประจุไฟใหมไดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Science and Technologies in Advanced Rechargeable Batteries 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ประวัติของแบตเตอรี่ การเปรียบเทียบแบตเตอรี่กับเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานอ่ืน ชนิดและหลักการทํางาน
ของแบตเตอรี่ชนิดตะก่ัว-กรด แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ตัวเก็บประจุยิ่งยวด เทคโนโลยีอ่ืนๆในอนาคต ตัวแปร
สมรรถนะและคําศัพทในสายงานแบตเตอรี่ การข้ึนรูปแบตเตอรี่เซลลและแบตเตอรี่แพ็ค ระบบการจัดการแบตเตอรี่ วิธีการ
ชารจและการคายไฟ การออกแบบแบตเตอรี่เพ่ือนําไปใชงานในดานตางๆ กรณีศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของวัสดุและนา
โนเทคโนโลยีในงานดานแบตเตอรี่ 
 History of battery, comparison of battery and other energy storage technologies, types and 
working principles of Lead-acid, Li-ion battery, supercapacitor, beyond Li-ion technologies, performance 
parameters and battery terminology, processes in Li- ion battery cells and packs, battery management 
system, charging and discharging methods, designing battery for each application, special topics regarding 
raw materials and nanotechnology in advanced rechargeable batteries. 
 

SC523 458 กระบวนการผลิตเซรามิกสขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Ceramics Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 การผลิตเคราะหวัสดุผงเซรามิกส การข้ึนรูปวัสดุเซรามิกส กระบวนการเผาผนึก กระบวนการเผาผนึกแบบ
สถานะของแข็ง กระบวนการเติบโตของเกรนและการควบคุมโครงสรางทางจุลภาค กระบวนการเผาผนึกแบบเฟสของเหลว 
 Synthesis of powders, forming of ceramics, sintering of ceramics, solid-state sintering, grain 
growth and microstructure control, liquid-phase sintering. 
 

SC523 459 วัสดุศาสตรเชิงคํานวณ 3(3-0-6) 
 Computational Materials Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC501 001 และ SC501 002 
 หลักการพ้ืนฐานของกลศาสตรควอนตัม วิธีการประมาณแบบฮารทรี-ฟอคกและการคํานวณพลังงานยึด
เหน่ียวและสมบัติเชิงโมเลกุล ทฤษฎีฟงกชันความหนาแนนและการคํานวณโครงสรางอิเล็กทรอนิกสและสมบัติทางแสง 
หลักการพ้ืนฐานและการจําลองเชิงโมเลกุล วิธีการจําลองพลวัตเชิงโมเลกุล วิธีการจําลองมอนติคารโล 
 Basic principle of quantum mechanics, Hartree-Fock approximation method and 
calculations of binding energy and molecular properties, density functional theory and calculations of 
electronic structure and optical properties, basic principle and molecular simulation, molecular dynamic 
methods, Monte Carlo methods. 
 

SC523 461 วัสดุเซรามิกสทางไฟฟา 3(3-0-6) 
 Electroceramics Materials 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การนําไฟฟาไฟฟาในวัสดุเซรามิกส สมบัติทางไดอิเล็กตริก วัสดุเซรามิกสฉนวนไฟฟา การประยุกตใชงาน
วัสดุเซรามิกสดานการนําไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เทอรมีสเตอร เครื่องตรวจวัดความช้ืนและเครื่องตรวจวัดแกส และตัวเก็บ
ประจุไฟฟา 
 Electrical conduction in ceramics, dielectric properties, ceramic insulator, applications of 
electronic conduction ceramics, thermistor, gas and humidity sensors, capacitor. 
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SC523 462 กระบวนการผลิตพอลิเมอร 3(3-0-6) 
 Polymer Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  วิทยากระแสของพอลิเมอร การถายโอนความรอน กระบวนการข้ึนรูปแบบอัดรีด กระบวนการข้ึนรูปแบบฉีด 

กระบวนการข้ึนรูปแบบเปา กระบวนการข้ึนรูปแบบกดอัด กระบวนการข้ึนรูปแบบเทอรโมฟอรมมิ่ง กระบวนการข้ึน

รูปแบบหมุน กระบวนการข้ึนรูปแบบหมุนแบบรีด กระบวนการข้ึนรูปพลาสติกเสริมแรงดวยเสนใย การนําพลาสติกกลับมา

ใชใหม 

 Polymer rheology, heat transfer, extrusion process, injection molding, blow molding, 
compression molding, thermoforming, rotation molding, calendering, fiber reinforced plastic, plastic 
recycling. 
 

SC524 761 สัมมนาทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 1(1-0-2) 
 Seminar in Materials Science and Nanotechnology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเลือกหัวขอเรื่อง การคนควาเอกสาร การเตรียมบทความปริทัศน การเตรียมสื่อสําหรับการนําเสนอ
อยางมีประสิทธิภาพ การนําเสนอแบบปากเปลา การวิจารณอยางสรางสรรค 
 Selecting topics, literature review, review article preparation, preparation of media for 

effective presentation, oral presentation, fruitful discussion. 
 

SC524 774 โครงงานทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 4(0-12-6) 
 Project in Materials Science and Nanotechnology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย กระบวนการทําวิจัย การวิเคราะหและอภิปรายผล การเขียนรายงานฉบับ
สมบูรณ การนําเสนอแบบโปสเตอร การสอบปากเปลา 
 Writing research proposal, research methodology, interpretation and discussion of the 
results, final report writing, poster presentation, oral examination. 
 

SC524 785 สหกิจศึกษาทางวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 7 หนวยกิต 
 Cooperative Education in Materials Science and Nanotechnology 
 เง่ือนไขของรายวิชา: สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยีช้ันปท่ี 4 และ 300 202 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการหรือสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 
โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานเสมือนหน่ึงเปนพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีหนาท่ี
รับผิดชอบตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานการปฏิบัติงานจริงพรอมท้ังนําเสนอตอพนักงานสหกิจศึกษาของ
หนวยงานน้ันและอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

 Taking up actual practical training in industrial setup or industrial enterprise or government 
sectors which directly involve in the field of materials science and nanotechnology, student must work 
full time as one of the employee of the enterprise and also taking full responsibility with the given task, 

writing the conclusive report to be presented to the appointed co- operative officer belonging to the 

enterprise as well as to the co-operative advisor from the university. 
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รายวิชาในสังกัดสาขาวิชาสถิติ 
 

SC611 001 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ การหาขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
การวัดการกระจาย ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงของตัวอยางสุม การประมาณคา
และการทดสอบสมมติฐาน สถิติอิงพารามิเตอรเบ้ืองตน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 Meaning and method of statistics, sample size and sampling method, measures of central 
tendency, measures of dispersion, probability, random variable, probability distributions, random sample 
distributions, estimation and hypothesis testing, elementary of nonparametric statistics, data analysis by 
using statistical package program. 
 

SC612 101 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Theory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC401 202# 
 ทฤษฎีเซตเบ้ืองตน ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรเชิงสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม 
การแจกแจงรวมและการแจกแจงเดี่ยว โมเมนตและฟงกชันเวียนบังเกิด การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรเชิงสุม ทฤษฎี
ลิมิต 
 Basic of set theory, probability theory, random variables and their probability distributions, joint 
and marginal distributions, moments and generating functions, distributions of functions of random 
variables, limit theorems. 
 

SC612 201 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 3(3-0-6)  
 Statistical Analysis II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงายและพหุคูณ 
การวิเคราะหขอมลูเชิงจาํแนก สถิติไมอิงพารามิเตอรเบ้ืองตน การวิเคราะหและการตัดสินใจเชิงสถิติ อนุกรมเวลาและเลข
ดัชนี การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 Analysis of variance, simple and multiple regression and correlation analysis, analysis of 
categorical data, elementary of nonparametric statistics, statistical analysis and decision, time series, 
index numbers, data analysis by using statistical package program. 
 

SC612 202 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6)  
 Nonparametric Statistics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 แนวคิดและขอดีของสถิติไมอิงพารามิเตอร การอนุมานเก่ียวกับพารามิเตอรแสดงตําแหนง และพารามิเตอร
แสดงการกระจายท่ีข้ึนอยูกับกรณีท่ีมีหน่ึงตัวอยาง กรณีท่ีมีสองหรือมากกวาสองตัวอยางท่ีเปนอิสระ และสัมพันธกัน           
การทดสอบความสุม การทดสอบความเปนอิสระและความคลายคลึงกัน การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การวิเคราะห
ความสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
 Concepts and advantages of nonparametric statistics, inferences concerning location and 
scale parameters based on one sample two samples or more independent and related samples, test for 
randomness, test for independence and homogeneity, goodness of fit tests, association analysis, simple 
linear regression analysis. 
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SC612 401 การจัดการขอมูล 3(2-2-5)  
 Data Management 

 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 โครงสรางขององคกร การจัดการระบบงานขอมูลในองคการ นโยบาย มาตรการ และการควบคุมการ
ดําเนินงานเก่ียวกับคุณภาพและความเช่ือถือไดของขอมูล ความปลอดภัยของขอมูลภายในองคกร การเก็บรักษาและการ
คนคืนขอมูล การจัดการขอมูล ฐานขอมูลและสารสนเทศภายในองคกร แนวคิดของคลังขอมูลและเหมืองขอมูล วิธีการ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศ กรณีศึกษา 
 Structure of organization and data system in organization management, policy, measure 
and control of operation in quality and reliable of data, security of data in organization, store and retrieve 
data, data, database and information management for organization, concept in data warehouse and data 
mining, data and information present method, case study. 
 

SC612 601 การเสี่ยงภัยและการประกนัภัย 3(3-0-6)  
 Risk and Insurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเสี่ยงภัยและการประกันภัยข้ันแนะนํา แผนการประกันภัยข้ันพ้ืนฐาน เบ้ียประกันภัยและปจจัยท่ีใชใน
การคํานวณเบ้ียประกัน สัญญาประกันชีวิต การกําหนดตัวผูรับผลประโยชนและสิทธิการเลือกวิธีรับเงินประกันตางๆ สิทธิ
ของเจาของสิทธ์ิ การประกันชีวิตในทางอุตสาหกรรม การประกันสุขภาพ เบ้ียรายป การประกันชีวิตกลุม และการประกัน
วินาศภัยตางๆ การจายเงินผลประโยชน แบบประกันชนิดพิเศษ 
 Introduction to risk and insurance, basic insurance plans, premium and factors using in 
calculation, life insurance contract, beneficiary designations and the settlement options, the ownership 
right, industrial life insurance, health insurance, annuity, group life insurance, other non- life insurance, 
the payment of benefits, special policies. 
 

SC612 602  สถิติประกันภัย 3(3-0-6)  
 Insurance Statistics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 601# 
 สถิติประกันภัยเบ้ืองตน ตารางมรณะ เงินรายปตลอดชีพ เบ้ียประกันภัย และเงินสํารองสําหรับกรมธรรม
การประกันข้ันพ้ืนฐาน ระบบเงินสํารองโดยวิธีพิเศษอ่ืน มูลคาของการไมเสียสิทธ์ิ และเบ้ียประกันรวม 
             Elementary of insurance statistics, mortality tables, life annuities, premiums and reserves 
for basic life insurance policies, modified reserve systems, nonforfeiture values and gross premiums. 
 

SC612 301 การวิจัยดําเนินการ 3(3-0-6)  
 Operations Research 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 กําหนดการเชิงเสน ทฤษฎีการขนสง ทฤษฎีจัดงาน การวิเคราะหเครือขาย ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีพัสดุคง
คลัง กระบวนการมารคอฟ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางการวิจัยดําเนินการ 
 Linear programming, transportation theory, assignment theory, network analysis, queuing 
theory, inventory theory, markov process, package software for solving operations research problems. 
 

SC613 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6)  
 Statistical Theory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 101# 
 การประมาณคาพารามิเตอร วิธีหาตัวประมาณ สมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณแบบเบย การประมาณ
คาแบบชวง การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 
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 Parametric estimation, methods of finding estimators, properties of estimators, bayes 
estimators, interval estimation, tests of statistical hypotheses. 
 

SC613 203 เทคนิคการชักตัวอยาง 3(3-0-6)  
 Sampling Techniques 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 แนวคิดและขอดีของการสํารวจดวยตัวอยาง การชักตัวอยางแบบใช และไมใชความนาจะเปน การชัก
ตัวอยางแบบสุมเชิงเดียว การชักตัวอยางแบบมีระบบ การชักตัวอยางแบบแบงเปนช้ันภูมิ การชักตัวอยางแบบเกาะกลุมช้ัน
เดียวและหลายช้ัน ตัวประมาณคาแบบอัตราสวน ตัวประมาณคาแบบการถดถอย การชักตัวอยางโดยใชความนาจะเปน
แตกตางกัน ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจดวยตัวอยาง 
 Concepts and advantages of sample survey, probability and nonprobability sampling, 
simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, single- stage and multi- stage cluster 
sampling, ratio estimator, regression estimator, varying probability sampling, error in sample survey. 
 
 

SC613 204 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6)  
 Experimental Designs I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว             
การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบรูณ แบบลาตินสแควร และแผนการทดลองท่ีเก่ียวของ 
แผนการทดลองแบบบล็อกไมสมบรูณ แผนการทดลองแบบแฟกตอเรียล การวิเคราะหแบบโควาเรียนซ กฎสําหรับผลบวก
กําลังสองและคาเฉลี่ยกําลังสองคาดหวัง 
 Principle of experimental designs and their basic assumptions, one-way classification analysis of 
variance, multiple comparison, randomized complete block design, latin squares and related design, 
incomplete block design, factorial design, analysis of covariance, rules for sums of squares and 
expected mean squares. 
 

SC613 205 การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0-6)  
 Regression Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 การถดถอยเชิงเสนอยางงาย การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ การถดถอยแบบโพลีโนเมียล ตัวแปรอิสระเชิง
คุณภาพ การเลือกตัวแปรอิสระ การถดถอยแบบไมเชิงเสน การตรวจสอบตัวแบบการถดถอย 
 Simple linear regression, multiple linear regression, polynomial regression, qualitative 
independent variables, selection of independent variables, nonlinear regression, regression diagnostics. 
 

SC613 206 การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก 3(3-0-6)  
 Categorical Data Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 ขอมูลเชิงจําแนก การวิเคราะหขอมูลในตารางการจรแบบสองทาง และสามทาง ตัวแบบเชิงเสนวางนัย
ท่ัวไป การถดถอยโลจิสติก ตัวแบบลอกลิเนียร ตัวแบบโลจิท 
 Categorical data, analysis of two-way and three-way contingency tables, generalized linear 
model, logistic regression, loglinear model, logit model. 
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SC613 207 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 3(3-0-6)  
 Exploratory Data Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 การนําเสนอและสรุปผลชุดของขอมูล การแปลงขอมูล เสนตานทาน การวิเคราะหขอมูลในตารางสองทาง 
และสามทาง การตรวจสอบคาคงเหลือ การประมาณคา และการถดถอยแบบแกรง 
 Displaying and summarizing batches of data, transforming data, resistant line, analysis of 
two- and three– way tables, examining residuals, robust estimation and regression. 
 

SC613 208 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6)  
 Statistical Quality Control 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การประเมินความสามารถของกระบวนการ การเลือก
ตัวอยางเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ การตรวจสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตตอเน่ือง การจัดการคุณภาพรวม 
 Concepts of quality control, control charts, process capability assessment, acceptance 
sampling, acceptance inspection for continuous production, total quality management. 
 

SC613 209 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6)  
 Research Methodology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย ทฤษฎีและสมมติฐาน 
การออกแบบงานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางการสรางเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการควบคุมคุณภาพขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม การเขียน
รายงานการวิจัย การประเมินผลรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประยุกตใชระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
 Meaning, essential and advantages of research, types and process of research, theory and 
hypothesis research designs, writing the research project’s proposal, sample size and sampling method, 
tool construction for data collecting and data quality control, processing and analysis data, choice of 
appropriate statistics, writing the research report, evaluation of the research report, research ethics 
applications of research methodology. 
 

SC613 210 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถติิและเกมส 3(3-0-6)  
 Statistical Decision Analysis and Games 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 องคประกอบของปญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะหการตัดสินใจโดยไมใชสารสนเทศท่ีมีกอนแลว 
การวิเคราะหการตัดสินใจโดยใชสารสนเทศท่ีมีกอนแลว การวิเคราะหการตัดสินใจโดยปรับปรุงสารสนเทศท่ีมีอยูกอนแลว 
การวิเคราะหการตัดสินใจกอนปรับปรุงสารสนเทศ การวิเคราะหการตัดสินใจแบบอนุบรรพ การวิเคราะหการตัดสินใจโดย
ใชยูทิลิตี้ การตัดสินใจและเกมส 
 Elements of statistical decision problems, decision analysis without prior information, prior 
decision analysis, posterior decision analysis, preposterior decision analysis, sequential decision analysis, 
decision analysis by utility, decision and games. 
 

SC613 402 การประมวลผลขอมลูเชิงสถิติ 3(1-4-4)  
 Statistical Data Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# และ SC612 401# 
 การจัดการขอมูลจากงานสนามหรือฐานขอมูล กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลผลทาง
สถิติและนําเสนอสารสนเทศ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เชน โปรแกรม SPSS SAS เปนตน 
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 Data management from field work or database, process in statistical data analysis, 
interpreting and presentation by statistical package programs, eg. SPSS SAS etc. 
 

SC613 403 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
 Business Information Systems Analysis and Design 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 401# หรือ SC310 003# 
 ความหมายของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศในองคกร กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใชเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางสถิติในการวิเคราะหและออกแบบระบบ การวิเคราะหดานความ
เปนไปได ความตองการของผูใช จุดแข็งและจุดออนของระบบ การออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบการนําเขาและ
การควบคุม การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบระบบเครือขาย การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การประเมินผลและ
การจัดทําเอกสาร กรณีศึกษา 
 Meaning of information systems, type of information systems in organization, process of 
information systems development using qualitative and quantitative statistical techniques in analysis and 
design system, feasibility study, user requirements, strange and weakness of systems, information systems 
design, design input and control, database design, network design, system testing, system 
implementation, evaluation and documentation, case study. 
 

SC613 501 เทคนิคการวิเคราะหทางประชากรศาสตร 3(3-0-6)  
 Demographic Analysis Techniques 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักการและวิธีการท่ีใชในการศึกษาทางประชากร ทฤษฎี และพัฒนาการทางประชากรศาสตร แหลงขอมูล
และการแปลขอมูล โครงสรางและองคประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ และการ
วางแผนครอบครัว การยายถ่ินและการกระจายตัวของประชากร ภาวะการตายและตารางชีพ การประมาณและการฉาย
ภาพประชากรในอนาคต นโยบายและแผนพัฒนาดานประชากรของประเทศตางๆ 
 Principles and methods employed in population studies, theory and development of 
demography, data and interpretations of data, population structure and composition, population change, 
fertility and family planning, migration and population distribution, mortality and life tables, estimation 
and projection of population in the future, policy and development plan on population in various 
countries. 
 

SC613 302 การจําลองเชิงสถิติ 3(2-2-5)  
 Statistical Simulation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301#และ SC310 001# 
 การจําลองเชิงสถิติข้ันแนะนํา ระเบียบวิธีการจําลอง การสรางเลขสุมเทียม การทดสอบตัวเลขสุมเชิงสถิติ 
การสรางตัวแปรสุม การสรางเหตุการณสุม ตัวอยางตัวแบบจําลอง การตรวจสอบตัวแบบจําลอง ประสิทธิภาพของการ
จําลอง การวิเคราะหผลลัพธจากการจําลอง การออกแบบการทดลองเพ่ือหานโยบายท่ีเหมาะสม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือแกปญหาการจําลองเชิงสถิติ 
 Introduction to statistical simulation, simulation methodology, generation of pseudo-
random numbers, statistical tests of random numbers, generation of random variables, generation of 
random events, examples of simulation models, validation of simulation models. Efficiency of simulation 
models, analyzing simulation outputs, design of the simulation experiments, using package software for 
solving statistical simulation. 
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SC614 103 ทฤษฎีการประมาณคา 3(3-0-6)  
 Estimation Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC613 102# 
 การประมาณคาแบบจุด ความไมเอนเอียง ความคงเสนคงวา ความพอเพียง ตัวประมาณท่ีไมเอนเอียงและ 
มีความแปรปรวนต่ําสุด ตัวประมาณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวประมาณท่ีมีคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ยต่ําสุด วิธี
โมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุด วิธีแบบเบส วิธีกําลังสองต่ําสุด การประมาณคาแบบชวง วิธีหาชวงความเช่ือมั่น ชวงความ
เช่ือมั่นแบบเบสเซียน 
 Point estimation, unbiasedness, consistency, sufficiency, minimum variance unbiased 
estimator, most efficient estimator, minimum mean-squared-error estimator, method of moments, 
method of maximum likelihood, method of Bayes, interval estimation, methodsof finding confidence 
intervals, Bayesian interval estimation. 
 

SC614 104 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 3(3-0-6)  
 Hypothesis Testing Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC613 102# 
 แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานเชิงเดี่ยว สมมติฐานเชิงประกอบ ทฤษฎี
ของนียแมนและเพียรสัน การทดสอบท่ีมีอํานาจมากโดยเอกรูป การทดสอบแบบอัตราสวนภาวะนาจะเปน การทดสอบไคส
กําลังสองและแบบอนุบรรพ การทดสอบแบบเบย 
 Basic concepts of testing hypothesis, simple hypothesis, composite hypothesis, Neyman-
Pearson Theorem, uniformly most powerful test, likelihood Radio test, Chi- Square test, sequential test, 
Bayes test. 
 

SC614 211 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6)  
 Multivariate Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 ลักษณะของการวิเคราะหหลายตัวแปร การแจกแจงหลายตัวแปรแบบปกติ การอนุมานเก่ียวกับคาเฉลี่ยใน
หลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนในหลายตัวแปร การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การ
วิเคราะหสหสัมพันธแบบแคนนอนนิคัล การวิเคราะหการจัดกลุม การวิเคราะหการจําแนก การเลือกใชวิธีการวิเคราะหท่ี
เหมาะสมกับกรณีศึกษา 
 Aspects of multivariate analysis, multivariate normal distribution, inferences about 
multivariate means, multivariate analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, 
canonical correlation analysis, cluster analysis, discriminant analysis, selection approcpriate analysis 
method for case studies. 
 

SC614 212  การออกแบบการทดลอง 2 3(3-0-6)  
 Experimental Design II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC613 204 
 แผนการทดลองแบบ 2k และ 3k แฟกตอเรียล การทดลองแบบแฟกตอเรยีลเศษสวน แผนการทดลองแบบ
เนสเต็ดและสปลิดพล็อต วิทยาระเบียบวิธีผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอ่ืนๆ 
 2k and 3k factorial designs, fractional factorial designs, nested and split plot designs, 
response surface methodology, other designs. 
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SC614 213 เทคนิคการพยากรณ 3(3-0-6)  
 Forecasting Techniques 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201#หรือ SC602 005# 
 การวิเคราะหอนุกรมเวลาข้ันแนะนํา เทคนิคการปรับเรียบ แบบการกรองท่ีปรับได ตัวแบบเชิงฤดูกาลของ
วินเตอร การวิเคราะหอนุกรมเวลาเชิงแบบฉบับ การวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซและเจนกินส กรณีศึกษา 
 Introduction to time series analysis, smoothing techniques, adaptive filtering, Winter's 
seasonal model, classical time series analysis, Box-Jenkins time series analysis, case study. 
 

SC614 404 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5)  
 Data Mining 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC614 211# 
 แนวคิดของการคนพบองคความรูในฐานขอมูลและการทําเหมืองขอมูล เทคนิคกอนการประมวลผลขอมูล 
พ้ืนฐานของการทําเหมืองขอมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา อัลกอริธึมการสรางตัวแบบเพ่ือการทํานาย การคนพบ
ความสัมพันธในการทําเหมืองขอมูลการจัดกลุมขอมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรูจากตัวแบบท่ีหลากหลาย 
และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับการทําเหมืองขอมูลในปจจุบัน 
 Concept of knowledge discovery in database and mining, data pre- processing techniques, 
data mining primitives and concept description, predictive modeling algorithms, mining association 
discovery, data segmentation, model evaluation techniques, multiple model learning, current data 
mining topics with case study. 
 

SC614 303 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6)  
 Linear Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 การสรางกําหนดการเชิงเสน ทฤษฎีของกําหนดการเชิงเสน การแกปญหาการกําหนดการเชิงเสนดวยวิธี
กราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหาการกําหนดการเชิงเสนแบบพิเศษ ซิมเพล็กซควบคู ปญหาคู วิธีการรีไวซซิมเพล็กซ                
การวิเคราะหความไว กําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็ม โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาการกําหนดการเชิงเสน 
 Linear programming formulation, theory of linear programming, solving linear programming 
by graph and simplex method, special types of linear programming problem, dual simplex, dual problem, 
revised simplex procedure, sensitivity analysis, integer linear programming, package software for solving 
linear programming problems. 
 

SC614 304 ทฤษฎีแถวคอย 3(3-0-6)  
 Queuing Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 ระบบแถวคอย กระบวนการเกิดบริสุทธ์ิ กระบวนการดับบริสุทธ์ิ กระบวนการเกิดและดับ การมาเปนกลุม 
รูปแบบระบบแถวคอยท่ีมีหน่ึงหนวยบริการ รูปแบบระบบแถวคอยท่ีมีหลายหนวยบริการ การจําลองระบบแถวคอย การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาระบบแถวคอย 
 Queuing system, pure birth process, pure death process, birth and death process, bulk 
arrival, single server model, multiple servers model, simulation of queuing system, package software for 
solving queuing problems. 
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SC614 305 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง 3(3-0-6)  
 Inventory Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบพัสดุคงคลัง ระบบเชิงกําหนด ระบบความนาจะเปน ระบบพัสดุคงคลัง นโยบายการ
สั่งซื้อหรือผลิตพัสดุหลายประเภทพรอมกัน การจําลองระบบพัสดุคงคลัง โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางทฤษฎี
พัสดุคงคลัง 
 Concept in inventory system, deterministic systems, probabilistic systems, inventory 
systems, policy of multi commodity-single installation, simulation of inventory systems, package software 
for solving inventory problems. 
 

SC614 761 สัมมนาทางสถิติ 1(1-0-2)  
 Seminar in Statistics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การนําเสนอผลงานและวิจารณบทความหรืองานวิจัยทางดานสถิติและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
 Presentation and discussion of papers or research works in statistics and related field. 
 

SC614 785 สหกิจศึกษาทางสถิติ 6 หนวยกิต  
 Co-Operative Education in Statistics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ช้ันปท่ี  4 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาท่ีเก่ียวของกับการฝกทางอาชีพ สําหรับสถิติหรือสถิติประยุกตในหนวยงานเอกชน
หรือภาครัฐท่ีไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา เปนระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in statistics or applied statistics in private 
or governmental organizations approved by the department for one semester. 
 

SC614 774 โครงงานทางสถิติ 1 3(0-6-3)  
 Statistical Project I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ช้ันปท่ี  4 
 นักศึกษาจะตองจัดทําโครงงาน ในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสถิติ ศึกษาปญหา กําหนดวัตถุประสงคของโครงงาน 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ กําหนดวิธีการดําเนินงานโครงงาน จัดทํารายงานและนําเสนอเคาโครงของโครงงานดวยการ
สอบปากเปลา 
 Students must do their project about Statistical topic, study the problem, define objective 
of project, review literature, determine project methodology, report and oral presentation the proposal 
of the project. 
 

SC614 775 โครงงานทางสถิติ 2 3(0-6-3)  
 Statistical Project II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ช้ันปท่ี  4 
 นักศึกษาจะตองทําโครงงานตอเน่ืองมาจากโครงงานทางสถิติ 1 ตามแผนการดําเนินงานโครงการท่ีกําหนด
ไว โดยการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงาน และนําเสนอผลของโครงงาน ดวยการ
สอบปากเปลา 
 Students must do their projects continued from Statistical project 1 following the project 
methodology, collecting data, data analysis, conclusion results, report and oral presentation the result 
of the project. 
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SC623 302  การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส 3(3-0-6)  
 Supply Chain and Logistics Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 การจัดการโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส การบริการลูกคา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส 
การจัดการสินคาคงคลัง และวัสดุ การขนสง การจัดซื้อ โลจิสติกสโลก องคกรโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานโลจิสติกส การนํากลยุทธโลจิสติกสไปปฏิบัติ 
 Supply chain management, logistics management, customer service, information system for 
logistics management, inventory and material management, transportations, purchasing, world logistics, 
efficiency of logistics corporate, method of control the logistics operation, logistics strategy into practice. 
 

SC623 303 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)  
 Statistical Information for Strategic Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# หรือ SC602 005# 
 ความสําคญัของสารสนเทศสถิติ การทํารูปแบบเชิงกลยุทธ การใชทางกลยุทธ การติดตาม ประมินผลทาง
กลยุทธดวยเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห และกรณีศึกษา 
ยุทธดวยเครื่องมือหลายชนิดและเทคนิคการวิเคราะห และกรณีศึกษา 
 Important of statistical information, strategic formulation, strategic implementation, strategic 
evaluation by many tool and analysis techniques and case study. 
 

SC624 304  การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5)  
 Customer Relationship Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC623 303# 
 บทนําและความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธเก่ียวกับลูกคาและการตลาด เทคโนโลยีและ
การบริหารลูกคาสัมพันธ กระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธ การบริหารลูกคาสัมพันธ 
 Introduction and importance of customer relationship management developing customer 
relationship management and marketing strategies, customer relationship management technology, 
implementation and operation of customer relationship management, customer relationship management. 
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รายวิชาในสังกัดสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 
 

SC611 001 การวิเคราะหเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี 
 ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ การหาขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
การวัดการกระจาย ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงของตัวอยางสุม การประมาณคาและ
การทดสอบสมมติฐาน สถิติไมใชพารามิเตอรเบ้ืองตน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
 Meaning and method of statistics, sample size and sampling method, measures of central 
tendency, measures of dispersion, probability, random variable, probability distributions, random sample 
distributions, estimation and hypothesis testing, elementary of nonparametric statistics, data analysis by 
using statistical package program. 
 

SC612 201 การวิเคราะหเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงายและพหุคูณ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงจําแนก สถิติไมอิงพารามิเตอรเบ้ืองตน การวิเคราะหและการตดัสินใจเชิงสถิติ อนุกรมเวลาและเลขดชันี การวิเคราะห
ขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 Analysis of variance, simple and multiple regression and correlation analysis, analysis of 
categorical data, elementary of nonparametric statistics, statistical analysis and decision, time series, index 
numbers, data analysis by using statistical package program. 
 

SC612 601 การเสี่ยงและการประกันภัย 3(3-0-6) 
 Risk and Insurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเสี่ยงและการประกันภัยข้ันแนะนํา แผนการประกันภัยข้ันพ้ืนฐาน เบ้ียประกันภัยและปจจัยท่ีใชในการ
คํานวณเบ้ียประกันสัญญาประกันชีวิต การกําหนดตัวผูรับผลประโยชนและสิทธิการเลือกวิธีรับเงินประกันตางๆ สิทธิของ
เจาของสิทธ์ิ การประกันชีวิตในทางอุตสาหกรรม การประกันสุขภาพเบ้ียรายป การประกันชีวิตกลุม และการประกันวินาศภัย
ตางๆ การจายเงินผลประโยชน แบบประกันชนิดพิเศษ 
 Introduction to risk and insurance, basic insurance plans, premium and factors using in 
calculation, life insurance contract, beneficiary designations and the settlement options, the ownership right, 
industrial life insurance, health insurance, annuity, group life insurance, other non- life insurance, the 
payment of benefits, special policies. 
 

SC612 301 การวิจัยดําเนินการ  3(3-0-6) 
 Operations Research 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC602 001# หรือ SC602 002# หรือ SC611 001 # หรือ SC602 004# หรือ 

SC602 005#หรือ SC602 006# หรือ SC602 007#  
 กําหนดการเชิงเสน ทฤษฎีการขนสง ทฤษฎีจัดงาน การวิเคราะหเครือขาย ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีพัสดุคงคลัง
กระบวนการมารคอฟ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางการวิจัยดําเนินการ 
 Linear programming, transportation theory, assignment theory, network analysis, queuing 
theory, inventory theory, markov process, package software for solving operations research problems. 
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SC612 202 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 แนวคิดและประโยชนของสถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร การอนุมานเก่ียวกับพารามิเตอร แสดงตําแหนงและ
พารามิเตอร แสดงการกระจายกรณีท่ีมีหน่ึงตัวอยาง กรณีท่ีมีสองหรือมากกวาสองตัวอยางท่ีเปนอิสระและสัมพันธกัน การ
ทดสอบความสุม การทดสอบความเปนอิสระและความคลายคลึงกัน การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การวิเคราะหความสัมพันธ 
การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
 Concepts and advantages of nonparametric statistics, inferences concerning location and scale 
parameters based on one sample two samples or more independent and related samples, test for 
randomness, test for independence and homogeneity, goodness of fit tests, association analysis, simple 
linear regression analysis. 
 

SC613 206 การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก 3(3-0-6) 
 Categorical Data Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 ขอมูลเชิงจําแนกการวิเคราะหขอมูลในตารางการจรแบบสองทางและสามทาง ตัวแบบเชิงเสนวางนัยท่ัวไป การ
ถดถอยโลจิสติก ตัวแบบลอกลิเนียร ตัวแบบโลจิท 
 Categorical data, analysis of two- way and three- way contingency tables, generalized linear 
model, logistic regression, loglinear model, logit model. 
 

SC613 209 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย ทฤษฎีและสมมติฐาน
การออกแบบงานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยางการสรางเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลและการควบคุมคุณภาพขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม การเขียน
รายงานการวิจัย การประเมินผลรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประยุกตใชระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
 Meaning, essential and advantages of research, types and process of research, theory and 
hypothesis research designs, writing the research project’s proposal, sample size and sampling method, tool 
construction for data collecting and data quality control, processing and analysis data, choice of appropriate 
statistics, writing the research report, evaluation of the research report, research ethics applications of 
research methodology. 
 

SC613 210 การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงสถติิและเกม 3(3-0-6) 
 S Statistical Decision Analysis and Games 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 องคประกอบของปญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะหการตัดสินใจโดยไมใชสารสนเทศที่มีกอนแลว
การวิเคราะหการตัดสินใจโดยใชสารสนเทศท่ีมีกอนแลว การวิเคราะหการตัดสินใจโดยปรับปรุงสารสนเทศท่ีมีอยูกอนแลว
การวิเคราะหการตัดสินใจกอนปรับปรุงสารสนเทศ การวิเคราะหการตัดสินใจเชิงลําดับ การวิเคราะหการตัดสินใจโดยใช
โปรแกรมอรรถประโยชน การตัดสินใจและเกม 
 Elements of statistical decision problems, decision analysis without prior information, prior 
decision analysis, posterior decision analysis, preposterior decision analysis, sequential decision analysis, 
decision analysis by utility, decision and games. 
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SC613 403 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Information Systems Analysis and Design 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 003# 
 ความหมายของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศในองคกร กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยใชเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางสถิติในการวิเคราะหและออกแบบระบบ การวิเคราะหดานความเปนไปได
ความตองการของผูใช จุดแข็งและจุดออนของระบบ การออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบการนําเขาและการควบคุม 
การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบระบบเครือขาย การทดสอบระบบ การติดตั้งระบบ การประเมินผลและการจดัทําเอกสาร 
กรณีศึกษา 
 Meaning of information systems, type of information systems in organization, process of 
information systems development using qualitative and quantitative statistical techniques in analysis and 
design system, feasibility study, user requirements, strange and weakness of systems, information systems 
design, design input and control, database design, network design, system testing, system implementation, 
evaluation and documentation, case study. 
 

SC613 302 การจําลองเชิงสถิติ  3(2-2-5) 
 Statistical Simulation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# และ SC310 001# 
 การจําลองเชิงสถิติข้ันแนะนํา ระเบียบวิธีการจําลอง การสรางเลขสุมเทียม การทดสอบตัวเลขสุมเชิงสถิติ 
การสรางตัวแปรสุม การสรางเหตุการณสุมตัวอยางตัวแบบจําลอง การตรวจสอบตัวแบบจําลองประสิทธิภาพของการ
จําลอง การวิเคราะหผลลัพธจากการจําลอง การออกแบบการทดลอง เพ่ือหานโยบายท่ีเหมาะสม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือแกปญหาการจําลองเชิงสถิติ 
 Introduction to statistical simulation, simulation methodology, generation of pseudo-random 
numbers, statistical tests of random numbers, generation of random variables, generation of random events, 
examples of simulation models, validation of simulation models. Efficiency of simulation models, analyzing 
simulation outputs, design of the simulation experiments, using package software for solving statistical 
simulation. 
 

SC613 402 การประมวลผลขอมลูเชิงสถิติ 3(1-4-2) 
 Statistical Data Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# และ SC612401# 
 การจัดการขอมูลจากงานสนามหรือฐานขอมูล กระบวนการในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การแปลผลทางสถิติ
และนําเสนอสารสนเทศ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 Data management from field work or database, process in statistical data analysis, 
statistical interpreting and presentation by statistical package programs. 
 

SC614 211 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 ลักษณะของการวิเคราะหหลายตัวแปร การแจกแจงหลายตัวแปรแบบปกติ การอนุมานเก่ียวกับคาเฉลี่ยใน
หลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนในหลายตัวแปร การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะห
สหสัมพันธแบบแคนนอนนิคัล การวิเคราะหการจัดกลุม การวิเคราะหการจําแนก การเลือกใชวิธีการวิเคราะหท่ีเหมาะสมกับ
กรณีศึกษา 
 Aspects of multivariate analysis, multivariate normal distribution, inferences about multivariate 
means, multivariate analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, canonical correlation 
analysis, cluster analysis, discriminant analysis, selection appropriate analysis method for case studies. 
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SC614 213 เทคนิคการพยากรณ 3(3-0-6) 
 Forecasting Techniques 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 201# 
 การวิเคราะหอนุกรมเวลาข้ันแนะนํา เทคนิคการปรับเรียบแบบการกรองท่ีปรับได ตัวแบบเชิงฤดูกาลของวิน
เตอร การวิเคราะหอนุกรมเวลาเชิงแบบฉบับ การวิเคราะหอนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซและเจนกินส กรณีศึกษา 
 Introduction to time series analysis, smoothing techniques, adaptive filtering, Winter's seasonal 
model, classical time series analysis, Box-Jenkins time series analysis, case study. 
 

SC614 303 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) 
 Linear Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 การสรางกําหนดการเชิงเสน ทฤษฎีของกําหนดการเชิงเสน การแกปญหาการกําหนดการเชิงเสนดวยวิธีกราฟและ
วิธีซิมเพล็กซ ปญหาการกําหนดการเชิงเสนแบบพิเศษ ซิมเพล็กซควบคู ปญหาคู วิธีการรีไวซซิมเพล็กซ การวิเคราะหความไว 
กําหนดการเชิงเสนจํานวนเต็ม โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาการกําหนดการเชิงเสน 
 Linear programming formulation, theory of linear programming, solving linear programming by 
graph and simplex method, special types of linear programming problem, dual simplex, dual problem, 
revised simplex procedure, sensitivity analysis, integer linear programming, package software for solving 
linear programming problems. 
 

SC614 304 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) 
 Queuing Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 ระบบแถวคอย กระบวนการเกิดบริสุทธ์ิ กระบวนการดับบริสุทธ์ิ กระบวนการเกิดและดับ การมาเปนกลุม 
รูปแบบระบบแถวคอยท่ีมีหน่ึงหนวยบริการ รูปแบบระบบแถวคอยท่ีมีหลายหนวยบริการ การจําลองระบบแถวคอย การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาระบบแถวคอย 
 Queuing system, pure birth process, pure death process, birth and death process, bulk arrival, 
single server model, multiple servers model, simulation of queuing system, package software for solving 
queuing problems. 
 
SC614 305 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง 3(3-0-6) 
 Inventory Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 แนวคิดเก่ียวกับระบบพัสดุคงคลัง ระบบเชิงกําหนด ระบบความนาจะเปน ระบบพัสดุคงคลัง นโยบายการสั่งซื้อ
หรือผลิตพัสดุหลายประเภทพรอมกัน การจําลองระบบพัสดุคงคลัง โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับแกปญหาทางทฤษฎีพัสดุคงคลัง 
 Concept in inventory system, deterministic systems, probabilistic systems, inventory systems, 
policy of multi commodity-single installation, simulation of inventory systems, package software for solving 
inventory problems. 
 

SC622 101 ตัวแบบทางสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Model 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 การพยากรณเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณข้ันแนะนํา การประยุกตทางธุรกิจโดยการวิเคราะหความถดถอยอยาง
งายและเชิงพหุ การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค เทคนิคการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบปรับใหเรียบ การวิเคราะห
อนุกรมเวลาโดยวิธีของบอกซและเจนกินส การวางแผนสารสนเทศสําหรับการพยากรณ และการประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูป 
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 Introduction to qualitative and quantitative forecasting, application of business by simple and 
multiple regression analysis, classical time series analysis, smoothing techniques, Box-Jenkins time series 
analysis, information planning for forecasting and package software application. 
 

SC623 301 การจัดการความรูและนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Innovation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความหมายของการจัดการความรู ความสัมพันธระหวางขอมูล สารสนเทศ และความรู แบบจําลองตางๆ ของ
การจัดการความรู ระบบการจัดการความรูวัฏจักรการพัฒนา การแบงปนความรูในองคกร ประยุกตการจัดการความรูเขากับ
หนาท่ีอ่ืนๆ ทางธุรกิจ ในการบริหารองคกรความสําคัญของการนวัตกรรมท่ีมีผลตอธุรกิจประเภทของนวัตกรรม กระบวนการ
ของการนวัตกรรม และกรณีศึกษา แนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจ 
 The meaning of knowledge management, relation between data, information and knowledge, 
model of knowledge management, development cycle knowledge management system, sharing knowledge 
in organization, importance of innovation to business type of innovation process and case study innovation 
management approaches in business. 
 

SC623 302 การจัดการโซอุปทานและโลจีสติกส  3(3-0-6) 
 Supply Chain and Logistics Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 301# 
 การจัดการโซอุปทาน การจัดการโลจิสติกส การบริการลูกคา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส 
การจัดการสินคาคงคลัง และวัสดุ การขนสง การจัดซื้อ โลจิสติกสโลก องคกรโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีควบคุมการ
ปฏิบัติงานดานโลจิสติกส การนํากลยุทธโลจิสติกสไปปฏิบัติ 
  Supply chain management, logistics management, customer service, information system for 
logistics management, inventory and material management, transportations, purchasing, world logistics, 
efficiency of logistics corporate, method of control the logistics operation, logistics strategy into practice. 
 

SC623 303 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
 Statistical Information for Strategic Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# หรือ SC602 005# 
 ความสําคัญของสารสนเทศสถิติ การทํารูปแบบเชิงกลยุทธ การใชทางกลยุทธ การติดตามประเมินผลทางกล
ยุทธ ดวยเครื่องมือหลายชนิดและเทคนิคการวิเคราะห และกรณีศึกษา 
 Important of statistical information, strategic formulation, strategic implementation, strategic 
evaluation by many tool and analysis techniques and case study. 
 

SC623 401 การจัดการคุณภาพขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Quality Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 กรอบงานการจัดการคุณภาพขอมูล มิติคุณภาพขอมูล โปรไฟลลักษณะเฉพาะของคุณภาพขอมูล กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพขอมูล การติดตามคุณภาพขอมูล ซอฟแวรการจัดการคุณภาพขอมูล 
 Data quality management framework, data quality dimensions, data quality profile, data quality 
improvement process, data quality following, data quality management software. 
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SC623 402 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Performance Evaluation of Information Systems 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC611 001# 
 ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ เทคนิคการประเมินสมรรถนะ เทคนิคและเครื่องมือท่ีใชในการวัด เกณฑ
หรือมาตรวัดสมรรถนะ การกําหนดคุณลักษณะและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน การวัดผลการดําเนินงานตามแนวทางความ
เปนไปไดในการบริหาร การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินระบบ การแปลความหมายของสมรรถนะ และ
การปรับใชในองคกร 
 Overview of performance evaluation, performance evaluation techniques, measurement 
techniques and tools, performance criteria/ metric, system workload characterization and key performance 
indicator, measurement of operation result through administration tendency, collection of data, analyzing 
data for evaluate system, interpretation performance and implementation in organization. 
 

SC623 403 คลังขอมลูและการทําเหมืองขอมลู 4(3-2-7) 
 Data Warehouse and Data Mining 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 401#หรือ SC312 003# 
 แนวคิดของคลังขอมูลและมารทขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิงพหุมิติ คิวบขอมูลข้ันแนะนําการประมวลผลเชิง
วิเคราะหออนไลนในฐานขอมูลเชิงพหุมิติ การสรางคลังขอมูล การทําเหมืองขอมูลตามแนวทางคริสปดีเอ็ม เทคนิคการทํา
เหมืองขอมูลสําหรับการพยากรณการสรางกฏความสัมพันธ และวิธีการจัดกลุมขอมูลกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 Concept of data warehouse and data mart, multidimensional data model, introduction to data 
cubes, various types of schemas on-line analytical processing (OLAP) in multidimensional database, data 
warehouse implementation, data mining based on CRISP-DM, data mining techniques for forecasting, 
association rule, and clustering techniques, case study. 
 

SC623 404 การจัดการขอมูลขององคกร  3(2-2-5) 
 Enterprise Data Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 กรอบแนวคิดการจัดการขอมูลขององคกร กระบวนการจัดการขอมูล การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล
การตรวจสอบคุณภาพขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหและการจัดทําสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารองคกร เนนกรณีศึกษา 
 Enterprise data management framework, data management process, data collection planning, 
data validation, data security as well as data analysis and information preparation for organization 
management: case study. 
 

SC624 304 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(2-2-5) 
 Customer Relationship Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC623 303# 
 บทนําและความสําคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธเกี่ยวกับลูกคาและการตลาด เทคโนโลยีและ
การดําเนินงานการบริหารลูกคาสัมพันธ กระบวนการการบริหารลูกคาสัมพันธ ซอฟตแวรการบริหารลูกคาสัมพันธ 
 Introduction and importance of customer relationship management, customer and marketing 
strategies, customer relationship management technology, implementation and operation of customer 
relationship management, customer relationship management software. 
 

SC624 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การนําเสนอผลงาน และวิจารณบทความ หรือผลงานวิจัยในสาขาสารสนเทศสถิติและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
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 Presentation and discussion of papers or research works in statistical information and related 
field. 
 

SC624 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ  6 หนวยกิต 
 Co-operative Education in Statistical Information 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC002 001 และสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติช้ันปท่ี 4 

 การปฏิบัติงานเต็มเวลาท่ีเก่ียวของกับการฝกทางอาชีพ ทางสถิติหรือสารสนเทศสถิติ ในหนวยงานเอกชน หรือ
ภาครัฐ โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in statistics or statistical information in private 
or governmental organizations approved by the department for one semester. 
 

SC624 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1  3(0-9-6) 
 S Statistical information Project I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ช้ันปท่ี 4 
 จัดทําโครงงานในหัวขอท่ีเก่ียวของกับสารสนเทศสถิติ ระเบียบวิธีการวิเคราะหและกระบวนการ การเก็บ
รวบรวมขอมูล บริหารจัดการระบบขอมูล จัดทํารายงาน นําเสนอโครงงานและการสอบปากเปลา 
 The project on a topic related to the statistical information, analytical methods and processes, data 
collection, data systems, prepare reports, project presentation and oral examination. 
 

SC624 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2  3(0-9-6) 
 Statistical information Project II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสถิติ ช้ันปท่ี 4 
 นักศึกษาจะตองทําโครงงานตอเน่ืองมาจากโครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1 โดยพัฒนาใหเปนระบบขอมูล
สารสนเทศท่ีสมบูรณ และสามารถใชงานได จัดทํารายงาน และนําเสนอผลของโครงงาน และการสอบปากเปลา 
 Students must do a project by carrying on Statistical Information project I, develop a complete 
and usable data and information system, prepare reports, project presentation, oral examination. 
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รายวิชาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 

SC703 113 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(3-0-6) 
 Microbial Physiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103, SC702 102 หรือ SC711 104 
 โครงสรางของเซลลจุลินทรียและหนาท่ี การเจริญของจุลินทรียและการควบคุม การขนสงสารผานเขาออก
ของเซลลจุลินทรีย การสรางพลังงานเอทีพี เมแทบอลิซึมของจุลินทรียออโตโทรบ สารคารโบไฮเดรต ไขมัน สเทอรอล และ
สารประกอบไนโตรเจน กระบวนการสรางกรดอะมิโน พิวรีน และพิรมิิดีน การควบคุมเมแทบอลิซึม 
 Structure in microbial cell and its function, microbial growth and its control, transportation 
in and out of microbial cell, adenosine triphosphate ( ATP)  generation, metabolism of the autotrophs, 
carbohydrate, fat, sterol, and nitrogen compounds, amino acids, purine and pyrimidine production, 
control of metabolisms. 
 

SC703 114 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย 1(0-3-2) 
 Microbial Physiology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC703 113 หรือรายวิชาควบ SC703 113 
 เม็ดสีโพรไดจิโอซิน โครงสรางของเซลลแบคทีเรีย กราฟการเจริญของแบคทีเรีย โปรโตพลาสของแบคทีเรีย 
เอนไซมดีไฮโดรจีเนสและเบตากาแลคโตซิเดสของจุลินทรีย การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางสรีรวิทยาตามอายุของจุลินทรีย 
ผลของอุณหภูมิ ความช้ืนและคาวอเทอรแอคทิวิตีตอการเจริญของจุลินทรีย อิทธิพลของรังสีอัลตราไวโอเลตและโฟโตรี          
แอคติเวชันตอการรอดชีวิตของจุลินทรีย 
 Prodigiosin pigment, bacterial cell structure, bacterial growth curve, bacterial protoplast, 
microbial dehydrogenase and beta- galactosidase enzymes, physiological changes relevant to microbial 
age, effects of temperature, humidity and water activity on microbial growth, effects of ultraviolet 
radiation and photoreactivation on survival of microorganisms. 
 

SC711 103 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักการทํางานของกลองจุลทรรศนชนิดตางๆ หลักการสําหรับการปลอดเช้ือ การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย 
การเรียกช่ือ การจัดจําแนกประเภทของแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ การเจริญ การตาย และการ
ทําลายจุลินทรีย เมแทบอลิซึม พันธุศาสตรของจุลินทรีย ภูมิคุมกันวิทยา โรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย จุลชีววิทยาของดิน นํ้า นํ้าเสีย 
อาหาร นม และอุตสาหกรรม 
 Principle of various types of microscope, aseptic techniques, microbial preservation, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death and 
destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and microbial disease, 
microbiology of soil, water, waste water, food, milk and industry.  
 

SC711 104 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC711 103 หรือรายวิชาควบSC711 103 
 การใชหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันแนะนํา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการทําให
ปลอดเช้ือ เทคนิคท่ีจําเปนทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวนจุลินทรีย การศึกษาเช้ือรา การยอมสีแบคทีเรีย การทําลาย
และการยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย สมบัติเฉพาะทางชีวเคมีบางประการของแบคทีเรีย ปฏิกิริยาการตกตะกอน และการ
จับกลุม การตรวจจุลินทรียจากดิน และนํ้าดื่ม การตรวจหาจุลินทรียในนํ้านมและอาหาร 
 Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, media 
preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of microorganisms, 
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study of fungi, bacterial staining, destruction and inhibition of microorganisms, study in some 
biochemical characteristics of bacteria, precipitation and agglutination reactions, determination of 
microorganisms from soil, drinking water, milk and food. 
 

SC712 105 วิทยาเห็ดรา 3(3-0-6) 
 Mycology  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC711 103, SC711 104 
 สัณฐานวิทยาท่ัวไป สรีรวิทยา เมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและการสืบพันธุของเช้ือรา การจัดจําแนกประเภท
ของเช้ือราในอาณาจักรโปรตอกติสตา สตรามิโนไพลา และฟงไจความสําคัญของเช้ือรา ทางการแพทย การเกษตร และ
อุตสาหกรรม ความสัมพันธของเช้ือรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
 General morphology, physiology, metabolism, genetics and reproduction of fungi, 
classification of fungi in Kingdom Protoctista, Straminopila and Fungi, importance of fungi in medicine, 
agriculture and industry, fungal relationship among other living organisms. 
 

SC712 106 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดรา 1(0-3-2) 
 Mycology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC712 105 หรือรายวิชาควบ SC712  105 
 การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ เทคนิคการศึกษาเช้ือรา การเจริญและการสรางสปอรของเช้ือรา การแยกเช้ือรา
จากธรรมชาติ การเก็บรักษา การศึกษาราเมือกและรานํ้า การเพาะเห็ด ไฟลัมไซโกมัยโคตา ไฟลัมแอสโคมัยโคตา 
ไฟลัมเบสิดิโอมยัโคตา และไฟลัมดิวเทอรโรมัยโคตา 
 Preparation of medium, technique for fungal study, fungal gowth and spore formation, 
isolation of fungi from nature, maintenance of fungi, study of slime mold and water mold, mushroom 
production, phylum zygomycota, phylum ascomycota, phylum basidiomycota, phylum deuteromycota. 
 

SC712 107 การใชเคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา 2(1-3-4) 
 Instrumental Usage in Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC711 104 
 หลักการ วิธีปฏิบัติ และการเตรียมสารตัวอยางเพื่อใชกับเครื่องมือในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
เครื่องช่ัง ตูบมเช้ือ เตาอบอากาศ เครื่องน่ึงอัดไอ ตูปลอดเช้ือ เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง เครื่องหมุนเหว่ียง เครื่อง 
อิเล็กโทรโฟริซิส เครื่องไลโอฟไลเซอร เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร เครื่องแกสโครมาโตกราฟฟ กลองจุลทรรศน          
ฟลูออเรสเซนส กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน หองและตูบมเลี้ยงเชื้อ ในสภาพไรออกซิเจน เครื ่องโครมาโตกราฟฟ
ของเหลวประสิทธิภาพสูง เครื่องระเหยสารแบบหมุน เครื่องเพาะเลี้ยงจุลินทรียในอาหารเหลวแบบตอเน่ือง 
 Principles, practices and sample preparations for instruments used in microbiological 
laboratory:  balances, incubators, hot air oven, autoclaves, laminar air- flow cabinet, pH meters, 
centrifuges, electrophoresis, lyophilizers, spectrophotometers, gas chromatographies, fluorescence 
microscopes, electron microscopes, anaerobic chamber and incubator, high performance liquid 
chromatographies, rotary evaporator, and continuous culturing devices. 
 

SC712 108 หลักวิชาชีพทางจลุชีววิทยา และความปลอดภัยหองปฏิบัติการ 2(2-0-4) 
 Microbiology Professional Rules and Laboratory Safety 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 กฎหมาย กฎเกณฑ และหลักการปฏิบัติงานท่ีดีทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ กฎหมาย
และการปฏิบัตติาม พระราชบัญญตัิสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีพควบคุมการเพาะเลี้ยงจลุินทรีย
และใชจุลินทรยีท่ีกอใหเกิดโรค รวมท้ังการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในหองปฏบัิติการอ่ืนๆ 
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 Law, rule and good practice in Microbiology and biosafety, act and encouragement of 
statute in Science and Technology Professionals, microbial cultivation control and use of pathogenic 
microorganisms professionals and other safety rules in laboratory. 
 

SC712 109 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย 2(2-0-4) 
 Microbial Ecology 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC711 103, SC711 104 
 ปฏิสัมพันธระหวางจลุินทรียกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน วิวัฒนาการและความหลากหลายของกลุมจุลินทรีย ความ
หลากหลายและการรวมกลุมกันของจุลินทรีย บทบาทและการกระจายตัวของจุลินทรยีในวัฏจักรไบโอจีโอเคมิคอล ผลของ
การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศและสารปนเปอนในสิ่งแวดลอมตอระบบนิเวศจลุินทรีย การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
สิ่งแวดลอมเพ่ืองานดานเทคโนโลยีชีวภาพ  
  Interaction between microorganisms and other organisms, evolution and diversity of 
microbial communities, microbial diversity and communities, role and distribution of microorganisms in 
biogeochemical cycles, effects of climate change and environmental pollutants on microbial ecology, 
use of environmental microorganisms for biotechnological prospects. 
 

SC712 110 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรีย 1(0-3-2) 
 Microbial Ecology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC712 109  หรือรายวิชาควบ SC712 109 
 เทคนิคในการศึกษา ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนในสิ่งแวดลอม (เชน พืช สัตว และ
มนุษย) วิวัฒนาการและความหลากหลายของกลุมจุลินทรีย ระเบียบวิธีการศึกษาความหลากหลายและการรวมกลุมกันของ
จุลินทรีย บทบาทและการกระจายตัวของจุลินทรียท่ีมีตอวัฏจักรการหมุนเวียนแรธาตุ อิทธิพลของภาวะโลกรอนและสาร
ปนเปอนในสิ่งแวดลอมท่ีมีตอระบบนิเวศจุลินทรีย  การใชประโยชนจากจุลินทรียในสิ่งแวดลอมเพ่ืองานดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Techniques to study of interaction between microorganisms and other organisms ( such as 
plants, animals and human) , evolution and diversity of microbial communities, methods in studying 
microbial diversity and communities, role and distribution of microorganisms in biogeochemical cycles, 
effects of climate change and environmental pollutants on microbial ecology, use of environmental 
microorganisms for biotechnological prospects. 
 

SC713 111 วิทยาไวรัส 2(2-0-4) 
 Virology 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC711 103, SC711 104 
 ธรรมชาติของไวรัสทําลายแบคทีเรีย ไวรัสของพืชและไวรัสของสัตว อนุกรมวิธาน การเพ่ิมจํานวนและ      
พันธุศาสตรของไวรัส การเพาะเลี้ยงเช้ือ การสอบปริมาณและการวิเคราะหไวรัส ปฏิกิริยาการรบกวนกันระหวางไวรัส             
การควบคุมและพยาธิกําเนิดของการติดเช้ือไวรัส การปองกันของรางกายตอการติดเช้ือไวรัส 
 Nature of bacteriophages, plant and animal viruses, taxonomy, multiplication and genetics 
of viruses, cultivation, assay and analysis of viruses, viral interference, control and pathogenesis of viral 
infection, host defense against viral infection. 
 

SC713 112 ปฏิบัติการวิทยาไวรัส 1(0-3-2) 
 Virology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC713 111 หรือรายวิชาควบ SC713 111 
 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน การแยกไวรัสทําลายแบคทีเรียจากธรรมชาติ การหาปริมาณของไวรัส
ทําลายแบคทีเรีย การฉีดเชื้อไวรัสและการเก็บเกี่ยวเชื้อไวรัสจากชองทางตางๆ ของไขไกฟก การเตรียมอุปกรณและ
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อาหารเพ่ือเพาะเลี้ยงเซลล การเพาะเลี้ยงเซลลชนิดปฐมภูมิและชนิดตอเน่ือง การเลี้ยงไวรัสและการตรวจผลการเจริญ
ของไวรัสในเซลลเพาะเลี้ยง การตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือไวรัสทางหองปฏิบัติการ 
 Electron microscope, isolation of bacteriophage from nature, titration of bacteriophage, 
inoculation and harvesting of virus from various routes of embryonated egg, preparation of equipments 
and media for cell culture, preparation of primary and continuous cell culture, inoculation and analysis 
of virus in cell culture, lab diagnosis of viral infection. 
 

SC713 115 วิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 1(1-0-2) 
 Systematic Bacteriology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC711 103, SC711 104  
 หลักการกําหนดช่ือแบคทีเรีย การจัดจําแนกประเภทแบคทีเรยี การแสดงเอกลักษณ โดเมนอารคีอา และ
โดเมนแบคทีเรีย 
 Principle of bacterial nomenclature, classification, identification, Domain Archaea and 
Domain Bacteria. 
 

SC713 116 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียแบบมีระบบ 2(0-6-3) 
 Systematic Bacteriology Laboratory  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC713 115 หรือรายวิชาควบ SC713 115 
 เทคนิคการสงเสริมการเจริญและการแยกเชื้อแบคทีเรียใหอยู ในสภาพบริสุทธิ์ ลักษณะของโคโลนี
แบคทีเรียบนอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดตางๆ เทคนิคการเตรียมตัวอยางแบคทีเรียเพ่ือศึกษาโดยใชกลองจุลทรรศน การเพาะเลี้ยง
แบคทีเรียที่ไมใชออกซิเจน การตรวจสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียตอสารปฏิชีวนะ การเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย 
การทดสอบความสามารถของเชื้อแบคทีเรียในการใชสารคารโบไฮเดรต การทดสอบการสรางเอนไซมของจุลินทรีย 
การทดสอบอิมวิก การเจริญในสิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษ และการทดสอบทางชีวเคมีอ่ืนๆ การแสดงเอกลักษณแบคทีเรียในวงศ
เอนเทอโรแบคทีเรียซีอี และแบคทีเรียไมทราบช่ือ การแยกเช้ือและลักษณะของสกุลสเตรปโตมัยซีส ไรโซเบียม และ
แบคทีเรีย กรดแลคติค 
 Enrichment culture and bacterial isolation techniques, characteristic of colonial 
morphology on different media, microscopic techniques for bacterial study, cultivation of anaerobic 
bacteria, antibiotic susceptibility test, maintenance of bacteria, microbial utilization of carbohydrates, 
microbial enzyme action test, IMViC test, growth in toxic environment and other routine biochemical 
test, identification of Enterobacteriaceae and unknown bacteria, isolation and characteristic of 
Streptomyces, Rhzobium, Bradyrhizobium and lactic acid bacteria.  
 

SC713 117 พันธุศาสตรของจลุินทรีย 3(3-0-6) 
 Microbial Genetics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC711 103, SC711 104 
 โครงสรางและหนาท่ีของจีโนมและอารเอ็นเอในจุลินทรีย การสังเคราะหโปรตีน พันธุศาสตรของแบคทีเรีย 
พันธุศาสตรของเช้ือรา พันธุศาสตรของแบคเทอรโอฟาจและไวรัส การกลายและการซอมแซมดีเอ็นเอท่ีเสียหาย วิศวกรรม
พันธุศาสตรและการประยุกต เรื่องใหมๆ ในดานพันธุศาสตรของจุลินทรีย 
 Structure and function of genome and RNA in microorganisms, protein synthesis, bacterial 
genetics, fungal genetics, bacteriophage and viral genetics, mutation and repairing of damaged DNA, 
genetic engineering and its applications, current topics in microbial genetics. 
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SC713 118 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจลุินทรีย 1(0-3-2) 
 Microbial Genetics Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC713 117 หรือรายวิชาควบ SC713 117 
 การนําพลาสมิดเขาสูเซลลแบคทีเรียและเซลลยีสต การสกัดโครโมโซมและพลาสมิด  จากเซลล
แบคทีเรีย การตรวจสอบแถบช้ินดีเอ็นเอดวยการทําอะกาโรสเจลอีเล็กโทรโฟริซิส การกลายดวยแสงอัลตราไวโอเลต
และสารเคมี ไบโออินฟอรเมติกโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Bacterial and yeast transformation, chromosome and plasmid extraction from bacterial 
cells, examination of DNA fragment by agarose gel electrophoresis, mutation by ultraviolet and chemical 
means, bioinformatics by information technology. 
 

SC713 119 การจัดการและประกันคุณภาพหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Microbiological Laboratory Management and Quality Assurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC711 103, SC711 104 
 หลักการท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการอยางมีคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามหองปฏิบัติการ
ทดสอบและสอบเทียบตามระบบ ISO/IEC 17025 การสอบเทียบเครื่องช่ัง เครื่องแกวตวง เทอรโมมิเตอร เทอรโมคัพเพิล 
เครื่องมือท่ีใชความรอน การประเมินคาความไมแนนอนของการวัด การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
การตรวจสอบความถูกตองของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา การตรวจติดตามคุณภาพภายในหองปฏิบัติการ 
 General principle of quality management; standard quality system comply with ISO/ IEC 
17025, calibration of balance, volumetric glassware, thermometer, thermocouple, heat conducting 
instruments, uncertainty of measurements, internal quality control in microbiological laboratory, method 
validation for microbiological testing, internal quality audit. 
 

SC713 120 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 English for Scientific Research 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  การอาน การเขียนและความเขาใจในเน้ือหาของบทความวิทยาศาสตรท่ีตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ เทคนิค
การอานเพ่ือความเขาใจเน้ือหา เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนผลการวิจัย หลักการเขียนโครงการวิจัย และการนําเสนอ 
  Reading, writing and comprehensive skills for English scientific published papers, reading 
techniques to understand the context, reading techniques for rapid comprehension, writing technique, 
research proposal writing and oral presentation 

 

SC713 301 สารทุติยภูมิจากจลุินทรีย 2(2-0-4) 
 Microbial Secondary Metabolites 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ  SC711 103 
 จุลินทรียที่ผลิตสารเมแทโบไลตทุติยภูมิ วิถีทางเมแทโบไลทที่เกี่ยวของกับการผลิต สารทุติยภูมิของ
จุลินทรีย การผลิตสารเมแทโบไลตทุติยภูมิในทางอุตสาหกรรม และการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสารเมแทโบไลตทุติยภูมิ
โดยใชจุลินทรีย 
 Microorganisms that produce secondary metabolites, metabolic pathways related to 
microbial secondary metabolite production, industrial production of secondary metabolite, 
biotransformation of secondary metabolite. 
 

SC713 302 ปฏิบัติการสารทุติยภูมิจากจุลินทรีย 1(0-3-2) 
 Microbial Secondary Metabolites Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC713 301 หรือรายวิชาควบ SC713 301  
 จุลชีววิทยาของสารเมแทโบไลตทุติยภูมิจากเช้ือราและแบคทีเรีย การศึกษาการผลิต และการทําใหบริสุทธ์ิ
ของสารทุติยภูมิจากเช้ือราและแบคทีเรีย การแปลงโครงสรางของสารเคมีเชิงชีววิทยา การใชจุลินทรียในการปรับเปลี่ยน
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โครงสรางทางเคมีของเมแทโบไลตสารทุติยภูมิ การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของจุลินทรียเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม 
 Microbiology of secondary metabolites from fungi and bacteria, study on the production 
and purification process of secondary metabolites from fungi and bacteria, biotransformation of chemical 
structure using microorganisms, manipulating microbial genes to increase secondary metabolites 
production at industrial scale. 
  

SC713 401 ปุยจุลินทรีย 2(2-0-4) 
 Microbial Fertilizer 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103, SC702 102 หรือ  SC711 104 
 กลุมของจุลินทรียท่ีมีประโยชนทางการเกษตร การเตรียมหัวเช้ือปุยจุลินทรีย การหมุนเวียนธาตุ อาหาร
ตางๆในวัฏจักรไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม โดยจุลินทรีย ปุยจุลินทรีย ไดแก Rhizobium, Azospirillum, 
Azotobacter, สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน, แบคทีเรียละลายหินฟอสเฟต วีเอไมโคไรซา เอคโตไมโคไรซา แบคทีเรีย
ปลดปลอย โพแทสเซียม จุลินทรียสรางสารสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชการทําหัวเช้ืออีเอ็มและการทําปุยนํ้าชีวภาพ 
การทําปุยหมัก มาตรฐานของปุยจุลินทรีย 
 Group of benefic microorganisms in agricultural; preparation of microbial inoculum; 
nutrients cycle by microbes in nitrogen cycle; phosporus cycle; potassium cycle; microbial fertilizer such 
as Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, blue green algae, phosphate solubilizing bacteria, VA 
mycorrhiza, Extomycorhiza, potassium solubilizing bacteria, plant growth promoting bacteria; effective 
microorganisms production and bio-liquid fertilizer; composting; standard of microbial fertilizer. 
 

SC713 402 ปฏิบัติการปุยจุลนิทรีย 1(0-3-2) 
 Microbial Fertilizer Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC713 401 หรือรายวิชาควบ SC713 401  
 การแยกเช้ือและผลิตปุยจุลินทรียเช้ือ  Azotobacter, จุลินทรียปฏิปกษ,  จุลินทรียยอยสลายเซลลูโลส 
ปุยจุลินทรีย การแยกเช้ือ และการผลิตแบคทีเรียละลายหินฟอสเฟตการประยุกตใชปุยจุลินทรียเพ่ือการเพาะปลูก                
การผลิตหัว-เช้ืออีเอ็มการผลิตปุยนํ้าชีวภาพจากขยะในครัวเรือนการแยกแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและการ
ทดสอบประสิทธิภาพของการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช การวิเคราะหความสุกสมบูรณของปุยจุลินทรีย 
 Isolation and production of Azotobacter, Antagonistic bacteria, cellulolytic bacteria for 
microbial fertilizer, isolation and production of phosphate solubilizing bacteria, application of microbial 
fertilizer for plant cultivation, production of EM; production of bioliquid fertilizer from household waste, 
isolation of plant growth promoting bacteria and test efficiency of plant growth promoting, assay of 
microbial fertilizer maturity.  
 

SC713 403 จุลชีววิทยาของดินและการประยุกตใชจุลนิทรียในทางเกษตร 2(2-0-4)
 Soil Microbiology and Application of Microorganisms in Agriculture 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103 
 การเจริญเติบโตของพืช องคประกอบ และชนิดของดิน ความอุดมสมบูรณของดินกับการเจริญเติบโตของ
พืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน ชนิดของจุลินทรียในดิน บทบาทของจุลินทรียในดิน จุลินทรียในดินเค็ม 
จุลินทรียในดินท่ีเปนกรด การประยุกตใชแบคทีเรียในการเกษตร การประยุกตใชเช้ือราในการเกษตร การประยุกตใชธาตุ
อาหารพืชกับพืชเศรษฐกิจ 
 Plant growth; composition and type of soil:  fertile soil and plants growth, evaluation of 
fertile soil, type of microorganisms in soil; role of microorganisms in soil, microbes in saline soil, microbes 
in acid soil, application of bacteria in agriculture, application of fungi in agriculture, application of plant 
nutrients on major crops. 
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SC713 501 จุลชีววิทยาทางน้ํา 2(2-0-4) 
 Aquatic Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103 
 บทนํา ประวัติเบ้ืองตน และความสําคัญของจุลินทรียในนํ้า มลพิษทางนํ้า แหลงของมลพิษ สารพิษในนํ้า           
ยูโทรฟเคชันสิ่งแวดลอมทางนํ้าตางๆในฐานะท่ีเปนถ่ินท่ีอยูของจุลินทรีย จุลินทรียท่ีอาศัยอยูในแหลงนํ้า เชน แบคทีเรีย ฟง
ไจ ไซยาโนแบคทีเรีย สาหราย ไวรัส และโปรโตซัว ผลของสิ่งแวดลอมทางนํ้าท่ีมีผลการจุลินทรียท่ีอาศัยในแหลงนํ้า 
จุลินทรียในแหลงนํ้าใตดิน จุลินทรียในแหลงนํ้าจืดและนํ้าทะเล จุลินทรียในพ้ืนท่ีชุมนํ้าและหนองบึง (ท่ีลุม ตม เขตนํ้ากรอย 
บึง ปลักตมและบึงปลัก จุลินทรียในสิ่งแวดลอมท่ีเครียด จุลินทรียและนํ้าเสีย บทบาทของจุลินทรียในการบําบัดนํ้าเสีย 
จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับนํ้าดื่ม คุณภาพนํ้า และจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรคท่ีเก่ียวของกับนํ้า จุลินทรียในนํ้าท้ิงและการบําบัดนํ้า
เสีย จุลินทรียกับปลาและสิ่งมีชีวิตในนํ้าชนิดอ่ืน             
  Introduction, historical background & importance of microorganisms in water, water as 
biotopes for microorganism, the microorganisms of water, .  the influence of environmental factors on 
the development of microorganisms, groundwater microbiology,  freshwater microbiology and marine 
microbiology, wetland and swamp microbiology, microbial life in extreme environment, cold and freezing 
environments, microbiology of high temperature  environments ( hot springs, hydrothermal vents) , 
microorganisms and water pollution, the role of microorganisms in the purification of water and 
microorganisms from the fish and other aquatic animal. 
 

SC713 502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ํา 1(0-3-2) 
 Aquatic Microbiology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  
 จุลชีววิทยาทางนํ้าข้ันแนะนํา วิธีเก็บตัวอยางนํ้าและการวัดพ้ืนท่ีตัวอยาง การนับจํานวนแบคทีเรียโดยใช
กลองฟลูออเรสเซนตพ้ืนผิว การนับจํานวนแบคทีเรียโดยวิธีการกรอง การนับจํานวนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ฟคอลโคลิฟอรม
และอีโคไล การนับจํานวนฟคอลสเตรปและซูโดโมแนส การหาผลผลิตเบ้ืองตนของแหลงนํ้า การวัดการเจริญของสาหราย
โดยฮีมาไซโตมิเตอรและวัดปรมิาณคลอโรฟลลเอ การแยกไซยาโนแบคทีเรียและสาหรายใหบรสิุทธ์ิ การใชสาหรายเปนดัชนี
บงช้ีคุณภาพนํ้า และการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า ปริมาณความตองการออกซิเจนท่ีจําเปนในการยอยสลาย
สารอินทรีย 
  Introduction to aquatic microbiology, water sampling method and field measurement, 
numeration of aquatic bacteria by epifluorescence, total bacterial count  by membrane filter method, 
enumeration of total coliform, fecal coliform  and Escherichia coli, enumeration of  fecal streptococci  and 
Pseudomonas aeruginosa, enrichment, primary productivity of aquatic ecosystem, determination of algal 
growth by direct count and chlorophyll- a content, enrichment  and isolation  of  cyanobacteria/ algae, 
field trip, collection of algae and use of algae as bioindicator, and Dissolved Oxygen (DO) and Biochemical 
Oxygen Demand (BOD) measurement.  
 

SC713 503 จุลชีววิทยาอากาศ  2(2-0-4) 
 Aero Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103  
  จุลชีววิทยาอากาศข้ันแนะนํา ชนิดและบทบาทของจุลินทรียในอากาศ เมฆและจลุินทรีย ไบโอแอโรซอลใน
อากาศและการรอดชีวิตและการกระจายของจลุินทรียในไบโอแอโรซอล การควบคุมจุลินทรยีในอากาศ การเคลื่อนยายและ
การสะสมแหลงของไบโอแอโรซอล การตรวจนับจลุินทรยีในอากาศ กระบวนการทางจุลินทรีย กระบวนการควบแนนของ
สารอินทรีย การควบคุมจุลินทรยีในอากาศงาน  
  Introduction to aeromicrobiology, types and role of air- borne microbes, clouds and 
microbes, bioaerosol formation in air and atmosphere, survival and dispersal of microbes in bioaerosol, 
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control of air-borne microbes, source transfer and accumulation of bioaerosol, enumeration of microbes 
in air, microbial processes, organic condensation control of air-born microbes. 
 

SC713 504 จุลชีววิทยาสุขาภิบาล  2(2-0-4)
 Senitary Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103 
  จุลชีววิทยาสุขาภิบาลข้ันแนะนํา ขยะมูลฝอยและการจัดการ การจัดการสิ่งปฏิกูลและการกําจัดของเสีย

อันตราย การจัดการและบําบัดนํ้าโสโครกและการจัดการเหตุนารําคาญและกิจการท่ีเปนอันตรายตอชุมชน กฎหมายสาธารสุข

ข้ันแนะนํา อาชีวอานามัยสิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา งานวิจัยท่ีเก่ียวกับจุลชีววิทยาสุขาภิบาล 

 Introduction to sanitary microbiology, municipal waste and treatment, disposal of garbage 
and hazardous waste, sewage management and health hazard, annoyance management and hazardous 
commerce, introduction to public health law, introduction to occupational health and safety hazards, 
reseaches in sanitary microbiology. 
 

SC713 704 สถิติและระเบียบวิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 Statistics and Research Methodology in Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความสัมพันธของการวิจัยกับสถิติ จรรยาบรรณของการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร และแนวปฏิบัติ ข้ันตอนของ
การทําวิจัย สถิติที่ใชในทางจุลชีววิทยา การวางแผนการทดลองที่ใชในทางจุลชีววิทยา และการวางแผนหาจุดท่ี
เหมาะสม 
 Research methodology related to statistics, scientific ethics and code of conduct, steps in 
research process, statistics use in microbiology, experimental design use in microbiology, optimal designs 
for regression models. 
 

SC713 705 การใชคอมพิวเตอรสําหรับจุลชีววิทยา  2(1-3-2) 
 Computer Application for Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การใชคอมพิวเตอรทางจุลชีววิทยาข้ันแนะนํา, โปรแกรมสําเร็จรูปทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะในสาขา            
จุลชีววิทยา การวิเคราะหขอมูลและการศึกษาทางจุลชีววิทยา, ฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวกับงานทางจุลชีววิทยา 
 Introduction to computer usage in microbiology, programs for sciences particular in 
microbiology, data analysis and study in microbiology, practice using computer programs in the field of 
microbiology. 
 

SC713 773 เคาโครงงานวิจัย 1(0-3-6) 
 Project Proposal 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปท่ี 3 หรือ 4 
 อบรมจริยธรรมสําหรับนักวิจัย การศึกษารายบุคคล การคนหาวรรณกรรม การนําเสนอโครงการและการ
ทดลองวิจัยในหัวขอทางจุลชีววิทยา ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัยน้ันๆ รวมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ โดยนักศึกษา คณาจารยในภาควิชาจุลชีววิทยา 
 Morality training for responsible researcher, individual studies, literature search, research 
proposal and experimental performing on microbiological topics under the supervision of the supervisor, 
critical discussion by staff and students. 
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SC714 201 วิศวกรรมพันธุศาสตร 2(2-0-4) 
 Genetic Engineering 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC713 117, SC713 118  
 โครงสรางและหนาท่ีของดีเอ็นเอ การเตรียมดีเอ็นเอสําหรับการตัดตอจีน ชนิดของพาหะ และเอนไซมท่ีใช
ในการตัดตอจีน การนําเขาและตรวจหาดีเอ็นเอลูกผสมในเซลลเจาบาน การประยุกตจีน ตัดตอในการเกษตร 
อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม ขอบังคับเพ่ือความปลอดภัยของการทําวิจัยจีนตัดตอ 
 Structure and function of DNA, DNA preparation for gene cloning, types of vectors and 
enzymes involve in gene clonings, transformation and detection of recombinant DNA in host cell, 
applications of recombinant DNA in agricultures, industries and environments, safety regulations in 
working with recombinant DNA.  
 

SC714 303 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC702 101 หรือ SC711 103, SC702 102 หรือ SC711 104    
  และรายวิชาควบ SC714 304 
 การประยุกตใชจุลินทรียในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากจุลินทรีย กระบวนการหมักแบบกะและ
แบบตอเนื่อง จลนพลศาสตรการเจริญของจุลินทรียและเมแทบอลิซึมของจุลินทรียในระหวางการหมัก อุปกรณและ
การทํางานและการออกแบบเครื่องปฏิกรณชีวภาพ องคประกอบของสับสเตรท ผลผลิตท่ีไดจากเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โปรตีนเซลลเดี่ยว ชีวเชื้อเพลิง เอนไซมจากจุลินทรีย กรดอินทรีย กรดอะมิโน 
สารปฏิชีวนะ วิตามิน สเตียรอยด และผลิตภัณฑใหมอ่ืนๆ 
 Application of microorganisms for microbial products production in industrial scale, batch 
and continuous fermentation processes, microbial growth kinetics and their metabolism during 
fermentation, instruments and operation of bioreactor and bioreactor design, substrate composition, 
products obtained from microbial metabolisms in industries such as alcohol, single cell protein, biofuel, 
microbial enzymes, organic acids, amino acids, antibiotics, vitamins, steroid and other new products. 
 

SC714 304 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Industrial Microbiology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC714 303 
 การศึกษาการเจริญของจุลินทรียในกระบวนการหมักแบบกะและกะปอน การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
การผลิตอาหารหมักดองระดับอุตสาหกรรมบางชนิด การผลิตโปรตีนเซลลเดียว การผลิตกรดอินทรีย การผลิตกรดอะมิโน            
การตรึงเซลลและเอนไซม การผลิตเอนไซมจากจุลินทรีย 

Study of microbial growth in batch and fed- batch fermentation, production of alcohol 
beverage, production of some fermented food in industry, production of single cell protein, production 
of organic acid, production of amino acid, microbial cell and enzyme immobilization, production of 
enzyme from microorganisms. 
 

SC714 305 จุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑนม 3(3-0-6) 
 Food and Dairy Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101หรือ SC711 103, SC702 102 หรือ  SC711 104  
  และรายวิชาควบ SC714 306 
 จุลินทรียท่ีสําคัญในอาหารและนม หลักการของการเสื่อมเสียของอาหารและการถนอมอาหาร การถนอม
อาหารโดยใชสารถนอมอาหาร อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา การทําแหงและการฉายรังสี อาหารหมัก จุลชีววิทยาของอาหาร
กระปอง เน้ือสัตวปก ไขและผลิตภัณฑไข อาหารทะเล อาหารแชแข็ง เน้ือสัตวและผลิตภัณฑเน้ือสัตว ผัก  ผลไม ธัญพืช 
นํ้าตาลและผลิตภัณฑนํ้าตาล นํ้านมและผลิตภัณฑนม จุลินทรียบงช้ีคุณภาพของอาหาร โรคอาหารเปนพิษ โรคติดเช้ือทาง
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อาหาร อาหารท่ีมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม มาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร การประกันคุณภาพอาหารใน
ระบบ GMP/CODEX และ HACCP 
 Important microorganisms in food and milk, principles of food spoilage and preservation, 
the use of preservatives, high and low temperature, drying and irradiation in food preservation, fermented 
foods, microbiology of canned foods, poultry, egg & egg products, seafood, frozen foods, meat & meat 
products, vegetables, fruits, cereals, sugar & sugar products, milk & milk products, indicator microorganism 
for food quality, food poisoning, food infections, genetically modified foods, microbiological standard in 
food   production, food quality assurance in compliance  with GMP/CODEX and HACCP. 
 

SC714 306 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑนม 1(0-3-2) 
 Food and Dairy Microbiology Laboratory  
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC714 305 
  การเก็บและเตรียมตัวอยางตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา จุลินทรียที่เปนดัชนีบงชี้คุณภาพอาหาร         
การถนอมอาหารดวยสารถนอมอาหารและจุลินทรีย คาดีและซีในการถนอมอาหารดวยความรอน จุลชีววิทยาของอาหาร
แชแข็ง อาหารกระปอง นม และผลิตภัณฑนม อาหารเปนพิษและโรคติดเช้ือทางอาหาร การตรวจสอบอุปกรณและพ้ืนผิว
ทํางานในโรงงานอาหาร 
 Collection and sample preparation for microbiological analyses, food indicator 
microorganisms, preservation of food using food preservatives and microorganisms, D- and Z-values in 
preserving food by heat, microbiology of frozen foods, canned foods, milk and milk products, food 
poisoning and food infection, examination of equipments and working surfaces in food factories. 
 

SC714 307 เอนไซมจากจลุินทรีย 2(2-0-4) 
 Microbial Enzyme 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ  SC711 103 , หรือ  SC702 102 หรือ SC711 104 
 ความรูท่ัวไป คุณสมบัติในการเปนตัวเรง การกําหนดช่ือ การจําแนกประเภท และความจําเพาะของเอนไซม 
ชนิดของความจําเพาะ บริเวณเรงและกิจกรรมของเอนไซม เอนไซม จากจุลินทรีย การทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ จลนพลศาสตร
และผลของตัวยับยั้งตอการทํางานของเอนไซม การตรึงรูปเอนไซมจากจุลินทรียและการประยุกต  
 General aspects, catalytic properties, nomenclature, classification and specificity of enzyme, 
types of specificity, active sites and enzyme activities, enzymes from microorganism, enzyme purification, 
enzyme kinetics and affect of enzyme inhibitor, immobilized microbial enzyme and their applications. 
 

SC714 308 ปฏิบัติการเอนไซมจากจลุินทรีย 1(0-3-2) 
 Microbial Enzyme Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC714 307 หรือรายวิชาควบ SC714 307 
 เทคนิคพ้ืนฐานการวิเคราะหท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการศึกษาเอนไซม การคัดเลือกจุลินทรีย ท่ีสามารถผลิต
เอนไซม การวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซม การทําเอนไซมใหบริสุทธ์ิ และการตรึงเอนไซม 
 Basic technique for enzyme study, screening of enzyme producing microorganisms, 
enzyme assay, enzyme kinetics, purification of enzyme and immobilization of enzyme. 
 

SC714 309 เชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลนิทรีย 2(2-0-4) 
 Microbial Biofuel  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103, SC702 102 หรือ SC711 104 
 หลักการของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากจุลินทรีย ชนิดและเมทาบอลิสมของจุลินทรียท่ี
สามารถใชในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ การผลิตนํ้ามันจากจุลินทรียเพ่ือใชเปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบโอ
เอธานนอลและไบโอบิวทานอล การผลิตแกสชีวภาพและการผลิต  ไบโอไฮโดรเจนและการนําเช้ือเพลิงชีวภาพไปใช
ประโยชน 
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 Principle of microbial biofuel production processes, biofuel's producing microorganisms and 
their metaboilsm, microbial oils production for preparing raw material for biodlesel production, 
bioethanol and biobutanul production, biogas and biohydrogen production and utilization of biofuel. 
 

SC714 310 ปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวภาพจากจลุินทรีย 1(0-3-2) 
 Microbial Biofuel Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 317 438 หรือรายวิชาควบ 317 438 
 การศึกษาภาคปฏิบัติการเก่ียวกับการผลิตนํ้ามันจากจุลินทรียเพ่ือใชในการผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบโอ
เอธานอล การผลิตไบโอบิวทานอล การผลิตแกสชีวภาพและการผลิตไบโอไฮโดรเจน 
 Pracical study of microbial oils production for biodiesel production, bioethanol and 
bilbutanol production, biogas and biohydrogen production. 
 

SC714 505 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 Environmental Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103, SC702 102 หรือ SC711 104 
 ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียกับสิ่งแวดลอม ระเบียบวิธีในการเฝาสังเกตกิจกรรมของจุลินทรีย จุลชีววิทยา
ของปโตรเลียม การอยูรอดของจุลินทรียในอากาศ การยอยสลายของสารมลพิษบางชนิดโดยจุลินทรีย และการใชชีววิธีใน
การควบคุม 
 Interactions between microorganisms and environment, methods for monitoring microbial 
activities, petroleum microbiology, survival of airborne microorganisms, microbial degradation of selected 
pollutants and biocontrol. 
 

SC714 506 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Microbiology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC714 505  หรือรายวิชาควบ SC714 505 
 การนับจํานวนแบคทีเรียท่ีมีอยูในแหลงธรรมชาติ การตรวจหาจุลินทรียท่ีเปนตัวบงช้ี คุณภาพนํ้า การศึกษา
แบคทีเรียสังเคราะหแสง การควบคุมศัตรูพืชดวยเช้ือบาซิลัส การศึกษาการยอยสลายนํ้ามันปโตรเลียมในดินและนํ้าดวยวิธี
ทางชีวภาพ การใชสาหรายเปนตัวบงช้ีธรรมชาติ การวิเคราะหนํ้า โดยการหาคาดีโอ ซีโอดี บีโอดี การศึกษาแบคทีเรียท่ี
อาศัยอยูบริเวณรอบรากพืชและการใชปุยหมัก 
 Methods of bacterial enumeration in environmental samples, detection of indicator 
microorganisms in fresh water, study of photosynthetic bacteria, pest control by Bacillus sp. , 
measurement of petroleum biodegradation in soil and water, algae detection as a bioindicator, water 
analysis :  DO, COD, BOD, study of microbial rhizosphere and phyllosphere, microbial compositing of 
organic waste. 
 

SC714 701 ไซยาโนแบคทีเรีย 2(2-0-4) 
 Cyanobacteria 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ SC711 103 
 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับไซยาโนแบคทีเรีย อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร เมแทบอลิซึม และสรีรวิทยา บทบาท
ของไซยาโนแบคทีเรียในดานการเกษตร อุตสาหกรรม การทรัพยากรแหลงนํ้า การทําใหนํ้าสะอาด การบําบัดนํ้าเสีย การใช
เปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้า ความสัมพันธของไซยาโนแบคทีเรียกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
 Basic knowledges of cyanobacteria, taxonomy, genetics, metabolisms and physiology, roles 
of cyanobacteria in agriculture, industry, water resource, water purification, waste water treatment, use 
as an indicator of water quality, relationship of cyanobacteria with other organisms. 
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SC714 702 ไซยาโนแบคทีเรีย 2(2-0-4) 
 Lichenology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ  SC711 103 
 ไลเคนวิทยาข้ันแนะนํา ประวัติความเปนมา การอยูรวมกันของโฟโตไบออนท และไมโคไบออนทในไลเคน 
สัณฐานวิทยาและโครงสราง การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ นิเวศวิทยาไลเคน วิวัฒนาการและการศึกษาซาก การจัด
จําแนก การใชประโยชนจากไลเคน 
 Introduction to lichenology, history, association of photobionts and mycobionts in lichens, 
morphology and structure, growth and reproduction, lichens ecology, evolution and fossil studies, 
lichen classification, utilization of lichens 

 

SC714 703 การเตรียมความพรอมในการทําสหกิจทางจลุชีววิทยาและการทํางาน       2(2-6-4) 
 Preparations for Cooperative Educations in microbiology and works 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC711 103 
 บทนําเก่ียวกับหลักการเตรียมความพรอมในการทําสหกิจและการทํางาน การบริหารจัดการเช้ือจุลินทรีย
ตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (จุลชีววิทยา) และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย 
การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การแกไขปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ การเขียนแผนการทํางาน การเขียน
รายงานความกาวหนาและการนําเสนอ การเลือกงานหรือโครงงานสหกิจศึกษา การสมัครงานและการเตรียมตัวสอบ
คัดเลือกเพ่ือทําสหกิจศึกษา เทคนิคการสัมภาษณงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสารอยาง 
มีประสิทธิภาพ 5ส วัฒนธรรมองคกร การเตรียมตัวเปนผูประกอบการ 
 Introduction to course of preparation for Cooperative educations in microbiology and works, 
management of microorganisms following laws of pathogenic organisms and poison from animals, 
standard of safety and health, working environment with bio- safety ( microorganisms) , and fire safety, 
creative thinking and innovation, solving problems and making decision, writing project plan, progress 
reports and presentation, choosing jobs or  cooperative project, job application and preparing yourself 
for cooperative educations, technique in job interview and personality development, English usage and 
communication, 5S, culture of organization, preparation to be trader. 
 

SC714 761 สัมมนา 1(0-3-6) 
 Seminar 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปท่ี 4 
 แนะนําวิธีการศึกษาวิชาสัมมนา วิธีคนควาขอมูลตางๆ และการนําเสนอรายงาน นําเสนอเรื่องทาง         
จุลชีววิทยาท่ีเปนความรูใหม อภิปราย วิจารณ และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารยและนักศึกษา 
 Orientation of Seminar course, information searching method and presentation, presenting 
recent microbiological publications, critical discussion by staffs and students. 
 

SC714 774 โครงการวิจัย 2(0-6-12) 
 Research Project 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC713 773,  สําหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปท่ี 4 
 กิจกรรมวิจัยโดยอาศยัการวิเคราะห สรปุวิธีการในแนวทางความเปนไปไดจากวิชา SC713 773 เคาโครงงานวิจัย 
หรือจากวิชา SC714 785 สหกิจศึกษาทางดานจุลชีววิทยา ดําเนินการวิจัยเนนปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา การอภิปราย
ระหวางนักศึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย นําเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือใหความเห็นชอบ และเขียนผลงานเปนรูปเลม
สมบูรณ 
 Actual research activities following the analysis and conclusion of proposal from SC713 773 
Project Proposal or from SC714 785 Cooperative Education in Microbiology; discuss the outcome of 
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research work between students and advisors, present the work to the departmental committee for 
approval, writing up actual report for final submission. 
 

SC714 785 สหกิจศึกษาทางดานจุลชีววิทยา 6 หนวยกิต 
 Cooperative Education in Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC002 001 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีราชการ ท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาจุลชีววิทยาโดยตรง โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานเสมือนหน่ึงเปนพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน โดย
ปฏิบัติงานอยางเต็มเวลา และมีหนาท่ีรับผิดชอบตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานการปฏิบัติงานจริงพรอมท้ัง
นําเสนอตอพนักงานสหกิจศึกษาจากหนวยงานน้ัน และอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Taking up actual practical training in industrial setups or industrial enterprise or government 
sectors which directly involve in the field of microbiology, students must work full- time as one of the 
employees of that enterprise and also taking full responsibility with the given task, writing conclusive 
reports to be presented to the appointed co-operative officer belonging to the enterprises as well as to 
the co-operative advisors from the university. 
 

SC714 796 การฝกงานทางจุลชีววิทยา 2(0-6-12) 
 Practical training in Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  สําหรับนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา ช้ันปท่ี 3 หรือ 4 ท่ีสามารถไปปฏิบัติงาน 
  ท่ีโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานประกอบการ หรือสถาบันรัฐบาล เปนเวลาอยาง 
  นอย 1 เดือน 
 การฝกงานตามหนวยงานของรัฐหรือเอกชนไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาเปนระยะเวลาอยางนอย 1 
เดือน โดยนักศึกษาควรไดฝกเทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาท่ีจําเปนในหนวยงานน้ัน และมีการรวบรวมวิเคราะหสรปุขอมลู 
เขียนรายงานรวมถึงนําเสนอผลงานการฝกงาน 
 Training in government or private sector sap proved by the department in the duration of 
at least 1 month Students should be trained in basic microbiological techniques required in those 
agencies Data from the training should be compiled, analyzed, summarized for writing report and 
presentation. 
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รายวิชาในสาขาวิชาชีวเคมี 
 

SC812 201  โครงสรางและหนาท่ีขององคประกอบของเซลล 2(2-0-4) 
 Structure and Function of Cell Organelles 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนะนําเทคนิคท่ีใชในการศึกษาเซลล สิ่งแวดลอมของเซลล เยื่อเซลล ไซโตพลาสซึม นิวเคลียส และ
ขอบเขตนิวเคลียส 
 Introduction to biochemical techniques, cellular environment, biological membrane, 
cytoplasm, nucleus and nuclear zone. 
 

SC813 304  ชีวฟสิกสพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Fundamental Biophysics  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 สมบัติทางกายภาพของสารชีวมหโมเลกุลซึ่งกําหนดชีวพฤติกรรม การวิเคราะหโครงสราง เชิงปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารมหโมเลกุล ความสัมพันธเชิงพลังงานระหวางสารชีวโมเลกุลกับระบบ การเกิด
ปฏิสัมพันธของสารชีวโมเลกุล 
 Physical properties of biomacromolecules that determine their biological behaviors, 
characteristically quantitative or qualitative approaches to study the physical properties of macromolecules, 
Energy relationships between biomacromolecules and the systems, biomolecular interactions. 
 

SC813 305  ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC202 103 
 เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและโคเอนไซม ชีวพลังงานและกลยุทธของเมแทบอลิซึมและการควบคุม  
เมแทบอลซิึมของคารโบไฮเดรต การขนสงอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน และการสังเคราะหแสง เมแทบอลิซึม
ของลิปด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก การสังเคราะหดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน 
 Chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergetics and the strategy of 
metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, electron transport and oxidative phosphorylation, and 
photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, nucleic acid metabolism, DNA synthesis and 
gene expression. 
 

SC813 306  ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) 
 Biochemistry Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC202 103, SC202 104 และรายวิชารวม SC813 305  
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวของกับเน้ือหาในรายวิชาบรรยาย SC813 305 ชีวเคมี  
 Laboratory related to contents of SC813 305 Biochemistry. 
 

SC813 315  เทคนิคทางชีวเคมี 3(3-0-6) 
 Biochemical Techniques 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  
 บัฟเฟอร สเปกโทรโฟโตเมตรี การหมุนเหวี่ยง การแยกสวนเซลล การทําแหงเยือกแข็ง และเครื่องทํา
ขนสปดแวค โครมาโทรกราฟแบบดูดซับ โครมาโทรกราฟแบบคอลัมน โครมาโตกราฟแบบแกส โครมาโทรกราฟแบบ
ของเหลวความดันสูง การเคลื่อนสูขั้วไฟฟาบนเจล เทคนิคทางวิทยาภูมิคุมกัน การหาลําดับกรดอะมิโน และการ
สังเคราะหโพลีเปบไทด 
 Buffer, spec t rophotomet ry , centrifugation, cell fractionation, lyophilization and speed vac 
concentration, adsorption chromatography, column chromatography, gas chromatography, high pressure 



 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 224 

 

liquid chromatography (HPLC) , gel electrophoresis, immunological technique, amino acid sequencing and 
polypeptide synthesis.  
 

SC813 316  ปฏิบัติการเทคนิคทางชีวเคมี 2(0-6-3) 
 Biochemical Technique Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC813 315 
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวของกับเน้ือหาในวิชาบรรยาย SC813 315 เทคนิคทางชีวเคมี 
 Laboratory related to contents of SC813 315 Biochemical Techniques. 
 

SC813 404  ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม 3(3-0-6) 
 Biomolecules and Metabolism 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร และแนวคิดทางชีวเคมี บทบาทของนํ้าและอิเล็กโตรไลต ในกระบวนการทาง
ชีวเคมี การเกิดโครงรูปของโปรตีน เอนไซมและกลไกในการทํางาน เยื่อหุม และการขนสงสารผานเยื่อหุม ชีวพลังงานและ
การผลิตและการใชพลังงานภายในเซลล เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุลและการควบคุม ชีวเคมีของเลือด 
 The process of science and biochemical concept, role of water and electrolyte in biochemical 
process, protein conformation, enzyme and its mechanism, membrane and membrane transport, 
bioenergetics and production and utilization of energy in cells, metabolism of biomolecules and their 
regulation, biochemistry of blood. 
 

SC813 405  ชีวเคมีระดับเซลลและโมเลกุล 3(3-0-6) 
 Cellular and Molecular Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305 
 การถายแบบดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การกลายและการซอมแซม              
ดีเอ็นเอ วัฏจักรของเซลล มะเร็งและโปรแกรมการตายของเซลล การสื่อสารของเซลล ฮอรโมน อนุมูลอิสระในสิ่งมีชีวิต 
ปฏิสัมพันธระหวางโปรตีน การตกผลึกโปรตีน 
 DNA and RNA replication, gene expression and regulation, DNA mutation and repair, cell 
cycle, cancer and apoptosis, cell signaling, hormone, free radicals in living organisms, protein-protein 
interaction, protein crystallization. 
 

SC813 428   ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6) 
 Plant Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305 
 การบรรยายเชิงชีวเคมีในระดับโมเลกุลของวิถีเมแทบอลิซึมท่ีสําคัญในพืช แนวทางการศึกษาชีวเคมีในพืช 
รวมถึงการปรับปรุงและประยุกตใชเอนไซมและสารพฤกษเคมีในพืชช้ันสูง ไดแก วิถีการสังเคราะหดวยแสง วิวัฒนาการ
และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเอนไซม RuBisCo วิถีเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต วิถีเมแทบอลิซึมของโปรตีน            
การหายใจเชิงแสง การสังเคราะหดวยแสงของพืช C4 และ CAM เมแทบอลิซึมของผนังเซลล เมแทบอลิซึมของลิพิด และ 
เมแทบอลซิึมของสารเมแทบอไลตทุติยภูม ิ
 Molecular biochemistry of important plant metabolic pathways, approaches to studying 
plant biochemistry, and the engineering and application of enzymes and phytochemicals in higher plants; 
including photosynthesis, RuBisCo evolution and engineering, carbohydrate metabolism, protein 
metabolism, photorespiration, photosynthesis of C4 and CAM plants, cell wall metabolism, lipid 
metabolism, and metabolism of plant secondary metabolites. 
 
 
 



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 225 

 

SC813 430  ชีวเคมีของอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ชีวเคมีของอาหารและวิทยาศาสตรการอาหาร บทบาทของนํ้าตออาหาร อาหารและผลิตภัณฑอาหาร 
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร สิ่งเติมในอาหาร เอนไซมและบทบาทของเอนไซมตออาหาร การเสื่อมสภาพของ
อาหารท้ังทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี 

 Biochemistry of food and food science, water and its role in food, food and food products, 

food quality and safety, food additives, enzyme and their roles in food, physical, biological and 

biochemical deterioration of food. 
 

SC813 433   ฝกงานดานชีวเคม ี 1(0-6-3) 
 Practical Training in Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ข้ึนไป 
 ฝกงานดานชีวเคมีในหนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชน 

 Biochemical training in government or private section. 
 

SC813 434  ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 3(3-0-6) 
 Nutritional Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การยอยและการดูดซมึ สารอาหารซึ่งตานหรือหลบเลี่ยงการยอย พลังงานจากเมแทบอลิซึม เมแทบอลิซึม
โภชนาการกับการประยุกตใชทางสุขภาพของสารอาหาร กลุมและตารางของอาหาร คุณคาทางโภชนาการ การเติบโตและ
พัฒนาการ โภชนาการกับกายภาพท่ีแตกตางของรางกาย อาหารกับการออกกําลังและกีฬา การขาดอาหาร 
 Digestion and absorption, nutrients that resist or escape digestion, energy metabolism, 
nutrition metabolism and health application of nutrients, food groups and food tables, nutritional 
assessment, growth and development, nutrition at different physiological stage, nutrition in exercise and 
sport, malnutrition. 
 

SC813 435  ปฏิบัติการชีวเคมีเชิงโภชนาการ 1(0-3-2) 
 Nutritional Biochemistry Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 201 และรายวิชาควบ SC813 434 
 ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวของกับเน้ือหาในวิชาบรรยาย SC813 434 ชีวเคมีเชิงโภชนาการ 
 Laboratory related to contents of SC813 434 Nutritional Biochemistry. 
 

SC813 442  ชีวเคมีเชิงเกษตรและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Agricultural and Industrial Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305 
 การประยุกตความรูชีวเคมีในงานดานเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเกษตรและอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเก่ียวของกัน เน้ือหาครอบคลุมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรดานพืช เชน ออย มันสําปะหลัง ขาว 
พืชนํ้ามัน ยูคาลิปตัส มาแปรรูปในอุตสาหกรรมนํ้าตาล เอทานอล แปง พลังงานชีวภาพ และเยื่อกระดาษ เปนตน ดานสัตว 
เชน เน้ือและไขในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการพัฒนาชุดวินิจฉัยทางการแพทยและการเกษตร  การบําบัดมลพิษทางนํ้า 
และการศึกษาดูงานในภาครัฐและเอกชน 
 Application of biochemistry knowledge to agriculture and industry, especially to relating 
agriculture and industry in the Northeast of Thailand. The contents cover conversions of agricultural raw 
plant materials in sugar, ethanol, starch, bio-energy, and paper pulp industries; for instances, sugarcane, 
cassava, rice, oilseed plant, eucalyptus, and domestic animals and egg for food industries. Includings are 
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development of diagnostic kits for medicine and agriculture, waste water treatments, and site visits at 
governmental and private sectors. 
 

SC813 443  ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชีวเคมี 1(1-0-2)
 English for Biochemistry Student 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  
 การอานทางวิทยาศาสตร การฝกอานเอาเรื่อง เทคนิคการเขียน การฝกเขียนทางวิทยาศาสตร เทคนิคการฟง 
เทคนิคการนําเสนอ การฝกนําเสนองานวิจัย 
 Scientific reading, comprehensive reading practice, writing technique, scientific writing 
practice, techniques in listening, techniques in presentation, research presentation practice. 
 

SC813 444  เทคนิคทางชีวเคมีประยุกต 3(3-0-6) 
 Techniques in Applied Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305 
 เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส (พีซีอาร) การประยุกตใชแมสสเปคโทรสโคปดานโปรติโอมิกส             
ไมโครอะเรยในดานดีเอ็นเอ ไมโครอะเรยในดานโปรตีน โปรตีนเรืองแสงในงานวิจัย สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) 
เทคโนโลยีการตรึงเซลลและเอนไซม ไบโอเซนเซอร เทคโนโลยีชีวบําบัด 
 Polymerase chain reaction (PCR)  techniques, application of mass spectroscopy in proteomics, 
DNA microarray, protein microarray, fluorescent protein in research work, gene modified organisms 
(GMOs), immobilized cell and enzyme technology, biosensor, bioremediation technology. 
 

SC814 441  ไบโอนาโนเทคโนโลยีขั้นแนะนาํ 3(3-0-6) 
 Introduction to Bionanotechnology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 คําจํากัดความและประวัติของไบโอนาโนเทคโนโลยี ความรูเบ้ืองตนดานไบโอนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน
ชนิดตางๆในเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน เทคนิคตรวจสอบลักษณะของวัสดุนาโนทางชีวภาพ อนุภาคโลหะนาโนและการ
นําไปใชประโยชนในเทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน เคมีอินเตอรเฟสระหวางวัสดุนาโนและระบบทางชีววิทยา ไบโอนาโน
เทคโนโลยีเพ่ือการติดตามสภาวะสุขภาพ การออกแบบวัสดุชีวนาโนเพ่ือการประยุกตใชทางการแพทย เกษตร และ 
อุตสาหกรรม 

 Definition, history, and introduction to Bionanotechnology; Nanomaterial in 
bionanotechnology; Techniques in determination and characterization of bionanomaterial; Metal 
nanoparticles and usage in bionanotechnology; Interface of nanoparticles and biology; 
Bionanotechnology in heath monitoring; Design of nanomaterial and bionanomaterial for medical, 

agricultural, and industrial applications. 
 

SC814 451  พันธุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Genetic Engineering 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305 
 เทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสมและการใชประโยชนท้ังในโพรแคริโอตและยแูคริโอต รวมท้ังทบทวนการถายแบบ
ดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีน รายละเอียดของกระบวนการโคลนยีนและการใชประโยชนใน เซลลโพรแคริโอต ยีสต รา 
พืชช้ันสูงและสัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านม  
  Recombinant DNA technology and its applications in both prokaryote and eukaryote 
including a review of DNA replication and gene expression and details of gene cloning process and its 
applications in prokaryote, yeast, fungus, higher plant and mammal. 
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SC814 452  ปฏิบัติการทางพันธุวิศวกรรม 2(0-6-3) 
 Genetic Engineering Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ SC814 451   
  ปฏิบัติการซึ่งเก่ียวของกับเน้ือหาในวิชาบรรยาย SC814 451 พันธุวิศวกรรม   
  Laboratory related to contents of SC814 451 Genetic Engineering. 
 

SC813 761  สัมมนาทางชีวเคมี 1 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305 
 การอภิปรายแบบโตตอบสองทางในช้ันเรียน การฝกวิเคราะหเน้ือหาจากหัวขอของงานวิจัยทางดานชีวเคมี 
หรือดานท่ีใกลเคียงท่ีนาสนใจและเปนปจจุบัน 
 Interactive class discussion and practice of critical analysis on recent and interesting 
research topics in biochemistry or related fields. 
 

SC814 762  สัมมนาทางชีวเคมี 2 1(0-3-2) 
 Biochemical Seminar II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 305  
 การนําเสนอและอภิปรายของนักศึกษาหนาช้ันเรียน ในหัวขอสมัยใหมของงานวิจัยทางดานชีวเคมี หรือ
ดานท่ีใกลเคียงท่ีนาสนใจ 
 Presentation and discussion by students on recent topics in research works relating to 
biochemistry or related field. 
 

SC814 773  โครงการวิจัย 1 2(0-6-3) 
 Research Project I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC813 315 และ SC813 316 
 เขียนขอเสนอโครงการ กระบวนการศึกษา เรียนรูกระบวนการหรือวิธีการทําวิจัย คุณธรรมในการทําวิจัย 
และทรัพยสินทางปญญาและการทํางานโครงงานวิจัยท่ีเหมาะสมเบ้ืองตนโดยมีอาจารยในภาควิชาเปนท่ีปรึกษาหลัก โดย
อาจจะมีอาจารยจากภาควิชาหรือคณะอ่ืนในสาขาท่ีเก่ียวของเปนท่ีปรึกษารวม เพ่ือเปนการเตรียมนักศึกษาสําหรับเขาสู
วิชา SC814 774 โครงการวิจัย 2 โดยการสอบผานการเขียนและเสนอเคาโครงโครงการวิจัย รวมท้ังมีผลการศึกษาเบ้ืองตน 
ถือเปนการสอบผานวิชาน้ี 
 Writing of research proposal, studying process, learns how to do research, ethics in research, 
intellectual property and preparation of a research project under academic staff guidance.  To prepare 
student before attending SC814 774 Research Project II.  Evaluate by project proposal writing and 
defending including preliminary results. 
 

SC814 774  โครงการวิจัย 2 24(0-12-6) 
 Research Project II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC814 773 
 การศึกษาเนนการทํางานโครงการวิจัยจริงท่ีเหมาะสมโดยมีอาจารยในภาควิชาเปนท่ีปรึกษาหลัก อาจจะมี
อาจารยจากภาควิชาหรือคณะอ่ืนในสาขาท่ีเก่ียวของเปนท่ีปรึกษารวม 
 Doing of actual research project under academic staff guidance. 
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SC814 785  สหกิจศึกษาทางชีวเคม ี 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Biochemistry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC002 001 
 ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานอุตสาหกรรมหรือสถานท่ีราชการท่ีเก่ียวของกับ
สาขาวิชาชีวเคมี โดยนักศึกษาตองปฏิบัติงานเสมือนหน่ึงเปนพนักงานหรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน โดยปฏิบัติงาน
อยางเต็มเวลา และมีหนาท่ีรับผิดชอบตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย จัดทํารายงานการปฏิบัติงานจริงพรอมท้ังนําเสนอตอ
พนักงานสหกิจศึกษาจากหนวยงานน้ัน และอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
 Taking up actual practical training in industrial setups or industrial enterprise or government 
sectors which involve in the field of biochemistry. Students must work full-time as one of the employees 
of that enterprise and also take a full responsibility with the given task. Students must write a conclusive 
report and present to the appointed cooperative officer from the enterprises as well as to the 
cooperative advisors from the university. 
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รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 

SC903 099 การฝกงาน  3(0-9-5) 
 Practical Training 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หรือตองไดรับอนุญาตจากภาควิชา 
 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทุกคนจะตองผานการฝกงานในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชา หนวยงานท่ีรับฝกจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการจัดฝกงานท่ีแตงตั้งโดยภาควิชา เกณฑการ
ฝกงานและการประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของภาควิชาฯ โดยมีช่ัวโมงการฝกงานไมนอยกวา 150 ช่ัวโมง 
 Each student has to pass the practical training course in a related field in a government 
department or a private company, the work site must be approved by the department committee, the 
training criteria and evaluation of the training are required to comply with the department guidelines, 
the training period must not be less than 150 hours. 
 

SC901 101 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 บทนําสูนิเวศวิทยา ปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีไมมีชีวิต ระบบนิเวศ นิเวศวิทยาประชากร นิเวศวิทยาชุมชน การ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ วัฏจักรชีวธรณีเคมี วัฏจักรธาตุอาหาร และการไหลของพลังงาน มนุษยและระบบนิเวศ 
 Introduction to Ecology, abiotic factors, ecosystem, population ecology, community 
ecology, adaptation of organisms in ecosystem, biogeochemical cycles, nutrient cycles, human and 
ecosystem. 
 

SC901 102 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Ecology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101 หรือรายวิชารวม SC901 101 
 เทคนิคการสํารวจและเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติในเชิงนิเวศวิทยา ปจจัยจํากัดสําหรับสิ่งมีชีวิต  
การเจริญเติบโตของประชากร องคประกอบทางดานกายภาพ องคประกอบทางดานชีวภาพ การกระจายของสิ่งมีชีวิต 
ระบบนิเวศบก ระบบนิเวศแหลงนํ้าและการถายเทพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของสังคมพืช มีการสอบปฏิบัติการ
ภาคสนามในสถานท่ีตางๆ 
 Survey techniques and data collection, statistical analysis in ecology, limiting factors for 
organisms, growth of populations, physical factors, biological factors, distribution of organisms, terrestrial 
ecology, aquatic ecology and energy transfer, ecological succession, field trips to different locations will 
be arranged. 
 

SC902 201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 2(2-0-4) 
 Biodiversity and Conservation 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  # SC101 001 #SC101 002 
 ชนิดของความหลากหลายทางชีวภาพ คุณคาของความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมูและจัด
จําแนกพืช สาเหตุและอนุบทของการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ พ้ืนท่ีอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพท่ีสําคัญของโลก แนวโนมและนโยบายของการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายและการ
อนุรักษสัตวไมมีกระดูกสันหลัง และสัตวมีกระดูกสันหลัง 
 Types of biodiversity, value of biodiversity, plant classification and identification, causes 
and consequences of biodiversity loss, conservation, global biodiversity hotspots, trends and policies in 
biodiversity conservation, diversity and conservation of invertebrates and vertebrates. 
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SC902 202 ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 2(0-6-3) 
 Biodiversity and Conservation Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 201 หรือรายวิชาควบ SC902 201 
 องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีบงช้ีความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดจําแนก
และระบุชนิดของพืช ลักษณะท่ีอยูอาศัยและโครงสรางของพืช การเก็บรักษาตัวอยางพืช ลักษณะเฉพาะของพืชใบเลี้ยงคู
และใบเลี้ยงเดี่ยว การสรางรูปวิธาน การจัดจําแนกและการระบุชนิดของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสันหลัง 
การเก็บรักษาตัวอยางสัตวในพิพิธภัณฑ 
 Components of biodiversity and biodiversity indices, classification and identification of 
plants, habitats and structures of plants, herbarium specimen collection, traits of monocots and dicots, 
construction of picture keys, classification and identification of invertebrates and vertebrates, museum 
specimens preservation. 
 

SC902 231 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ภาพรวมของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หลักการทางนิเวศวิทยาสําหรับนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สาเหตุ
ของปญหาสิ่งแวดลอม พลังงาน ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการเสื่อมของทรัพยากรธรรมชาติ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
ไดแก มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษจากขยะและขยะอันตราย มลพิษอ่ืนๆ การปองกันและเทคโนโลยีการจัดการ
มลพิษเบ้ืองตน ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 Overview of environmental science, ecological principles for environmental scientists, 
causes of environmental problems, energy, environmental problems, natural resources depletion, 
environmental pollution including water pollution, air pollution, solid waste and hazardous waste 
pollution, other pollutions, pollution prevention and basic environment pollution management 
technology, food security, natural resource conservation, sustainable development. 
 

SC902 232 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Science Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 หรือรายวิชารวม SC902 231 
 ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ รวมท้ังแนวทางการปองกัน แกไขและจัดการปญหาเหลาน้ี มีการนํา
นักศึกษาออกศึกษาในภาคสนามในเรื่องท่ีสอดคลองกับหัวขอการบรรยายวิชา  SC902 231วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 Important environmental problems, ways to protect, solve and manage these problems, 
laboratories and field studies in relation to contents in SC902 231 Environmental Science are required. 
 

SC902 241 เคมีวิเคราะห ความปลอดภัยและมาตรฐานหองปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 เคมีวิเคราะห ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC 17025  เกรดและฉลากของสารเคมี 
หลักการของเครื่องมือวิเคราะหท่ีจําเปนในการติดตามวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 Analytical chemistry, safety in laboratory, ISO/ IEC 17025 standard, grade and label of 
chemicals, principles of analytical equipment for environmental quality monitoring. 
 

SC902 242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ความปลอดภัยและมาตรฐานหองปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 Analytical Chemistry, Safety and Standards in Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 241 หรือรายวิชารวม SC902 241 
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 ภาคปฏิบัติท่ีสอดคลองกับหัวขอ เคมีวิเคราะห ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 การใชสารเคมี  เกรดและฉลากของสารเคมี หลักการของเครื่องมือวิเคราะหท่ีจําเปนในการติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
 Practical study of analytical chemistry, safety in laboratory, ISO/ IEC 17025 standard,   
chemicals usage, grade and label of chemicals, principles of analytical equipment for environmental 
quality monitoring. 
 

SC902 243 มลพิษสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 Environmental Pollution 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 ลักษณะของมลพิษโดยท่ัวไป รวมท้ังมลพิษทางอากาศ มลพิษดิน ของเสีย และมลพิษเสียง การแกปญหา
มลพิษบางประเภท การปองกันและการอนุรักษสภาพแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
 Pollution in general including air, water, soil, solid wastes and noise, treatment of some 
pollution problems, protection and environmental conservation, environmental problems occurring in 
Thailand. 
 

SC902 244 ปฏิบัติการมลพิษสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Pollution Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 243 หรือรายวิชารวม SC902 244 
 การใชหองปฏิบัติการ-อุปกรณ-เครื่องมือ ผลกระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มลพิษทางดิน การตรวจวัด
ฝุนละอองในบรรยากาศ การตรวจหาควันดําจากทอไอเสียรถยนต การวิเคราะหลักษณะขยะชุมชน พลังงานทางเลือก 
 Usage of laboratory, equipments and instruments, effects of herbicides, soil pollution, 
measurements of dust in the atmosphere.  detection of black smoke from car exhaust, analysis of 
community garbage, alternative energy. 
 

SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 2(2-0-4) 
 Landscape Ecology and Geographic Information System 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 102 
 นิยาม ขอบเขต และความสําคัญของนิเวศวิทยาภาคพ้ืน คําศัพทเทคนิค แนวคิดของนิเวศวิทยาภาคพ้ืน 
ภูมิประเทศ ลักษณะของภูมิประเทศ สิ่งปกคลุมพ้ืนดินและการใชท่ีดิน สาเหตุของการเกิดรูปแบบของภูมิประเทศ สิ่งมีชีวิต
กับรูปแบบของภูมิประเทศ กระบวนการทางนิเวศวิทยาในภูมิประเทศ เทคนิคการรับรูระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร แนวคิดของนิเวศวิทยาภาคพ้ืนกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 Definition, scope and importance of landscape ecology, key technical terms, concepts of 
landscape ecology, landscape, landscape features, land cover and land use, causes of landscape pattern, 
organisms and landscape pattern, ecological processes in landscape, remote sensing technique, 
geographic information system, applied landscape ecology concepts in natural resource and 
environmental conservation. 

 

SC903 312 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาภาคพ้ืนและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 1(0-3-2) 
 Landscape Ecology and Geographic Information System Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 311 หรือรายวิชารวม SC903 311 
 เทคนิคการสํารวจภาคสนาม การใชแผนท่ีภูมิประเทศ เข็มทิศ เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส การแปลภาพถาย
ทางอากาศ และการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ปฏิบัติการภาคสนามท่ีสอดคลองกับหัวขอใน
รายวิชา SC903 311 นิเวศวิทยาภาคพ้ืนและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยเนนในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
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 Field survey techniques, use of topographic map, compass and GPS receiver, aerial 
photographic interpretation, spatial analysis using geographic information system, field studies 
corresponding to the topics in SC903 311 Landscape Ecology and Geographic Information System, 
focusing on northeastern Thailand. 
 

SC903 321 พฤกษนิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Plant Ecology  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC101 003 หรือ SC101 007 
 หลักการนิเวศวิทยาของพืช  ความสัมพันธของพืชกับสิ่งแวดลอม การปรับตัว สังคมพืชท่ีสําคัญในประเทศ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ชีพลักษณ นิเวศวิทยาการผสมเกสร การกระจายเมล็ด กระบวนการเกิดใหม สถานการณ
ปจจุบัน งานวิจัยสําคัญ การประยุกตพฤกษนิเวศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักการฟนฟูระบบนิเวศปาเขตรอน 

 Principles of plant ecology, relations between plants and environments, plant adaptation, 
major plant communities in Thailand and Southeast Asia, plant phenology, pollination ecology, seed 
dispersal, regeneration processes, current issue, significant researches, applied of plant ecology in natural 
resources management, principle of tropical forests restoration. 

 

SC903 322 ปฏิบัติการพฤกษนิเวศวิทยา 1(0-3-2) 
 Plant Ecology Laboratory  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 321 หรือรายวิชารวม SC903 321 
 การศึกษาภาคสนามในกรอบแนวคิดดานพฤกษนิเวศวิทยา การวิเคราะหขอมูลสังคมพืช การออกแบบ
การศึกษาภาคสนาม เทคนิคการศึกษาการผสมเกสรของพืช การกระจายเมล็ดของพืชท่ีสอดคลองกับหัวขอในรายวิชา 
SC903 321 พฤกษนิเวศวิทยา การศึกษาภาคสนาม 

 Field study within a framework of ecological concepts, plant community analysis, field 
study design, field techniques in pollination, seed dispersal in corresponding to the topics in 329 321 
Plant Ecology, field trips. 
 

SC903 323 นิเวศวิทยาของสัตว 2(2-0-4) 
 Animal Ecology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 102 
 สภาพแวดลอมเฉพาะตัวของสัตว หลักการของนิเวศวิทยาของสัตวซึ่งไดแก โครงสรางและพัฒนาการของ
ประชากรสัตว การแกงแยง การแลกเปลี่ยนถายเทพลังงาน ปฏิสัมพันธและการปรับตัวตอแรงกดดันดานสิ่งแวดลอม 
 Animal micro-environment; principles of animal ecology including structure and 
development of animal populations, competition, energy exchange, interaction and adaptation to 
environmental stresses. 
 

SC903 324 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของสัตว 1(0-3-2) 
 Animal Ecology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 323 หรือรายวิชารวม SC903 323 
 โครงสรางและประชากรของสัตวในธรรมชาติ เทคนิคการศึกษาความสัมพันธของสัตวในระบบนิเวศ การฝก
ภาคสนาม  
 Structure and animal populations in natural location, technical study of the relationship  
of animal in the ecosystem, field trips. 
 

SC903 325 การควบคุมโดยชีววิธี 3(3-0-6) 
 Biological Control 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 102 
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 บทนําเก่ียวกับการควบคุมโดยชีววิธี ประวัติของการควบคุมโดยชีววิธี รูปแบบของการควบคุมโดยชีววิธี 
สิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวของในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี การใชจุลินทรียในการควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมวัชพืชและโรคพืช
โดยชีววิธี ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาท่ีสําคัญตอการควบคุมโดยชีววิธี ตัวอยาง ปญหาของการควบคุมโดยชีววิธีและการใชการ
ควบคุมโดยชีววิธีอยางปลอดภัย การควบคุมศัตรูพืชอยางบูรณาการ 
 Introduction to biological control, history of biological control, types of biological control, 
organisms in biological control, microorganisms used in biological control, biological control of weeds 
and plant diseases, ecological theories in biological control, examples, problems and safety of biological 
control, integrated pest management. 
 

SC903 326 ปฏิบัติการการควบคุมโดยชีววิธ ี 1(0-3-2) 
 Biological Control Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 325 หรือรายวิชารวม SC903 325 
 บทนํา การจําแนกและระบุชนิดของแมลงและแมง การสํารวจและระบุบทบาทและของแมลงในธรรมชาติ 
วัชพืชและการสํารวจวัชพืชท่ีมีอยูในธรรมชาติ การควบคุมวัชพืชโดยสิ่งมีชีวิต การเลี้ยงแมลงในหองปฏิบัติการ ตัวห้ําในการ
ควบคุมโดยชีววิธี ตัวเบียนในการควบคุมโดยชีววิธี ไสเดือนฝอยในการควบคุมโดยชีววิธี แบคทีเรียและเช้ือราในการควบคุม
โดยชีววิธี การศึกษาดูงานการควบคุมโดยชีววิธี 
 Introduction, classification and identification of insects and other arthropods, insect surveys 
and insect guilds, weed survey, biological control of weed, insect rearing in laboratory, predators in 
biological control, parasitoids in biological control, bacteria and fungi in biological control, field trip to 
biological control center. 
 

SC903 327 ปกษีวิทยา 3(3-0-6) 
 Ornithology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101 
 รูจักนก วิวัฒนาการ ปกษีวิทยาในปจจุบัน ผิวหนัง ขนนก กระดูก กลามเน้ือ การบินและการปรับตัวเพ่ือ
การบิน ระบบทางเดินอาหาร อาหารและอุปนิสัยในการกินอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต   ระบบประสาท
สมองและฮอรโมน พฤติกรรม  การอพยพ  นิเวศวิทยา  การอนุรักษ   การจําแนกออกเปนหมวดหมูและอนุกรมวิธาน การ
นับจํานวนประชากรนก ความสัมพันธของนกกับมนุษย 
 Learning about birds, evolution, current ornithology, skin, feathers, bones, muscles, flight 
and adaptation for flight, digestive system, food and feeding habits, respiratory system, circulatory 
system, nervous system, brain and hormones, behavior, migration, ecology, conservation, classification 
and taxonomy, bird population census, bird and human relationship. 
 

SC903 328 ปฏิบัติการปกษีวิทยา 1(0-3-2) 
 Ornithology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 327 หรือรายวิชาเรยีนรวม SC903 327 
 ลักษณะภายนอกของนก  การจัดจําแนกนกในภาคสนาม  การนับจํานวนประชากร  ความเหมือนของ
ชุมชนนกในแหลงท่ีอยูอาศัยตางๆ 
 External morphology of birds, field identification, population census, similarity of bird 
communities in various habitats. 
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SC903 331 มลพิษทางน้ํา 2(2-0-4) 
 Water Pollution 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 แหลง ปริมาณ ลักษณะ และผลเสียหายของมลพิษทางนํ้า  ชีววิทยาของนํ้าเสีย  มาตรฐานคุณภาพนํ้า  
กระบวนการบําบัดนํ้าเสียท้ังกระบวนการทางกายภาพ กระบวนการทางเคมี  กระบวนการทางชีวภาพ  และกระบวนการ
ทางกายภาพ-เคมี  การบําบัดและกําจัดสลัดจ  การบําบัดนํ้าเสียแบบธรรมชาติ  
 Sources, amount, characteristics and effects of water pollution, wastewater biology, water 
quality standards, wastewater treatment processes including physical, chemical, biological and physico-
chemical treatments, sludge treatment and disposal, natural wastewater treatment. 
 

SC903 332 ปฏิบัติการมลพิษทางน้ํา 1(0-3-2) 
 Water Pollution Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 331 หรือรายวิชารวม SC903 331 
 ศึกษาภาคปฏิบัติการการเก็บตัวอยางนํ้าเสีย การเก็บรักษาตัวอยางนํ้าเสีย การวิเคราะหคุณภาพนํ้า  และมี
การศึกษาภาคสนามและการทําโครงการศึกษา 
 Practical study to wastewater collection, storage of wastewater, analysis of water quality, 
field studies and special projects are included.  
 

SC903 333 ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 
 Solid Wastes and Industrial Wastes 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 สวนประกอบของขยะ แหลงของขยะ ระบบรวบรวม การเก็บขนและระบบการกําจัดขยะในรูปแบบตางๆ 
การนําขยะจากการอุตสาหกรรมมาใชประโยชน การจัดการขยะในเขตชุมชนและการวิเคราะหคาใชจายเบ้ืองตน 
ความหมายของของเสยีอันตราย ลักษณะและประเภทของของเสียอันตราย พิษวิทยาเบ้ืองตน การลดปริมาณของของเสีย
อันตราย และการเคลื่อนยายของเสียอันตราย กากของเสียอุตสาหกรรม และการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
 The composition of wastes, sources of solid wastes, collection systems, transportation and 
alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse of industrial wastes, urban solid 
wastes management and basic of cost analysis, definition of hazardous wastes, basic toxicology, waste 
minimization, transportation of hazardous wastes, industrial waste and industrial waste management.  
 

SC903 334 ปฏิบัติการขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 
 Solid Wastes and Industrail Wastes Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 333 หรือรายวิชารวม SC903 333 
 ปฏิบัติการในหัวขอสวนประกอบของขยะ แหลงของขยะ ระบบรวบรวม และระบบการกําจัดขยะในรูปแบบ
ตางๆ การนําขยะจากการอุตสาหกรรมมาใชประโยชน การจัดการขยะในเขตชุมชนและการวิเคราะหคาใชจายเบ้ืองตน มี
การดูงานหรือปฏิบัติการนอกสถานท่ี 
 Practical study the composition of wastes, sources of solid wastes, collection systems and 
alternatives for treatment and disposal, potential for salvage and reuse of industrial wastes, urban solid 
wastes management, basic of cost analysis, excursions or field studies are required. 
 

SC903 335 หลักมลูมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Air Pollution 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 สวนประกอบท่ีสําคัญของมลพิษทางอากาศ อุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวของกับมลพิษทางอากาศ ช้ันบรรยากาศ 
แหลงท่ีมาของมลพิษทางอากาศ ประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ การวัดสารมลพิษทาง
อากาศ การควบคุมทางวิศวกรรมสําหรับสารมลพิษทางอากาศ และมีการดูงานนอกสถานท่ี 
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 Elements of air pollution, meteorology, atmosphere, sources of air pollutants, classification 
of air pollutants, effects of air pollutants, measurement of air pollutants, control of particulates and 
gaseous pollutants. Excursion is required. 
 

SC903 336 ปฏิบัติการหลักมลูมลพิษทางอากาศ 1(0-3-2) 
 Fundamentals of Air Pollution Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 335 หรือรายวิชารวม SC903 335 
 ภาคปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศและการทดลองท่ีสอดคลองกับเน้ือหาควบคูไปกับรายวิชา 
SC903 335  หลักมูลมลพิษทางอากาศ มีการฝกภาคสนามและมีการศึกษาดูงานปฏิบัติการนอกสถานท่ี 
 Practical study to accompany the course SC903 335 Fundamental of Air Pollution.  Field 
trips and special projects are required. 
 

SC903 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 2(2-0-4) 
 Soil Deterioration and Pollution 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 สมบัติของดินทางกายภาพ และเคมี การแลกเปลี่ยนประจุของดิน อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารในดิน 
ความสัมพันธระหวางดินและพืช การชะลางพังทลาย การกลายเปนทะเลทราย ดินเค็ม สารพิษในดิน พิษตกคางของ
วัตถุมีพิษในดิน การบําบัดดินท่ีปนเปอนดวยกระบวนการทางชีวภาพ และมีการดูงานนอกสถานท่ี 
 The physico-chemical properties of soils, ion exchange, soil organic matters, nutrients, soil-
plants relationship, soil erosion, soil desertification, toxic substances in soils, pesticide residues in soils 
and soil bioremediation. Excursion is required. 
 

SC903 338 ปฏิบัติการดินเสื่อมและมลพิษทางดิน 1(0-3-2) 
 Soil Deterioration and Pollution Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 337 หรือรายวิชารวม SC903 337 
 ปฏิบัติการสภาพมลพิษของสิ่งแวดลอมควบคูไปกับวิชา SC903 337 ดินเสื่อมและมลพิษทางดิน มีการฝก
ภาคสนามและการทําโครงการศึกษา 
 Practical study to accompany the course SC903 337 Soil Deterioration and Pollution, field trips and 
special projects are required. 
 

SC903 339 มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Pollution 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 หลักการพ้ืนฐานดานฟสิกสและเคมขีองบรรยากาศ การเกิด การเปลี่ยนรูป การเคลื่อนยาย และการกําจดั
สารมลพิษทางอากาศ ปญหาของโฟโตเคมิคัลสมอก ปรากฏการณเรือนกระจกเน่ืองจากคารบอนไดออกไซด ภาวะอากาศ
เปลี่ยนแปลง โอโซนในช้ันสตราโตสเฟยร ภาวะฝนกรด และสภาพการมองเห็น เทคนิคการวิเคราะหกาซและอนุภาค              
การจําลองแบบเชิงตัวเลขของมลพิษทางอากาศ สุขภาพและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากมลพิษทางอากาศ มลพิษเสียง
และการสั่นสะเทือน มีการศึกษาภาคปฏิบัติควบคูกับการฟงปาฐกถาและการศึกษาภาคสนาม 
 Basic concepts in physics and chemistry of the atmosphere; production, transformation, 
transport, and removal of air pollutants; problems of photochemical smog, greenhouse effect & climate 
change, stratospheric ozone, acid rain, and visibility, analytical techniques for gases and particles, 
numerical simulation of air pollution, health and environmental effects of air pollution, noise pollution 
and vibration; field survey, seminar and excursion are required. 
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SC903 340 กระบวนการบําบัดน้ําเสีย 2(2-0-4) 
 Wastewater Treatment 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 ลักษณะของนํ้าเสีย ระบบเก็บรวบรวมนํ้าเสีย จุดประสงคของการบําบัดนํ้าเสียและคามาตรฐานนํ้าท้ิง การ
เลือกระบบบําบัดนํ้าเสีย กระบวนการและข้ันตอนของการบําบัดนํ้าเสีย วิธีการบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพ เคมี  ชีวภาพ การ
ฆาเช้ือโรค และการกําจัดสลัดจ 
 Wastewater characteristic, wastewater collection system, wastewater treatment objective 
and effluent standards, choosing of wastewater treatment, wastewater treatment units and processes, 
physical, chemical, biological treatments, disinfection and sludge treatments. 
 

SC903 341 ปฏิบัติการกระบวนการบําบัดน้ําเสีย 1(0-3-2) 
 Wastewater Treatment Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 340 หรือรายวิชารวม SC903 340 
 การศึกษาลักษณะนํ้าเสีย การจําแนกระบบเก็บรวบรวมนํ้าเสีย การศึกษาพารามิเตอรท่ีใชในการตรวจวัด
คุณภาพนํ้า การศึกษามาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดตางๆ  การศึกษาประเภทของระบบบําบัดนํ้าเสีย ทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ การฆาเช้ือโรค และการกําจัดสลัดจ การศึกษาภาคสนามและการทําโครงการศึกษา 
 Practical studied on wastewater characteristics, classification of wastewater collection 
systems, water quality standard parameters, effluent standards from sources, types of wastewater 
treatment of physical, chemical biological, disinfection, and sludge treatments, field studies and special 
projects.  
 

SC903 343 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและสขุภาพ 3(2-3-6) 
 Environmental and Health Impact Assessment 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 ความหมาย หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เทคนิค วิธีการ และแนวทางในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดัชนีและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมการมี
สวนรวมของประชาชน มาตรการควบคุม ปองกัน ลด และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 Definition, principles and processes of environmental impact assessment, techniques, 
methods, and ways for preparing environment impact assessment report, index and law concerning 
environmental impact assessment, public participation, measures in controlling, prevention, mitigation 
and solving environmental impacts. 
 

SC903 344 กระบวนการทางชีวภาพในการบําบัดน้ําเสีย 3(3-0-6) 
 Biological Process for Wastewater Treatment 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 243  
 กระบวนการทางชีวภาพในการบําบัดนํ้าเสียข้ันแนะนํา กระบวนการรีดอกซในระบบจุลินทรีย พลังงานทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย ปริมาณสัมพัทธและพลังงานของแบคทีเรีย จลศาสตรของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ถังปฏิกิริยาท่ี
ใชในการออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย กระบวนการแอคติเวตเตดสลัดจ การกําจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ  การกําจัด
ฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบําบัดทางชีวภาพ 

 Introduction of biological process for wastewater treatment, redox process in microbial 
systems, microbial bioenergetics, stoichiometry and bacterial energetics, microbial growth kinetics, 
reactors used for wastewater treatment design, activated sludge process, biological nitrogen removal, 
biological phosphorus removal, and bioremediation. 
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SC903 351 หลักเศรษฐศาสตรสําหรับนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 2(2-0-4) 
 Principles of Economics for Environmental Scientists 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 บทนําสูเศรษฐศาสตรและระบบเศรษฐกิจ แนวคิดดานเศรษฐศาสตร ความรอยหรอของทรัพยากรและ
ตัวเลือก พฤติกรรมการบริโภค ผลประโยชนกับตนทุน อุปสงคและอุปทาน ระบบตลาดท้ังตลาดผลผลิตและตลาดปจจัย 
ดุลยภาพของตลาด การบริหารจัดการและปญหาทางเศรษฐศาสตรความลมเหลวของตลาด สินคาสาธารณะกับสิ่งแวดลอม 
ทางเลือกของสังคม ความไมเทาเทียมของรายไดและความยากจน กรณีศึกษาของปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับ
เศรษฐศาสตร โศกนาฏกรรมของสวนรวมกับขอบเขตสิทธิการใชทรัพยากร คุณคาบริการของระบบนิเวศ และตนทุนท่ีไมถูก
รวมในกระบวนการผลิต  
 Introduction to economics and the economy, economic perspectives, scarcity and choice, 
consumption behavior, benefits and costs, demand and supply, market systems both product and 
resource markets, market equilibrium, government and economic problems, market failure, public goods 
and the environment, public choice, income inequality and poverty, case studies of environmental 
problems relating to economics, tragedy of the commons and property rights regimes, value of 
ecosystem services, and externality. 
 

SC903 352 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Biology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 102 
 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะสมดุลในระบบนิเวศในธรรมชาติ อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอความคงตัว
ของสังคม คุณสมบัติและความกวางของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ปญหา
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพในประเทศไทย การเกิดมลพิษและแนวทางการควบคุม  
 Dynamic equilibrium in natural ecosystem, influences of environmental disturbance upon 
community stability, diversity and other characteristics; adaptation to environmental changes of living 
organisms, bioenvironmental problems occurring in Thailand, role of ecology in pollution regulation 
and control. 
 

SC903 353 ปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Biology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 352 หรือรายวิชารวม SC903 352 
 ภาคปฏิบัติการของชีววิทยาสิ่งแวดลอมควบคูไปกับวิชา SC903 352 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม มีการฝก
ภาคสนามและการทําโครงการศึกษา  
 Practical study to accompany the course SC903 352 Environmental Biology. Field trips and 
special projects are required. 
 

SC903 354 กฎหมายสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Laws 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 แนวนโยบายแหงชาติเก่ียวกับการพิทักษและคุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย
เก่ียวกับนโยบายและการจัดการสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปองกันมลพิษ และปญหาในเรื่องน้ันๆ  
 National policy on the environment and natural resources protection, laws and regulations 
in policy and environmental management, natural resources conservation, pollution prevention and their 
related problems. 
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SC903 356 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 3(3-0-6) 
 Natural Resources Management for Ecotourism 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101 และ SC902 231 
 นิยามและประเภทการทองเท่ียวเชิงนิเวศ รูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประเภทของ
ทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว ระบบสื่อความหมาย 
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความสามารถในการรองรับ การจัดการดานสิ่งแวดลอม ความพรอมของชุมชน  
 Definition and type of ecotourism, pattern and activities of ecotourism, type of ecotourism 
resources, management of natural resources, management of tourism resources, interpretation system, 
impact to economic, social and environment, carrying capacity, environmental management, the 
availability of community. 
 

SC903 357 ปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 1(0-3-2) 
 Natural Resources Management for Ecotourism Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 356 หรือรายวิชารวม SC903 356 
 รูปแบบและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว ระบบสื่อความหมาย ผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
ขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการดานสิ่งแวดลอม ความพรอมของชุมชน  
 Pattern and activities of ecotourism, type of ecotourism resources, management of natural 
resources, management of tourism resources, Interpretation system, impact to economic, social and 
environment, carrying capacity, environmental management, the availability of community. 
 

SC903 391 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Preparation for Co-operation Education in Environmental Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ภาคปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา  
 Practical study in order to preparation for co-operation education in environmental science. 
 

SC903 392 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Research Methodology in Environmental Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 กรองแผนงานในการดําเนินงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร  การคนควา การตรวจเอกสาร การนําความรูจาก
การตรวจเอกสารมาใชในการจัดสรางปญหาเฉพาะหรือสมมุติฐาน การวางแผนการวิจัย วิธีการวิจัย การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล การแปรผลการวิจัย การเขียนรายงานเชิงวิทยาศาสตร และการเสนอผลงานทดลอง  
 A conceptual framework in scientific research work, searching and reviewing literature, 
formulating specific problems or hypotheses, planning for observational and experimental studies, 
applying procedures for research work, collecting and analyzing data, interpreting results, writing up 
scientific report, presenting research work. 
 

SC904 411 นิเวศวิทยาสัตวปาและการอนุรักษ 3(3-0-6) 
 Wildlife Ecology and Conservation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101 
 ความหมายของสัตวปา ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา ปจจัยท่ีสัตวปาตองการในการดํารงชีพ 
ผลผลิตของสัตวปาและปจจัยท่ีมีผลตอผลผลิต ปจจัยท่ีทําลายสัตวปา เทคนิคสํารวจประชากรสัตวปา หลักการอนุรักษและ
จัดการสัตวปา  
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 Wildlife definition, wildlife diversity, factor that wildlife need for their living, productivity of 
wildlife and factors affecting productivity, factors that destroy wildlife, wildlife census technique, 
principles of wildlife conservation and management. 
 

SC904 412 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสัตวปาและการอนุรักษ 1(0-3-2) 
 Wildlife Ecology and Conservation Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC904 413 หรือรายวิชารวม SC904 413 
 แผนท่ี การจัดจําแนกสัตวปาในภาคสนาม ถ่ินอาศัยและอาหาร การวัดขนาดสัตวปา รอยเทาสัตวปา ปจจัย
ท่ีทําลายสัตวปา เทคนิคสํารวจประชากรสัตวปา การจัดการสวนสัตวการศึกษา ภาคสนามและการทําโครงงานพิเศษ  
 Mapping, wildlife field classification, Habitat and food, wildlife measurement, wildlife 
tracking, factors that destroy wildlife, wildlife census technique, zoo management, field trip and special 
project. 
 

SC904 413 นิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ 3(3-0-6) 
 Avian Ecology and Conservation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC101 003 หรือ SC101 007 
 แนวคิดนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตวปก  กลไกทางนิเวศวิทยาท่ีกําหนดการดํารงชีพ และความ
ซับซอนของพฤติกรรมการสืบพันธุของนกในเขตอบอุนและเขตรอน สมมติฐานเก่ียวกับกลไกท่ีควบคุมแบบแผนการสรางรัง
วางไข รูปแบบการเลี้ยงลูก ระบบสืบพันธุ การปองกันอาณาเขต การคัดเลือกการสืบพันธุ การเลือกพ้ืนท่ีอาศัย การอพยพ  
การผลัดขน และฤดูกาล  
 Ecological concepts and avian, ecological mechanisms underlying life history and complex 
breeding behaviors of tropical and temperate birds, Hypotheses for clutch sizes, parental care, breeding 
systems, territoriality, sexual selection, habitat selection, migration, molting, and seasonality. 
 

SC904 414 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของนกและการอนุรักษ 1(0-3-2) 
 Avian Ecology and Conservation Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC904 413 หรือรายวิชารวม SC904 413 
 ปฏิบัติการภาคสนามดานนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสัตวปก  เทคนิคการศึกษาภาคสนาม  เทคนิคการ
จับนกเพ่ือติดเครื่องหมายประจําตวั การติดตามดวยวิทยุติดตามตัว การอพยพ การติดตามการทํารัง  การวิเคราะหขอมลู 
การศึกษาภาคสนาม  
 Field work on ecological and behavioral of avian, field techniques, mist-netting and banding, 
radio telemetry, nest monitoring, data analysis, field trips. 
 

SC904 421 หลักนิเวศวิทยามนุษย 3(3-0-6) 
 Principles of Human Ecology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101 
 ปรัชญาของนิเวศวิทยามนุษย ทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษยข้ันพ้ืนฐานและทฤษฎีแนวใหม  การเปลี่ยนแปลง
นิเวศ  วิทยาในเขตเมือง และเขตชานเมือง  ความสัมพันธของมนุษย ทรัพยากร และมลพิษ  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของประชากรมนุษยตอระบบนิเวศ  
 Philosophy of human ecology, basic and alternative theories of human ecology, ecological 
changes in suburban areas, human relationships with resources and pollution, environmental dynamics 
and effects of human population change on ecosystems. 
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SC904 422 นิเวศวิทยาปาไมขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 
 Introduction to Forest Ecology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101 
 ความหมายของระบบนิเวศปาไม การกระจายตัวของปาไมในโลก องคประกอบ โครงสรางและบทบาท
หนาท่ีของปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอม ชีวิตพืช ความสัมพันธระหวางพืชและสัตว พลวัตของปา ประเภทของปาไมในเขตรอน
และการวิเคราะหปาไม ความสําคัญของปาไม การใชประโยชนทรัพยากรปาไม และแนวทางการอนุรักษปาไมในปจจุบัน 
การศึกษาภาคปฏิบัติควบคูกับการฟงปาฐกถาและการศึกษาภาคสนาม  
 Definition of forest ecosystems, world’ s forest distribution, forest composition, structure 
and function, environmental factors, plant life, interconnections between plants and animals, forest 
dynamics, types of tropical forests and forest analysis, importance of forests, use of forest resources, and 
current forest conservation approaches, field survey, seminar and excursion required. 
 

SC904 425 นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
 Evolutionary Ecology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 102 
 วิวัฒนาการ พันธุศาสตรพ้ืนฐาน พันธุศาสตรประชากร กระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาต ิการเขาถึงและ
การแบงสรรทรัพยากร วิวัฒนาการของประวัติชีวิต วิวัฒนาการของเพศและการคัดเลือกทางเพศ, การดูแลลูกออนและ
ระบบการผสมพันธุ วิวัฒนาการทางสังคม วิวัฒนาการทางการสงและรับสัญญาณ  
 Evolution, basic genetics, population genetics, natural selection, resource acquisition and 
allocation, life history evolution, evolution of sex and sexual selection, parental care and mating systems, 
evolution of sociality, evolution of signals. 
 

SC904 426 ปฎิบัติการนิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการ 1(0-3-2) 
 Evolutionary Ecology Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC904 425 หรือรายวิชารวม SC904 425 
 โครงการการทดลองในหัวขอท่ีเก่ียวกับวิวัฒนาการ การเขียนโปรแกรมเพ่ือใชในการศึกษานิเวศวิทยา    
และวิวัฒนาการ แบบจําลองและการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในการศึกษาเชิงนิเวศวิทยาและเชิงวิวัฒนาการ  
 Experimental project in evolutionary topics, basic programming in ecology and evolution, 
creating computer model and simulation for evolutionary and ecological studies. 
 

SC904 441 การจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101, SC902 231 
 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน ระบบสิ่งแวดลอมและการวิเคราะห การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ หลักการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ปาไม พลังงาน เครื่องมือในการจัดการ
สิ่งแวดลอมระดับ มหภาค ระดับโครงการ และระดับบุคคล กฎหมายสิ่งแวดลอม  
 Environment and sustainable development, environmental system and the analysis, public 
participation in environmental and natural resources management, principles of soil water forest and 
energy management, environmental management tools for the macro, project and personal level, 
environmental laws. 
 

SC904 442 ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Environmental Management Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC904 441 หรือรายวิชารวม SC904 441 
 ปฏิบัติการใหสอดคลองกับหัวขอในวิชา SC904 441 การจัดการสิ่งแวดลอม มีการฝกภาคสนามและ
โครงการพิเศษ  
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 Practical study to accompany the course SC904 441 Environmental Management. Field trips 
and special projects are required. 
 

SC904 444 พลังงานและการอนรัุกษ 3(3-0-6) 
 Energy and Conservations 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ประเภทและแหลงท่ีมาของพลังงานรูปแบบการใชประโยชนพลังงานประเภทตางๆ สถานการณทางดาน
พลังงานของโลกและประเทศไทยและพลังงานสํารอง ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพลังงานตอเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม แนวทางการจัดการดานพลังงาน การอนุรักษพลังงาน พืชพรรณกับการอนุรักษพลังงาน สถาปตยกรรมกับการ
อนุรักษพลังงาน การวางผังเมืองเพ่ือการอนุรักษพลังงาน นโยบายและแผนพลังงานพลังงานของประเทศไทย และการจดั
การพลังงานอยางยั่งยืน  
 Type and source of energy resources, energy utility pattern, world and Thailand’ s energy 
situation and energy reserve, economic social and environmental impact from energy utility, energy 
management guidelines:  energy conservation, plant and energy conservation, architecture and energy 
conservation, city planning for energy conservation, Thailand’ s energy plan and policy and sustainable 
energy management. 
 

SC904 445 ปฏิบัติการพลังงานและการอนุรักษ 1(0-3-2) 
 Energy and Conservation Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC904 444 หรือรายวิชารวม SC904 444 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา SC904 444 พลังงานและการอนุรักษ 
 Laboratory experiments to accompany SC904 444 Energy and Conservation. Field trips are 
required. 
 

SC904 446 เทคโนโลยีสะอาด 3(3-0-6) 
 Clean Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชประโยชน
ทรัพยากร ดิน นํ้า ปาไม อากาศ และพลังงาน เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือลดและปองกันมลพิษตางๆ และการประยุกตใช การ
ประเมินวัฏจักรชีวิต การลดของเสีย การเปลี่ยนของเสียเปนใหเปนพลังงาน เทคโนโลยีถานหินสะอาด 
 Concepts and principle of clean technology, clean technology for the increasing efficiency 
of the utility of soil water forest air and energy, clean technology for the reduction and protection of 
pollution and its implementation such as life cycle assessment, waste minimization, waste to energy, 
clean coal technology 

 

SC904 447 การฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Environmental Restoration 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC901 101, SC902 231 
 หลักการและความสําคัญของการฟนฟูสิ่งแวดลอม การฟนฟูระบบนิเวศปาไม พ้ืนท่ีชุมนํ้า พ้ืนท่ีดินเค็ม การ
ฟนฟูทางกายภาพทางเคมี และทางชีวภาพ กรณีศึกษาการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีไดรับการรบกวนหรือไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เชน เหมือง พ้ืนท่ีฝงกลบขยะ พ้ืนท่ีเขตเมือง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
 Principles and the importance of environmental restoration, the restoration of forest 
ecosystem wetland and saline soil, physical, chemical and biological remediation, case studies for the 
restoration of disturbed areas or areas with environmental impact areas such as mine, landfill, urban and 
industrial area. 
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SC904 451 นิเวศเศรษฐศาสตรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Ecological Economics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 351 
 ความสัมพันธของมนุษย-สิ่งแวดลอม  ขอขัดแยงปจจุบันของมนุษยชาติ กฎของเทอรโมไดนามิกส 
พัฒนาการรวมยุคเริ่มตนของศาสตรวิชาเศรษฐศาสตรและนิเวศวิทยา บูรณาการของนิเวศวิทยาและเศรษฐศาสตร  
หลักการแนวความคิดของนิเวศเศรษฐศาสตร เชน ความยั่งยืน การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม การใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา นโยบายองคกร  และเครื่องมือสูความยั่งยืน 
 Environment- human relationships, humanity dilemma, laws of thermodynamics, co-
development of economics and ecology, integration of ecology and economics, principles of ecological 
economics:  sustainability, equitable distribution, effective allocation of natural resources, policies, 
institutions and instruments. 
 

SC904 452 พิษนิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
 Ecotoxicology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 หลักการพิษวิทยา การปนเปอนของสารเคมีท่ีกอพิษ การทดสอบพิษ เสนทางการรับสัมผัสสารพิษ รูปแบบ
ของการเกิดพิษ ผลกระทบของสารเคมีท่ีมีการปนเปอนตอสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวท่ีไมมีกระดูกสันหลัง การวิเคราะห
การปนเปอนของสารเคมี ปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการเปนพิษ การทดสอบพิษวิทยาของระบบนิเวศ การประเมิน
ความเสี่ยงเบ้ืองตนทางนิเวศวิทยา 
 Toxicology principle, chemical contamination, toxicity testing, routes of exposure, mode of 
action, effect of chemical contamination to vertebrate and invertebrate, chemical contamination 
analysis, environmental factors influencing ecotoxicity, ecotoxicity testing, basic ecological risk 
assessment. 
 

SC904 453 การบําบัดของเสียทางชีววิทยา 2(2-0-4) 
 Biological Waste Treatment 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC902 231 
 องคประกอบของของเสีย แหลงและผลกระทบของของเสียตอสิ่งแวดลอมการปองกัน การควบคุม และการ
กําจัดของเสียโดยใชกระบวนการทางชีววิทยา 
 Composition of waste, sources and effects of waste on the environment, prevention, 
control and treatment of wastes using biological processes. 
 

SC904 454 ปฏิบัติการการบําบัดของเสียทางชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Biological Waste Treatment Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC904 453 หรือรายวิชารวม SC904 453 
 ปฏิบัติการปองกันการควบคุมและการกําจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยาใหสอดคลองกับหัวขอใน
วิชา SC904 453 การกําจัดของเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 Practical study of biological disposal and treatment of wastes to accompany the course 
SC904 453 Biological Waste Treatment. Field trips are required. 
 

SC904 456 การพัฒนาสังคมชนบทและความเปนเมืองและการจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Development of Rural and Urbanization and Environmental Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 พัฒนาการของการพัฒนาสังคมชนบทและเมือง การเปลี่ยนแปลงดานประชากร ผลกระทบจากการพัฒนา
สังคมชนบทและเมือง วิวัฒนาการของการเกษตรในสังคมชนบทและผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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หลักการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า อากาศ พลังงานและปาไม เพ่ือการพัฒนาสังคมชนบทและเมืองอยางยั่งยืน การออกแบบ
และวางผังชุมชนชนบทและเมืองเพ่ือปองกันปญหาสิ่งแวดลอม การฟนฟู อนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนชนบทและเมือง 
 Development of rural and urban development, population changes, impact from the 
development of rural and urban community, the evolution of agriculture in rural community and its 
impact on natural resources and the environment, principles the management of soil, water, air, energy 
and forestry for the sustainable development, the design and planning of urban and rural communities 
to protect the environment, the restoration, conservation and development of rural and urban 
community. 
 

SC904 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1(0-3-2) 
 Seminar in Environmental Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับอนุญาตจากภาควิชา 
 การสัมมนาและการเขียนรายงานในหัวขอทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมระดับสูง 
 Oral presentation and report writing of advanced topics in Environmental Science. 
 

SC904 492 โครงการวิจัย 2(0-6-4) 
 Research Project 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 392 
 การวิจัยและวิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา การศึกษาหัวขอ
งานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ และอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบ การเขียนขอเสนอโครงการและการวางแผนการทํางาน             
การวิพากษวรรณกรรม การทดลองปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผลการศึกษา เพ่ือใหมีประสบการณในการ
ทําการวิจัย การนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปของการเสนอผลงานแบบปากเปลาและรายงาน 
 Research and analysis of problems pertaining to environmental science and ecology, study 
of research topic proposed by the student under consent of project advisor, research proposal writing 
and research planning, literature review, experiments, experimental data analysis and conclusion in order 
to gain experience in research, the results will be presented both as oral and written report. 
 

SC904 494 ปญหาพิเศษ 1(0-3-2) 
 Special Problems 
 เง่ือนไขของรายวิชา : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 วิจัยและวิเคราะหปญหาท่ีเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา การเขียนโครงการ
และการวางแผนการทํางาน  วิพากษวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ และการทดลองปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือกอใหเกิดความ
ชํานาญ หรือศึกษาแนวโนมความเปนไปไดของงานวิจัยน้ันๆ ท่ีมีมูลฐานจากหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ  และอาจารยท่ีปรึกษา
เห็นชอบ การนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปของรายงาน 
 Research and analysis of problems pertaining to environmental science and ecology, writing 
of research proposals and research planning, literature review and basic experimental practice to gain 
experience or feasibility study of research project based upon the topics proposed by students and with 
the agreement of the project advisor. 
 

SC904 495 สหกิจศึกษาดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Environmental Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC903 391 
 วิจัยดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในหนวยงานเอกชนหรือภาครัฐ โดยนักศึกษาตองอยูปฏิบัติงานเต็มเวลา
เชนเดียวกับผูปฏิบัติงานอ่ืนในหนวยงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบงานหลักตามหนวยงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย พรอมท้ังจัดทํา
รายงานการปฏิบัติงาน เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาและผูท่ีไดรับมอบหมาย 
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 Research in real environmental or ecological science in private sectors or governmental 
organizations, students have to work as full- time employees, doing works assigned from the head of 
organizations or any appointed personals, doing conclusive report and present to advisor and the 
appointed personal. 
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รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

SC310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา ผังงาน ซูโดโคด การแกปญหา การคิดเชิงตรรก ชนิดขอมูล ตัวแปร 
โครงสรางควบคุม อารเรย ฟงกชัน การนําเขา/การสงออก ไฟล 
  Introduction to computer programming: flowchart, pseudocode, problem solving, logical 
thinking, data types, variables, control structure, array, function, input/output, file. 
 

SC310 003 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 Database Systems and Design 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี 

  แนวคิดระบบจัดการฐานขอมูลข้ันแนะนํา รูปแบบขอมูลและภาษา ทฤษฎีฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบ

ฐานขอมูล การจัดระเบียบแฟม การประมวลผลขอคําถาม การควบคุมภาวะพรอมกัน การยอนกลับและการกูคืน บูรณภาพ

และความตองกัน ทัศนะการทําใหเกิดผล ความมั่นคงของฐานขอมูล เทคนิคการทําใหเกิดผลสําหรับระบบฐานขอมูล 
 Introduction to database Management System (DBMS) concepts, data models and languages, 
relational database theory, database design, file organization, query processing, concurrency control, 
rollback and recovery, integrity and consistency, and view implementation, database security, 
implementation techniques for database systems. 
 

SC310 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมลูและการออกแบบ 1(0-2-2) 

 Database Systems and Design Laboratory 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี  

  การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา SC310 003 ระบบฐานขอมูลและการออกแบบ  

 Laboratory experiments to accompany SC310 003 Database Systems and Design. 
 

SC311 001 วิทยาการคอมพิวเตอรหลักมูล  3(2-2-5) 
 Fundamental Computer Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 องคประกอบระบบคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเบ้ืองตน รหัสและการแทนขอมูลในคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ 
สวนประกอบของระบบคอมพิวเตอรกับการประมวลผลขอมูล ระบบแฟมขอมูลและระบบฐานขอมูล หลักการเครือขาย
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายคอมพิวเตอร 
 Introduction to computer system, data representation, operation system, computer 
components, and data processing, file and database system, computer network and internet, computer 
security, information technology and computer law. 
 

SC311 002 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Structured Programming for Computer Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนะนําการเขียนโปรแกรมภาษาซี แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนคําสั่ง การสรางผังงาน โครงสราง
โปรแกรม การคิดเชิงตรรกะ ชนิดขอมูล การกําหนดตัวแปร ประโยคเง่ือนไข คําสั่งควบคุม การใชแถวลําดับและสาย
อักขระ ฟงกชัน ตัวช้ี โครงสราง การอานและเขียนไฟล 
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 Introduction to programming in C language, concepts of procedural programming: 
flowchart, program structure, logical thinking, data types, variable declarations, conditional statements, 
control statements, array and string operations, functions, pointers, structures, read and write file. 
 

SC311 003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object – Oriented Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 001 
 แนะนํากระบวนทัศนของภาษาโปรแกรม ขอมูลนามธรรม กระบวนงานนามธรรม ชนิดขอมูลนามธรรม 
วัตถุ คลาส คอนสทรัคเตอรดีสทรัคเตอร การหอหุม ความสามารถในการมองเห็น การทับซอน การสืบทอด ภาวะพหุ
สัณฐาน การทํารุนเมธอด คลาสนามธรรม การสืบทอดแบบหลาย อินเตอรเฟส การโปรแกรมแบบโครงรางรวมการจัดหอ
ของคลาส 
 Introduction to paradigm of programming language, data abstraction, procedural abstraction, 
abstract data type, object, class, constructor, destruct or, encapsulation, information hiding, message 
passing, composition, array of objects, visibility, overloading, inheritance, polymorphism, method overriding, 
abstract class, multiple inheritance, interface, generic programming, class package. 
 

SC311 004 สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
 Computer Systems Architecture 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 วงจรตรรกะดิจิทัลและสวนประกอบดิจิทัล การแทนขอมูล การสงถายรีจิสเตอรและการดําเนินการระดับ
จุลภาค องคกรและการออกแบบคอมพิวเตอรอยางงาย หนวยประมวลผลกลาง การประมวลผลแบบไปปไลนและแบบ
เวกเตอร การคํานวณเชิงคอมพิวเตอร การรับ-สงขอมูล หนวยความจําหลัก สถาปตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร การวัด
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร 
 Digital logic circuit and digital components, data representation, register transfer and 
micro-operations, basic computer organization and design, central processing unit, pipeline and vector 
processing, computer arithmetic, input-output organization, memory organization, multiprocessor 
architectures, computer systems performance evaluation. 
 

SC311 201 ภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร 2 มิติ 3(2-2-5) 
 2D Computer Animation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักการพ้ืนฐานของการทําแอนิเมช้ันดวยคอมพิวเตอร  กระบวนการแอนิเมช้ันแบบสองมิติ  การวาดตัว
ละคร การวาดฉาก ความลึกและตําแหนง การจัดการกลอง การจัดโครงกระดูกและแอนิเมช้ันตัวละคร เสนเวลา วิชวลเอฟ
เฟค  เสียงเอฟเฟค ดนตรี พ้ืนฐานการโปรแกรมแอนิเมชัน 
 Principle of computer animation, 2D animation processes, character drawing, scene. 
drawing, depth and position, camera management, skeletal posing and character animation, timeline, 
visual effect, sound effect, music, basic of animation programming. 
 

SC311 301 Web Application Development 3(2-2-5) 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนะนําเทคโนโลยีเว็บ แอชทีเอ็มแอล (ภาษามารคอัพขอความหลายมิติ) ซีเอสเอส (ภาษาจัดรูปแบบแบบ
ตอเรียง) ภาษาจาวาสคริปต ดอม (แบบจําลองวัตถุเอกสาร) กรอบงานเว็บ เจคิวรี การติดตอฐานขอมูล คุกก้ีและเซสชัน เอแจ็ก  
 Introduction to the web technologies, HTML (hypertext markup language) , CSS (cascade 
style sheet language) , JavaScript language, DOM (document object model) , web framework, jQuery, 
database connectivity, cookies and session, Ajax. 
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SC311 301  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Development 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  แนะนําเทคโนโลยีเว็บ แอชทีเอ็มแอล (ภาษามารคอัพขอความหลายมิติ) ซีเอสเอส (ภาษาจัดรูปแบบแบบ
ตอเรียง) ภาษาจาวาสคริปต ดอม (แบบจําลองวัตถุเอกสาร) กรอบงานเว็บ เจคิวรี การติดตอฐานขอมูล คุกก้ีและเซสชัน เอแจ็ก 
 Introduction to the web technologies, HTML (hypertext markup language) , CSS (cascade 
style sheet language) , JavaScript language, DOM (document object model) , web framework, jQuery, 
database connectivity, cookies and session, Ajax. 
 

SC311 501  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 
 Programming in Java 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนะนําการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา คลาสและเมธอด เมธอดในคลาสแมทและการจัดรูปแบบตัวเลข 
เง่ือนไขการทํางานและการทําซ้ํา อาเรย เมธอดในคลาสสตริง การดําเนินการเก่ียวกับไฟลการแกปญหาดวยการเขียน
โปรแกรม การสรางเมธอด 
 Introduction to programming in Java language, class and method, method in Math class 
and number formatting, conditionals and loops, arrays, method in String class, file operations, problem 
solving with programming, method building. 
 

SC311 502  การเขียนโปรแกรมเชลล 3(2-2-5) 
 Shell Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ระบบปฏิบัติการลีนุกซและแมคโอเอสเท็น การเขียนโปรแกรมเชลลเบ้ืองตน การควบคุมการไหล ตัวเลือก
คําสั่งในบรรทัดและตัวแปรแยกประเภท การประมวลผลการรับเขา-สงออกและคําสั่งในบรรทัด การจัดการกระบวนการ 
การบริหารแบช การเขียนสคริปตเชลล การประยุกตและโครงงาน การใชงาน 
 Linux and Mac OS X operating systems, basic shell programming, flow control, command-
line options and typed variables, input/output and command-line processing, process handling, bash 
administration, shell scripting, applications and projects, deployment.    

 

SC311 503 การเขียนโปรแกรมสคริปต 3(2-2-5) 
 Script Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเขียนโปรแกรมสคริปตคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา กระบวนการแกปญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดขอมูล  
ตัวแปร โครงสรางควบคุม อารเรย ฟงกชัน การนําเขา/การสงออก การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเช่ือมตอผูใชกราฟกและ
การประยุกตใชเว็บ การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณแบบฉลาดและอุปกรณไอโอทีข้ันตน การใชงาน   
  Introduction to script programming, problem solving process, logical thinking, data type, 
variable, control structure, array, function, input/output, object oriented programming, graphical user 
interface, and web applications, introduction to smart device and IoTs programming, deployment. 
 

SC312 001  โครงสรางขอมูล    3(2-2-5) 
 Data Structures 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 001 
 หลักของข้ันตอนวิธี โครงสรางขอมูลแบบเชิงเสน แถวลําดับ เรียงทับซอน แถวคอย แถวคอยสองดาน 
รายการโยง รายการวง รายการโยงคู รายการหลายตัวโยง โครงสรางขอมูลไมเชิงเสน โครงสรางรูปตนไมและกราฟ เทคนิค
การเรียงลําดับและการสืบคนขอมูล 
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 Fundamental of algorithms, linear data structures, arrays, stacks, queues, de-queues, 
linked lists, circular lists, doubly linked lists, multilinked lists, non-linear data structures, tree structure 
and graphs, sorting and searching techniques. 
 

SC312 002 การโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Human Computer Interaction 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี
 แนวคิดและรูปแบบของการโตตอบระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ท้ังในสวนของผูใชและผูพัฒนาระบบ 
กระบวนการออกแบบระบบในสวนติดตอผูใช ปจจัยท่ีสําคัญในกระบวนการออกแบบและการประเมินผลของการโตตอบ
ระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร การออกแบบตัวปอนเขา การออกแบบสวนแสดงผลลัพธ และการตอบสนองในรูปแบบ
ตางๆ การประยุกตเทคนิค การโตตอบผูใชในเกมคอมพิวเตอร สภาพแวดลอมแบบเสมือนจริง การพัฒนาคูมือผูใช 
 Concept of human-computer interaction in user interface and development, user interface 
design model, importance factor of design process and evaluate human-computer interaction, input 
and output design, type of interaction, applied game application by HCI, virtual environment, user 
manual development. 
 

SC312 003 ระบบจัดการฐานขอมูลและการออกแบบฐานขอมลู 3(3-0-6) 

 Database Management System and Database Design 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมม ี
 แนวคิดระบบฐานขอมูลข้ันแนะนํา สถาปตยกรรมและหลักการระบบฐานขอมูล รูปแบบขอมูลและภาษา 
ทฤษฎีฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล การจัดระเบียบแฟม การประมวลผลขอคําถาม การควบคุมภาวะ
พรอมกัน การยอนกลับและการกูคืน บูรณภาพและความตองกัน ทัศนะการทําใหเกิดผล ความมั่นคงของฐานขอมูล เทคนิค
การทําใหเกิดผลสําหรับระบบฐานขอมูล แนะนําการประมวลผลขอมูลท่ีไมมีโครงสราง ความทาทายในอนาคตของระบบ
ฐานขอมูลและการออกแบบขอมูล 
 Introduction to Database System, database system architecture and concepts, data 
models and languages, relational database theory, database design, file organization, query processing, 
concurrency control, rollback and recovery, integrity and consistency, and view implementation, 
database security, implementation techniques for database systems, introduction to unstructured data 
processing, future challanges of database management system and database design. 
 

SC312 004 ปฏิบัติการระบบฐานขอมลูและการออกแบบ 1(0-2-1) 
 Database System and Design Laboratory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ปฏิบัติการดานระบบฐานขอมูล 
 Database practice. 
 

SC312 005 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Networks 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 โพรโทคอลเครือขายและการสื่อสาร ช้ันการประยุกต ช้ันขนสง ช้ันเครือขาย การกําหนดหมายเลขไอพี  

การแบงเครือขายยอยไอพี การเขาถึงเครือขาย อีเทอรเน็ต เครือขายเฉพาะท่ีไรสาย แนวคิดการเลือกเสนทาง การเลือก

เสนทางคงท่ี การเลือกเสนทางแบบพลวัต: อารไอพี และ โอเอสพีเอฟ โครงงานการเขียนโปรแกรมเครือขาย 
 Network protocols and communications, application layer, transport Layer, network Layer, 
IP Addressing, subnetting IP networks, network access, Ethernet, wireless local area networks, routing 
concepts, static routing, dynamically routing: RIP and OSPF, network programming project. 
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SC312 006 การวิเคราะหขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Analysis of Algorithm 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 340 201 

 การไดมาและการวิเคราะหของข้ันตอนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบข้ันตอนวิธีท่ีแตกตาง เครื่องมือ

ทางคณิตศาสตร การวิเคราะหความซับซอน การผสาน การเรียงลําดับ การคนหา ทรี เซท กราฟ ปญหาเชิงวิธีจัดหมู การ

พิสูจนความถูกตอง 
 Derivation and analysis of efficient algorithms, comparison of different algorithms, 
mathematical tools, complexity analysis, merging, sorting, searching, trees, sets, graphs, combinatorial 
problems, proof of correctness. 
 

SC312 101 การเรียนรูเชิงเคร่ืองจักรสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 
 Machine Learning for Data Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 แนวคิดพ้ืนฐานของวิทยาการขอมูล แบบจําลองการทํานาย แบบจําลองการจําแนกรูปแบบ แบบจําลองการ

จัดกลุม ชุดฝกอบรมและชุดทดสอบ อัลกอริทึมสําหรับฝกสอน อัลกอริทึมการจัดกลุม การวางนัยโดยท่ัวไปและการยึดติด 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การสกัดและการเลือกคุณลักษณะ การใชงานจริง 
 Basic concept of data science, prediction models, classification models, clustering models, 
training and tests sets, training algorithms, clustering algorithm, generalization and overfitting, data 
collection method, feature extraction and selection method, practical applications. 
 

SC312 102 การจัดการความรู 3(2-2-5) 
 Knowledge Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 กระบวนทัศนท่ีถัดจากการจัดการขอมูลและสารสนเทศไปสูการจัดการความรู องคประกอบการจัดการ

ความรู แหลงท่ีมา ประเภทขององคความรูวงจรองคความรู กระบวนการจัดการความรู กลยุทธดานวิเคราะหวิทยาและการ

สกัดองคความรู และการประยุกต 
 Paradigm shift from data and information management to knowledge management, 
components, knowledge sources, knowledge types, life cycles of organizational knowledge, KM 
process, knowledge extraction and analytics strategy, and applications. 
 

SC312 103 การคนคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Retrieval 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 003 

 การดึงขอมูลแบบบูลีนคําศัพทและการโพสต พจนานุกรมและการดึงขอมูลแบบผอนผันได การสรางดัชนี 

และการบีบอัด เกณฑการใหคะแนน การใหนํ้าหนักคําศัพทและตัวแบบปริภูมิเวกเตอรการประเมินผลผลตอบรับของ

ความสัมพันธกันและการขยายการคนหา การดึงขอมูลโดยใชความนาจะเปนและตัวแบบภาษาคนหาเว็บ การวิเคราะหการ

เช่ือมโยงและการรวบรวมขอมูล 
 Boolean retrieval, term vocabulary and posting, dictionaries and tolerant retrieval, index 
construction and compression, scoring, term weighting, and vector space model, IR evaluation, 
relevance feedback and query expansion, probabilistic IR and language model, web search, link analysis 
and crawling. 
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SC312 201 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
 Basic of Game Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 001 หรือ SC311 002 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเกมคอมพิวเตอร การวิเคราะหและออกแบบเกม พ้ืนฐานคอมพิวเตอรกราฟก 

เครื่องมือพัฒนาเกมแบบสองมิติ การจัดการสถานะ การตรวจจับการชน สวนติดตอกับผูใช เสียงและดนตรีประกอบ         

การจัดการทรัพยากร การสรางเอฟเฟค และการสรางโครงงานเกมอิสระ 
 Introduction to computer game, game analysis and design, introduction to computer 
graphics, 2D game development tools, state management, detecting collisions, user interface, sound 
and music, resources management and independent game project. 
 

SC312 301 เครือขายการสื่อสารไรสายและอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
 Wireless and Mobile Communication Networks 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 001 

 สถาปตยกรรมเครือขายไรสาย รูปแบบชองสัญญาณวิทยุ การมอดูเลต การลดทอนการจางหายของ

สัญญาณ การลดทอนการแทรกสอดระหวางสัญญาณ การควบคุมขอผิดพลาด โปรโตคอลควบคุมวิธีการเขาถึงสื่อ เครือขาย

เซลลูลาร อินเตอรเน็ตไรสาย ระบบ 4G เครือขายสวนบุคคลเครือขายเฉพาะกิจเครือขายเซ็นเซอร 
 wireless networks architectures, radio channel model, modulation, fading mitigation, inter-
symbol interference mitigation, error control, medium access control protocols, cellular networks, 
wireless internet, 4G systems, personal area networks, ad hoc networks, sensor networks. 
 

SC312 302 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Design Technologies 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 หลักการการออกแบบเว็บไซต การวางแผนการทําเว็บไซต การออกแบบเว็บไซต สภาวะแวดลอมท่ีควร

คํานึงถึงในการออกแบบเว็บ การเลือกใชตัวอักษร การออกแบบการจัดวางหนาเว็บ การใชกราฟกและการใชสี การ

ออกแบบเน้ือหา การวางแผนระบบนําทาง มัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซตใหทุกคนเขาถึงได การออกแบบเว็บท่ีรองรับทุก

อุปกรณ ภาษาเอชทีเอ็มแอล และแคสเคดดิ้งสไตลชีท 
 Web design concepts, planning the site, designing the site, Web design environment, 
creating Web typography, designing page layouts, incorporating graphics and color, designing content, 
planning site navigation, multimedia, Web accessibility, responsive Web design, HTML and CSS. 
 

SC312 303 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
 Mobile Application Development 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 003 

 กระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนท่ี, หลักการในการออกแบบอินเตอรเฟซ, 

หลักการเขียนภาษา XML เบ้ืองตน, คําสั่งในการควบคุมการทํางานและการดักจับเหตุการณ, การจัดการฐานขอมูลขนาด

เล็กดวย SQLite, การเช่ือมตอขอมูลจากแหลงอ่ืนๆ ดวย RSS, การใช php ในการดึงขอมูลผานอินเตอรเน็ต, การเรียกใช

กลองถายรูปและการจัดการภาพถาย, การเรียกใช Google Map และฟงกชันพ้ืนฐาน, ฟงกชันอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจและการประยุกต  

ใชงาน, การทดสอบระบบ 
 Mobile application development process, the principles of interface design, basic of XML 
language, program instruction and event trapping, SQLite and database management, RSS Internet 
Feed, data retrieving by php, camera and photo management, Google Map and the basic functions, 
other interesting functions and applications, system testing. 
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SC312 304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advance Web Application Development 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 301 

 กรอบงานเว็บแอปพลิเคชัน กรอบงานเอ็มวีซี การพัฒนาเว็บเซอรวิส การพัฒนาแอปพลิเคชันขาม

แพลตฟอรม การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบหนาเดียว 
 Web application frameworks, MVC framework, web services development, cross-platform 
application development, single-page application (SPA) development. 
 

SC312 401 Electronic Commerce and Applications  3(2-2-5) 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี      

 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส หลักมูลการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พ้ืนฐานโครงสรางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือฐานเว็บสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวรการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ภาษาโปรแกรมบนเว็บ การคุกคามความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การทําใหเกิดความมั่นคงใน

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส กลยุทธทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธและ          

การสงเสริมการขาย กลยุทธสําหรับการซื้อและการสนับสนุน การปรับเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส สภาวะแวดลอมการ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี การวางแผนธุรกิจสําหรับทําใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเกิดผล 

ระบบสํานักงานสวนเหลือเพ่ือสนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 Introduction of electronic commerce, electronic business terminology, foundations of 
electronic commerce, infrastructure for electronic commerce, web-based tools for electronic 
commerce, electronic commerce software, programming languages of the web, security threats to 
electronic commerce, implementing security for electronic commerce, electronic payment systems, 
strategies for marketing, sales, advertising and promotion, strategies for purchasing and support 
activities, electronic data interchange, environment of electronic commerce, legal, ethical, and tax 
issues, business plan for implementing electronic commerce, back office systems for supporting 
electronic commerce. 
 

SC312 402 กลยุทธและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Technology Management and Strategies 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 กลยุทธดิจิทัลข้ันแนะนํา แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธโอกาสท่ีสําคัญและความทาทาย

ทางธุรกิจระบุความตองการท่ีไมเคยพบและเปาหมายของผูมีสวนไดเสียภายนอก พัฒนาวิสัยทัศนการแปลงสูดิจิทัล 
 Introduction to digital strategy, strategic management concepts, strategic plans, the key 
opportunities and challenges in a business, identifying the unmet needs and goals of the external 
stakeholders, developing a vision, digital transformation. 
 

SC312 501 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขัน้สูง 3(2-2-5) 
 Advance Programming in Java 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 501 

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการกับขอผิดพลาด การเขียนมัลติเทรด การสรางสวนเช่ือมตอผูใชงาน

แบบกราฟก การจัดการเหตุการณ การเขียนโปรแกรมเครือขาย 
 Object oriented programming, exception handling, multithreading, GUI programming, 
event handling, network programming. 
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SC312 502 ฝกปฏิบัติการสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Workshop for Computer Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 ฝกปฏิบัติการแกปญหาดวยการเขียนโปรแกรม 
 Practical problem solving with programming. 
 

SC312 503 การแขงขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
 Computer Programming Contest 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 หลักการพ้ืนฐาน ฝกปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา วิธีการแบบบรูทฟอรซ ฝกโจทยทางดาน

ตางๆ เชน คณิตศาสตรท่ีเก่ียวของ โครงสรางขอมูล การจัดเรียงและการคนหาการประมวลสายอักษร อัลกอริทึมแบบ

ละโมบ  แบบโปรแกรมไดนามิค และแบบการแบงแยกเพ่ือเอาชนะ 
 Fundamental Concepts programming practice Recursion, Brute Force Method, Mathematics, 
Data structure, Sort and Search, String Processing, Greedy Algorithm, Dynamic programming, Divide and 
Conquer. 
 

SC313 001 ระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล 3(2-2-5) 
 Operating Systems and System Calls Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 004 

 ระบบปฏิบัติการข้ันแนะนํา กระบวนการ การจัดกําหนดการซีพียู การประสานเวลากระบวนการ การติดตาย 

การจัดการหนวยเก็บขอมูล การจัดการหนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการหนวยเก็บรอง ระบบแฟมและ         

การอารักขา บทนําเครื่องจักรเสมือน แนวความคิดของเครื่องจักรเสมือน กรณีศึกษาของเครื่องจักรเสมือน การปฏิบัติ

เก่ียวกับระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมเชลล การเขียนโปรแกรมซีสเต็มคอล 
 Introduction to operating system, process, CPU scheduling, process synchronization, deadlock, 
storage management, memory management, virtual memory, secondary storage management, file and 
protection system, introduction to Virtual machines, concept of Virtual Machines, case study of virtual 
machines, operating system laboratories, shell programming, system calls programming. 
 

SC313 002 หลักการออกแบบพัฒนาซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 Principles of Software Design and Development 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 002 

 การมองถึงการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ แนวคิดเชิงวัตถุ ลักษณะประจํา พฤติกรรมและระเบียบวิธี  การหอหุม

และการซอนสารสนเทศ คลาส ภาวะรูปรางหลายแบบ ความสัมพันธและความเก่ียวของเชิงวัตถุ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ

เชิงวัตถุ ระเบียบวิธีการเชิงวัตถุ  ภาษาการทําแบบจําลองใหเปนหน่ึงเดียว การวิเคราะหเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ  

การออกแบบลวดลาย 
 Overview of object-oriented systems development, object concepts: attributes, behavior 
and methods, encapsulation and information hiding, class, polymorphism, object relationships and 
associations; object-oriented systems development life cycle, object-oriented methodologies, unified 
modeling language; object-oriented analysis, object-oriented design, design patterns. 
 

SC313 003 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบการวางแผนระบบการกําหนดความตองการ            

การวิเคราะหความตองการ การประเมินทางเลือก การออกแบบระบบ การดําเนินงานระบบและกรณีศึกษา 
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 Introduction to systems analysis and design, systems planning, determining requirements, 
analyzing requirements, evaluating alternatives, systems design, systems implementation and case 
studies. 
 

SC313 004 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC313 002 หรือ SC313 003 

 ภาพรวมวิศวกรรมซอฟตแวรแบบจําลองกระบวนการผลิตซอฟตแวร การพัฒนาซอฟตแวรแบบแอจไจล

แอจไจลเฟรมเวิรค วิศวกรรมความตองการ การจําลองแบบระบบ การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบสวนประสาน 

การทดสอบซอฟตแวรและการบริหารจัดการดานคุณภาพ การพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีการทดสอบเปนตัวนํา การวิวัฒนาการ

และการบํารุงรักษาซอฟตแวร การจัดการโครงแบบและความเปลี่ยนแปลง การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร         

การประมาณตนทุนซอฟตแวร การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรข้ันแนะนํา 
 Overview of software engineering, software process model, Agile software development, 
Agile frameworks, requirement engineering, system modeling, architectural design, interface design, 
software testing and quality management, test-driven development ( TDD) , Software evolution and 
maintenance, configuration and change management, software project management, software cost 
estimation, introduction to software process improvement. 
 

SC313 005 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 
 Theory of Computation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 002 และ SC312 001 

 คณิตศาสตรและสัญลักษณท่ีเก่ียวของแนวคิดพ้ืนฐานของภาษา ไวยากรณ ออโตมาตา ไฟไนทออโตมาตา

ภาษาปกติ ไวยากรณปกติ นิพจนปกติ วิธีปมปงเลมมาสําหรับภาษาปกติ ภาษาไมพ่ึงบริบท ไวยากรณไมพ่ึงบริบท วิธีปมปง

เลมมาสําหรับภาษาไมพ่ึงบริบท การแปลงไวยากรณ ออโตมาตาแบบกดลง เครื่องทัวริ่งขอจํากัดของการคํานวณแบบ

ข้ันตอนวิธี 
 Mathematical preliminaries, notation, and basic concepts languages, grammar, automata, 
finite automata, regular languages, regular grammars, regular expressions, pumping lemma for regular 
languages, context-free languages, context-free grammar, pumping lemma for context-free languages, 
transforming grammar, pushdown automata, Turing machine, limits of algorithmic computation. 
 

SC313 006 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ภาษาการเขียนโปรแกรมลิสพ ภาษาการเขียนโปรแกรมโปรล็อก การแกปญหาโดยการคนหาคําตอบใน

ปริภูมิสถานะโดยใชภาษาลิสพและโปรล็อก เทคนิคปญญาประดิษฐในการคนหาในเกมส องคความรูแบบฟซซี การคํานวณ

ในระบบประสามเทียม การเรียนรูเชิงลึก 
 LISP programming language, Prolog programming language, problem solving in state space 
search using LISP and Prolog, AI techniques in games search, Fuzzy knowledge, artificial neural 
computing, deep learning. 
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SC313 101 วิทยาการคํานวณ 3(3-0-6) 
 Computational Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 การแกปญหาทางดานวิทยาศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา การวิเคราะหและกําหนดปญหา 

การวิเคราะหการแกปญหาเชิงคํานวณตรรกศาสตรคลุมเครือ การสรางตัวแบบและการจําลอง การวิเคราะหเชิง

คณิตศาสตรและเชิงตัวเลข การคํานวณประสิทธิภาพสูง เรขภาพ การทําใหเห็นได การเขียนโปรแกรมภาษาแม็ทแล็ป 
 Introduction to scientific problem solving, formulation and analysis of problems using 
fuzzy logic, computational problem solving, simulations and modeling, mathematical and numerical 
analysis, high-performance computing, graphics, visualization, MATLAB programming. 
 

SC313 102 โครงขายประสาท 3(2-2-5) 
 Neural Networks 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 โครงขายประสาทเทียมข้ันแนะนํา การแบงแยกเชิงเสน การเรียนรูแบบเพอรเซบตรอน การเรียนรูแบบมี

ผูสอน เพอรเซบตรอนหลายช้ันแบบแพรยอนกลับ โครงขายประสานแบบฟงกชันแนวรัศมี เครื่องสนับสนุนแบบเวคเตอร 

ระบบการเรียนรูแบบไมมีผูสอนการเรียนรูเชิงลึก การประยุกตโครงขายประสาทเทียม 
 Introduction to artificial neural networks, linearly separable, perceptron learning, supervised 
learning, back-propagation multilayer perceptron, radial basis function networks, support vector 
machine, unsupervised learning, deep learning, applications of artificial neural networks. 
 

SC313 103 การวิเคราะหวิทยาขอมูลและการทําเหมืองขอมูล 3(3-0-6) 
 Data Analytics and Mining 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 วิเคราะหวิทยาขอมูลและการทําเหมืองขอมูลข้ันแนะนํา การเตรียมขอมูล วิเคราะหและการสรางภาพ

ขอมูล การวิเคราะหรูปแบบคลัสเตอร  วิเคราะหวิทยาการพยากรณ ความทาทายสําหรับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
 Introduction of data analytics and mining, data pre-processing, data analytics and 
visualization, cluster pattern analysis, predictive analytics, challenges for big data analytics. 
 

SC313 104 ชีวสารสนเทศศาสตรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Bioinformatics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 หลักการทางชีววิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล จีโนมิคและโปรติโอมิค วิธีการคํานวณทางชีววิทยาระดับ

โมเลกุล ข้ันตอนวิธีการเชิงปญหาทางชีววิทยา เอ็นซีบีไอ เทคโนโลยีทางชีวสารสนเทศศาสตร ฐานขอมูลทางชีวสารสนเทศ 

โครงสรางและการจําลองแบบโปรตีน 
 Principle of biology, molecular biology, genomics and proteomics, computational 
approach for molecular biology studies, algorithms in biological problem, NCBI, bioinformatics 
technology, bioinformatics databases, protein structure and simulation. 

 

SC313 105 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 
 Natural Language Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 002 

 การประมวลผลภาษาธรรมชาติข้ันแนะนําข้ันตอนวิธีการสําหรับการประมวลผลสารสนเทศทางภาษา    

การคํานวณของภาษาธรรมชาติวากยสัมพันธประโยค การประมวลผลเชิงความหมาย โมเดลภาษา เทคนิคการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติแบบใหม การใชคลังขอมูลขนาดใหญ แบบจําลองทางสถิติ 
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 Introduction of natural language processing, algorithms for the processing of linguistic 
information, computational of natural languages, morphological, syntactic, semantic processing, 
language model, modern techniques in NLP: using large corpora, statistical models. 
 

SC313 106 การหาคาเหมาะสมท่ีสุดและตัวแบบ 3(3-0-6) 
 Optimization and Modeling 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC402 401 และ SC312 006 

 ตวัแบบการโปรแกรมเชิงเสนตรง การจําลองและตัวแบบ ตัวแบบเครือขายแถวคอย เทคนิคและเครื่องมือ

ตัวแบบและเทคนิคการหาคาเหมาะสมท่ีสุด การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ การหาคาเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีแนวคิดจากธรรมชาติ 
 Linear programming model, simulation and modeling, queuing network model, modeling 
tools and techniques in optimization, evolutionary computing, nature-inspired optimization. 
 

SC313 107 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 
 Big data analytics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 003 

 แนวโนม การแปลงดิจิทัล แพลตฟอรมหลักมูลและเครื่องมือ วิธีการจัดเก็บขอมูล การอัปโหลด แจกจาย 

และประมวลผลขอมูล ข้ันตอนวิธีการวิเคราะห การสรางภาพ วิธีการเรียนรูเชิงเครื่องจักรขนาดใหญ ความทาทายใน

อนาคตของขอมูลขนาดใหญ การประยุกต 
 Trend, digital transformation, fundamental platforms and tools; data storage methods, 
upload: in distribute, and processing, analytics algorithms, visualization, large-scale machine learning 
methods, future challenges of Big Data, applications. 
 

SC313 201 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Image Processing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 001 หรือ SC311 002 

 พ้ืนฐานระบบภาพดิจิทัล การแปลงความเขมและการกรองภาพในเชิงพ้ืนท่ี การกรองภาพในเชิงความถ่ี  

การฟนฟูภาพการประมวลผลภาพเชิงสัณฐานวิทยา การแบงยอยภาพ การประยุกตการประมวลผลภาพทางการแพทย  

การปฏิบัติการประมวลผลภาพ 
 Digital image fundamentals, intensity transformations and spatial filtering, filtering in the 
frequency domain, image restoration, morphological image processing, image segmentation, 
applications of medical image processing, image processing laboratory. 
 

SC313 202 การเขียนโปรแกรมเกมขัน้สูง 3(2-2-5) 
 Advanced Game Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 201 

 องคประกอบของเครื่องมือเกม เครื่องมือแสดงผลแบสองมิติและสามมิติ กราฟของฉาก แสงและเงา 

การควบคุมกลอง การจําลองฟสิกส ปญญาประดิษฐสําหรับเกม การเคลื่อนท่ี การคนหาเสนทางการตัดสินใจ โครงงานเกม

อิสระ 
 Components of game engine, 2D and 3D rendering engine, scene graph, shadow and light, 
camera control, physic simulating, artificial intelligence for game, movement, path finding, decision 
making, independent game project. 
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SC313 301 สถาปตยกรรมขายงาน 3(3-0-6) 
 Network Architecture 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 005 

 เครือขายความเร็วสูงเฉพาะท่ี เครือขายบริเวณวิทยาเขตและบริเวณกวาง เครือขายแบบใชคลื่นแสงและ

แบบใชแสงนํา เครือขายไรสาย เครือขายเคลื่อนท่ี เครือขายทนทานความหนวง เครือขายดาวเทียม การจัดการเครือขาย 

การประยุกตใช และกรณีศึกษา 
 High speed local area network, campus and wide area networks, light wave and photonic 
networks, wireless networks, mobile networks, delay tolerant networks, satellite networks, network 
management, application, and case study. 
 

SC313 302 การเชื่อมตออินเตอรเน็ต 3(2-2-5) 
 Internetworking 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 005 

 เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โพรโตคอลท่ีใชเลือกเสนทาง การเลือกเสนทางแบบมัลติคาสต   

และการควบคุมความแออัดบนอินเทอรเน็ต การหลีกเลี่ยงความหนาแนน การจัดการแถวคอย การควบคุมการยอมใหเขา 

และโพรโตคอลควบคุมการสงขอมูล การสนับสนุนสื่อผสมบนอินเทอรเน็ต โพรโตคอลแบบทันทีและโพรโตคอลสําหรับการ

จองทรัพยากร หัวขอข้ันสูงดานเครือขายคอมพิวเตอร 
 Computer networks and internet, routing protocols, multicast routing, congestion control 
and congestion avoidance, queue management, admission control, transmission control protocol, 
multimedia support on internet, real-time protocol and resource reservation protocol, advanced topics 
in computer networks. 
 

SC313 303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับองคกร 3(2-2-5) 
 Enterprise Application Development 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC311 002 

 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับองคกร สถาปตยกรรมโปรแกรมประยุกตสําหรับองคกร 

สถาปตยกรรมมัลติเทียร สถาปตยกรรมเอ็มวีซี สถาปตยกรรมเชิงบริการ สถาปตยกรรมไมโครเซอรวิส การพัฒนาเอพีไอ

แบบเปดและกรอบงาน รูปแบบเจสันและเอ็กซเอ็มแอล การบูรณาการเอพีไอสื่อสังคมและเอพีไอแบบเปดสาธารณะและ

กรอบงานอ่ืนๆรวมกับระบบเดิม การเขียนโปรแกรมและติดตั้งโปรแกรมประยุกตสําหรับองคกรบนแพลตฟอรมคลาวน 
 Enterprise application development, enterprise application architecture, multi-tiered 
architecture, MVC architecture, service-oriented architecture, microservice architecture, open API and 
framework development, JSON and XML format, integrating a social media API and other public open 
API and framework with the rest of the system, programming and deploying enterprise application on 
the cloud platforms. 
 

SC313 304 เครือขายเซ็นเซอรไรสาย 3(2-2-5) 
 Wireless Sensor Networks 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 005 

 เครือขายเฉพาะกิจไรสายข้ันแนะนํา เครือขายเฉพาะกิจยานยนต  เครือขายเซนเซอรไรสาย เครือขายทน

ความหนวง โทโพโลยีเครือขาย การจําลองเครือขาย การประเมินประสิทธิภาพเครือขาย การหาคาเหมาะสมท่ีสุดของ

สมรรถนะเครือขาย การวิเคราะหสมรรถนะเครือขาย การเพ่ิมสมรรถนะเครือขาย 
 Introduction to wireless ad hoc networks, vehicular ad hoc networks, wireless sensor 
networks, delay tolerant network, network topology, network simulation, network performance 
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evaluation, network performance optimization, network performance analysis, network performance 
enhancement. 
 

SC313 305 คลาวนคอมพิวต้ิงขั้นแนะนํา 3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Virtualization 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC313 001 
 ภาพรวมของคลาวดคอมพิวติ้งโครงสรางพ้ืนฐานในรูปแบบบริการแพลตฟอรมในรูปแบบบริการซอฟตแวร
ในรูปแบบบริการกระบวนการทางธุรกิจในในรูปแบบบริการความมั่นคงของคลาวด คลาวดคอมพิวติ้งสาํหรับการประยุกต
ระดับองคกร 
  Cloud computing overview, Infrastructure as a Service ( IaaS, Platform as a Service (PaaS, 
Software as a Service (SaaS,  Business Process as a Service (BPaaS,  Cloud Security, Cloud Computing 
for Enterprise Applications. 
 

SC313 306 อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Internet of Things 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 005  
 แนวคิดเบ้ืองหลังอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีท่ีอยูเบ้ืองหลังอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต
อยางสรางสรรค การประยุกตใชอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งในงานจริง 
  Concepts of the Internet of Things, Supported technologies for the Internet of Things, 
Creative applying, Internet of Things in practical applications. 
 

SC313 402 การเขารหัสและความมั่นคงระบบเครือขาย 3(3-0-6) 
 Cryptography and Network Security 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 005 

 แนวคิดพ้ืนฐานดานความมั่นคง วิทยาการเขารหัสลับและการวิเคราะหรหัส ทฤษฏีจํานวนข้ันแนะนํา     

การเขารหัสลับแบบดั้งเดิม การเขารหัสลับแบบสตรีม การเขารหัสลับแบบบล็อก รูปแบบการดําเนินการ การเขารหัสแบบ

สมมาตร การเขารหัสแบบอสมมาตร รหัสการตรวจสอบขอความและฟงกชันแฮชเขารหัส ลายเซ็นดิจิตอล โครงสราง

พ้ืนฐานกุญแจสาธารณะ การบริหารและแจกจายกุญแจลับ การระบุและการยืนยันตัวตน การพิสูจนโดยความรูเปนศูนย

การเขารหัสควอนตัมข้ันแนะนํา 
 Basic concept of security, cryptology and cryptanalysis, introduction to number theory, 
conventional ciphers, stream ciphers, block ciphers, mode of operations, symmetric cryptography, 
asymmetric cryptography, message authentication code and cryptographic hash functions, digital 
signatures, Public Key Infrastructures (PKIs) , cryptographic key management and distribution, identification 
and authentication, zero-knowledge proofs, introduction to quantum cryptography. 
 

SC313 403 ความมั่นคงสารสนเทศและไซเบอร 3(2-2-5) 
 Information and Cyber Security 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 005 

 กลไกและหลักความมั่นคง ตนแบบภัยคุกคาม การพิสูจนตัวตน การพิสูจนสิทธ์ิ การบันทึก (AAA) การเขา  

รหัสข้ันแนะนําความมั่นคงเว็บ ความมั่นคงเครือขาย ความมั่นคงโมบายแพลตฟอรม ความมั่นคงซอฟตแวรและโคดดิ้ง  

การไมเปดเผยตัวตน บิทคอยนและบล็อกเชนการตรวจจับและวิเคราะหเหตุการณ การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ    

และไซเบอรจรรยาบรรณความมั่นคงไซเบอร กฎหมายความมั่นคงไซเบอร มาตรฐานการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 

และไซเบอร 
 Security mechanisms and principles, threat models, Authentication Authorization 
Accounting ( AAA) , introduction to Cryptography, web security, network security, security of mobile 
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platforms, secure software and coding, anonymity, bitcoin and block chain, incident detection and 
analysis, information and cyber security management, ethics in cyber security, cyber security law, 
information and cyber security management standards. 
 

SC313 404 การบริหารระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 3(2-2-5) 
 Computer System and Network Administration 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC312 005 

 องคประกอบฐานราก การตั้งคาระบบเครือขาย การจัดการผูใช อุปกรณระบบไฟล นโยบายความมั่นคง

คอมพิวเตอรและเครือขาย การควบคุมการเขาถึง การติดตามบริการและระบบ เครื่องมือสนับสนุนการบริหาร การบริหาร

เครือขาย การบริหารเครื่องแมขาย การบริหารเครื่องลูกขาย การแกปญหาและตรวจหาขอบกพรองของเครือขาย             

การสํารองและฟนฟูระบบการกูคืนภัยพิบัติและความสมบูรณของขอมูล เวอรชวลไลซเซชันข้ันแนะนํา เดปออปส เครือขาย

โปรแกรมไดและเครือขายอัตโนมัติข้ันแนะนํา 
 Foundation elements, network configuration, user management, device, file system, 
computer and network security policy, access control, service and system monitoring, logging, 
administrative support tools, network administration, server, and client administration, network 
troubleshooting, backup and restore, disaster recovery and data integrity, introduction to virtualization, 
DevOps, introduction to network programmability and automation. 
 

SC313 501 หลักภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Principles of Programming Languages 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 โครงสรางภาษาโปรแกรม ตัวแปรและการเก็บคาตัวแปร มูลคาและรูปแบบ สิ่งแวดลอมและการยึดเหน่ียว 

การอนุมานชนิดขอมูล การกําหนดสาระสําคัญและการหอหุม การพรรณนาวาทยสัมพันธเชิงรูปแบบ กระบวนทัศนภาษา

โปรแกรม ภาษาเชิงคําสั่ง ภาษาเชิงวัตถุ ภาษาเชิงฟงกชัน ภาษาเชิงตรรกะ 
 Structures in programming languages, variables and store, values and types, environments 
and bindings, type inference, abstractions and encapsulations, formal syntax descriptions, programming 
language paradigms, imperative programming languages, object-oriented programming languages, 
functional programming languages, logical programming language. 
 

SC313 502 การออกแบบภาษาโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Programming Language Design 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC313 501 

  แนวคิดการออกแบบภาษา หลักภาษาศาสตรของการเขียนโปรแกรม ไวยากรณ ไวยากรณไรบริบทและ

รูปแบบบรรทัดฐานแบกคัส พ้ืนฐานแนวคิดของการเขียนโปรแกรม คา ชนิดตัวแปร การควบคุม ข้ันตอนนามธรรม ขอมูล

นามธรรม ระบบของชนิด กระบวนทัศนของการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงคําสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชัน การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมแบบเกิดพรอมกัน การสรางตัวแปรภาษา

แบบอินเทอรพรีเตอร ตัวสแกนคําศัพท ตัวตัดคํา ตัววิเคราะหประโยค และ ตัวประเมิน 
 Language design concepts, programming linguistics, grammars, context-free grammar and 
Backus-Naur Form, basic programming concepts, values, types, variables, control, procedural 
abstraction, data abstraction type systems.  paradigms of programming, Imperative programming, 
Object-Oriented programming, functional programming, logic programming, concurrent programming, 
implementing of interpreter, Lexical scanners, Tokenizer. Parser, and Evaluator. 
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SC313 503 การเขียนซอฟตแวรอัตโนมัติ 3(2-2-5) 
 Automatic Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  การโปรแกรมอัตโนมัติข้ันแนะนํา การจับคูรูปแบบ การวิเคราะหโปรแกรม การหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด          

การแปลง การประเมินบางสวน การโปรแกรมเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงลักษณะ การโปรแกรมเชิงกราฟฟค การสังเคราะห        

เชิงแปรสภาพ และอนุมาน ภาษาโปรแกรมช้ันสูงมาก การผลิตโปรแกรมเชิงวิทยาศาสตร 
 Introduction to automatic programming, pattern matching, program analysis, optimization, 
transformation, partial evaluation, object-oriented programming, aspect programming, graphical 
programming, transformational and deduction synthesis, very high programming languages, scientific 
programming generation. 
 

SC313 504 การประกันคุณภาพซอฟตแวร 3(2-2-5) 
 Software Quality Assurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  คุณภาพของซอฟตแวร ตัวแบบคุณภาพของซอฟตแวร การวัดคุณภาพซอฟตแวร การจัดการคุณภาพ

ซอฟตแวร กระบวนการประกันคุณภาพซอฟตแวรแบบดั้งเดิม การประกันคุณภาพของซอฟตแวรแบบแอจไจล การทดสอบ

ซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวรแบบอัตโนมัติ การทดสอบซอฟตแวรแบบแอจไจล การพัฒนาซอฟตแวรท่ีมีการทดสอบ

เปนตัวนํา การพัฒนาซอฟตแวรแบบบูรณาการและการสงมอบซอฟตแวรอยางตอเน่ือง มาตรฐานและนโยบาย 
 Software quality, software quality models, software quality measurement and metrics, 
software quality management, traditional software quality assurance, Agile software quality assurance, 
software testing, software test automation, Agile testing, test-driven development, continuous 
integration and continuous delivery, standards and policies. 
 

SC313 505 การปรับปรุงและประเมินกระบวนการซอฟตแวร 3(3-0-6) 
 Software Process Appraisals and Improvement 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC313 002 หรือ SC313 003 

  กระบวนทัศนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ระเบียบวิธีการ

พัฒนาซอฟตแวร การจัดการการพัฒนาซอฟตแวร กรอบการปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐาน CMMI การพัฒนาและ

การจัดการความตองการ ปฏิบัติการการพัฒนาความตองการและคุณลักษณะของความตองการซอฟตแวร ปฏิบัติการ

วางแผนโครงการ คําตอบเชิงเทคนิคและการบูรณาการผลิตภัณฑ การตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนดและการ

ตรวจสอบความตองการของผูใชงาน การติดตามและการกํากับดูแล การจัดการดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน การประกัน

คุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ 
 Paradigm of software development process improvement, software development process, 
software development methodology, software development management, software process improvement, 
CMMI process improvement framework, requirement development and requirement management, 
requirement and software requirement specification (SRS)  development workshop, project planning 
workshop, technical solution and product integration, verification and validation, project monitoring 
and control, configuration management, process and product quality assurance. 
 

SC313 761 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร  1(1-0-2) 
 Seminar in Computer Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  การทบทวนวรรณกรรม การอภิปราย การเขียนรายงานและการนําเสนอรายงานเก่ียวกับเทคโนโลยีและ

ความกาวหนาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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 Literature reviews, discussion, report writing and presentations of the report on technology 
and progress in computer science. 
 

SC313 762 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
 Research Methodology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  การศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค การตั้งคําถาม และประเภทของงานวิจัย กระบวนการวิจัย
ทางเทคโนโลยี สารสนเทศ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย สถิติเบ้ืองตน การ
ทดลอง การสรุป ผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัย การนําเสนอ การอางอิง และมารยาทและจริยธรรม
ในการทําวิจัย 
 Study in meaning or semantic significant objective questioning and category for research 
methodology, review article and related work, research proposal writing, introduction to statistic, 
experimental study, research summary, report writing, research writing, proposal presentation, 
reference, and research ethics. 
 

SC314 774 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 3(0-9-6) 
 Computer Science Project I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  นักศึกษาจะตองนําความรูเก่ียวกับกระบวนการทําวิจัยมาปฏิบัติจริงในรูปของโครงงานวิจัย ตั้งแต

กระบวนการวิเคราะหออกแบบจนถึงการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานท่ีใชงานไดจริงหรืองานวิจัย  รวมท้ังการจัดทํา

รูปเลมรายงานและนําเสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษา 
 Students must do a specific project in which students apply the knowledge about 
research methodology acquired to design and develop a concrete program or system or research. The 
students must prepare reports and give presentation on their research projects. 
 

SC314 785 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Computer Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC002 001 

  การฝกประสบการณการเรียนรูและการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ หรือเอกชน ท่ีเก่ียวของกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Practical learning experience and working in the public organizations, or private company 
in the area of computer science which approved by the department for one semester. 
 

SC314 775 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 3(0-9-6) 
 Computer Science Project II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC314 774 

  ทําโครงงานตอเน่ืองมาจากโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร  ระดับปริญญาตรี 1 ใหเปนโปรแกรมหรือ

ระบบท่ีเสร็จสมบูรณและสามารถใชงานไดจริง นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานของนักศึกษา 
  The project that continued from Computer Science Project I and develop to a concrete 
program or system that can really use. The prepare reports and give presentation on their projects. 
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รายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

342 117 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสรางสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Structured Programming for Information Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา ผังงาน ซูโดโคด การแกปญหา การคิดเชิงตรรก ชนิดขอมูล ตัวแปร 
โครงสรางควบคุม อารเรย ฟงกชัน การนําเขา/การสงออกไฟล 
 Introduction to computer programming: flowchart, pseudocode, problem solving, logical 
thinking, data types, variables, control structure, array, function, input/output, file. 
 

342 118 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Concepts and Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา :342 117 
 แนวคิดเชิงวัตถุ การออกแบบวัตถุ วัตถุและคลาสการกําหนดคาเริ่มตน และการทําลายวัตถุ การกําหนด
ความรับผิดชอบ แนวคิดเชิงนามธรรม การหอหุม การสืบทอด การทับซอนและโอเวอรโหลดดิ่ง ภาษาและเทคโนโลยีจาวา
ข้ันแนะนํา เทคนิคของการเขียนโปรแกรมของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และภาษาโปรแกรมจาวา 
 Object-oriented concepts, object design, object and class, object initiazation and 
destroying, assignment responsibility, abstract concept, encasulation, inheritance, override and 
overloading, Introduction to Java programming, object-oriented programming concept and java 
programming language. 
 

342 131 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบัคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวความคิดการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรในการออกแบบสวนตอประสานกับผูใชและการ
พัฒนาสวนตอประสานกับผูใช แบบจําลองการออกแบบสวนตอประสานกับผูใช ปจจัยท่ีสําคัญในกระบวนการออกแบบ
และการประเมินผลของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร การออกแบบตัวปอนเขาและสวนแสดงผล ประเภท
ของการปฏิสัมพันธ สภาพแวดลอมแบบเสมือนจริง การพัฒนาคูมือผูใชและความชวยเหลือ 
 Concept of human-computer interaction in user interface and development, user 
interface design model, importance factor of design process and evaluate human-computer interaction, 
input and output design, type of interaction, virtual environment, user manual development and help. 
 

342 162 องคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรขั้นแนะนํา 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Organization and Architecture 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 องคประกอบฮารดแวรของระบบคอมพิวเตอรประกอบดวย หนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวย
ควบคุมและอุปกรณไอ/โอ การเขารหัสและการแทนตัวเลข  ตรรกะเชิงดิจิทัลเก่ียวกับเกตและพีชคณิตบูลลีน วงจรตรรกะ
เชิงดิจิทัลแบบพ้ืนฐาน หนวยความจํา เชน ฟลิป-ฟลอป และรีจีสเตอร เปนตน ภาษาเครื่องเชิงแบบแผนประกอบดวย 
รูปแบบคําสั่ง โครงสรางท่ีอยู ชนิดของคําสั่ง การควบคุมกระแสคําสั่ง ระบบซอฟตแวร เชน ภาษา และตัวแปล ชุดคําสั่ง
บรรจุ ตัวเช่ือมโยง ระบบปฏิบัติการ การเขียนชุดคําสั่งไมโคร 
 Hardware components of computer systems including the central processing unit, the 
memory unit, the control unit and I/O devices, coding and representation of numbers, the digital logic 
related to gates and Boolean algebra, basic digital logic circuits, memory i.e.  flip-flop and register etc, 
conventional machine language including instruction format, address structure, instruction types and 
flow of control, system software such as languages and translators, loaders, linker, operating system, 
microprogramming. 
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342 181 แนวคิดและตรรกะ 3(2-2-5) 
 Logic and Concepts 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยามของระบบ แนวคิดและกรอบแนวคิด หลักการคิดและตัวอยางเชน การคิดเชิงวิเคราะห การคิดแบบมี
วิจารณญาณ การคิดเชิงสรางสรรค การคิดเชิงระบบ และอื่นๆ กระบวนการตัดสินใจ การแทนคาขอมูล ประเภท
ขอมูล ตัวแปร นิพจนและการประมวลผลขอมูลในภาษาคอมพิวเตอร ตรรกะการคํานวณ ข้ันตอนวิธีในการแกปญหาและ
การจดัลําดับงานสําหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
 Definition of Systems.  Concept and Conceptual Framework.  Principles of Thinking e.g. , 
analytical thinking, critical thinking, creative thinking, systems thinking, etc.  Decision making process. 
Data representation, data types, variables, expressions and processing in computer languages. 
Computational logic.  Fundamental of algorithm problem solving and workflow for computer 
programming. 
 

342 182 บันดาลใจในวิชาชีพไอที 1(0-2-1)  
 Inspirationin IT Career 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เกณฑมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี จรรยาบรรณวิชาชีพ เสนทางอาชีพและ
ความกาวหนาของนักไอที ฟงปาฐกถาพิเศษจากผูประกอบอาชีพ/ผูประกอบการดานไอทีที่มีชื่อเสียง ศึกษาดูงาน        
การประยุกตใชไอทีในองคกร โครงสรางหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา 
 Bachelors degree of IT curriculum and professional standard. Code of professional ethics. 
IT Career paths and progressions.  Well-known entrepreneurships and IT’s men talks with site seeing IT 
applications in organization. Curriculum structure and educational program. 
 

342 211 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 
 Algorithms and Data Structures 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 117 หรือ 322 114 
 หลักมูลของข้ันตอนวิธี โครงสรางขอมูบแบบเชิงเสน แถวลําดับ เรียงทับซอน แถวคอย แถวคอยสองดาน 
รายการโยง รายการวง รายการโยงคู รายการหลายตัวโยง โครงสรางขอมูลไมเชิงเสน โครงสรางรูปตนไมและกราฟ เทคนิค
การเรียงลําดับและการคนหาขอมูล 
 Fundamental of algorithms, linear data structure, arrays, stacks, queues, deques, linkes 
lists, circular lists, doubly linked lists, multilinked lists, non-linear data structures, tree structure and 
graphs, sorting and searching techniques. 
 

342 221 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating Systems 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 161 หรือ 342 162 หรือ322 114 
 ระบบปฏิบัติการข้ันแนะนํา การจัดการกระบวนการ กระบวนการ การจัดกําหนดการซีพียู การประสาน
เวลากระบวนการ การติดตาย การจัดการหนวยเก็บขอมูล การจัดการหนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการ
หนวยเก็บรอง ระบบแฟมและการอารักขา ระบบแบบกระจายข้ันแนะนํา และการปฏิบัติบนระบบปฏิบัติการ 
 Introduction to operating system, process management, process, CPU scheduling, process 
synchronization, deadlock, storage management, memory management, virtual memory, secondary  
storage management, file and protection system, introduction to distributed system and operating  
system laboratories. 
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342 222 แนะนําเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Networking 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนะนําเครือขายคอมพิวเตอร การคํานวณเลขฐาน เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร แนะนําอินเทอรเน็ต 
ระบบระดับช้ัน ระดับช้ันกายภาพ สื่อตัวนําสัญญาณระดับช้ันเช่ือมโยงขอมูล อีเทอรเน็ต เครือขายแบบทองถ่ิน ระดับช้ัน
เครือขาย การคนหาเสนทางบนเครือขาย ระดับช้ันทรานสพอรตตัวอยางช้ันโปรแกรมประยุกต 
 Introduction to computer networking, base number calculation, computer network 
technology, introduction to internet, layer systems, physical layer, media, datalink layer, Ethernet, local 
area networks, network layer, network routing, transport layer, application layer examples. 
 

342 224 ตรรกะดิจิทัลและระบบฝงตัว 3(2-2-5) 
 Digital Logic and Embedded Systems 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 พ้ืนฐานเก่ียวกับวงจรดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส ประตูตรรกะและพีชคณิตแบบบูลีน หลักการลดรูปฟงกชัน
ตรรกะใหงาย การเขารหัสและการถอดรหัส ฟลิปฟลอป วงจรตรรกะเชิงลําดับ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตร 
การอินเตอรเฟสแบบอนุกรมและแบบขนาน การแปลงอนาล็อกไปเปนดิจิทัลและดิจิทัลไปเปนอนาล็อก สถาปตยกรรม
ระบบฝงตัว การเขียนโปรแกรมระบบฝงตัว 
 Fundamental of digital electronic circuits, logic gate and Boolean algebra, simplification of 
logic function, encoder and decoder, flip-flop, sequential logic circuits, arithmetic circuits, serial and 
parallel interfacing, analog to digital and digital to analog conversion, embedded system architecture, 
embedded programming. 
 

342 233 การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 Database Analysis and Design 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดระบบจัดการฐานขอมูล  รูปแบบขอมูลและภาษา ทฤษฎีฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การออกแบบ
ฐานขอมูล การจัดระเบียบแฟม การประมวลผลขอคําถาม การควบคุมภาวะพรอมกัน การยอนกลับและการกูคืน บูรณภาพ
และความตองกัน  ทัศนะการทําใหเกิดผล  ความมั่นคงของฐานขอมูล เทคนิคการทําใหเกิดผลสําหรับระบบฐานขอมูล 
 DBMS concepts, data models and languages, relational database theory, database design, 
file organization, query processing, concurrency control, rollback and recovery, integrity and consistency, 
and view implementation, database security, implementation techniques for database systems. 
 

342 235 การทดสอบซอฟตแวรและการประกันคุณภาพ 3(2-2-5) 
 Software Testing and Quality Assurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342211 
 แนะนําการทดสอบซอฟตแวรเบ้ืองตนตัวอยางปญหาและการทดสอบซอฟตแวรโดยวิธีการทดสอบคา
ขอบเขตวิธีการทดสอบแบบแบงกลุมคลาสเทากัน วิธีการทดสอบโดยใชพ้ืนฐานตารางการตัดสินใจ ทบทวนบทบาทและ
หนาท่ีของการทดสอบซอฟตแวร วิธีการทดสอบแบบมีเสนทาง วิธีการทดสอบกระแสงานของขอมูล วิธีการทดสอบ
โครงสราง วิธีการทดสอบแบบบูรณาการหรือการรวมเขาดวยกัน วิธีการทดสอบแบบยอมรับและการสรางขอผิดพลาดให
ระบบ เครื่องมือในการทดสอบและการวางแผนการทดสอบในองคกร 
 Introduction to software testing, examples and boundary value testing, equivalence class 
testing, decision table-based testing, retrospective on functional testing, path testing, unit & Integration 
testing, acceptance testing and mutation testing, organizational approaches to testing, peer reviews, 
standard documentation for software testing. 
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342 236 การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Application Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 117 และ 342 118 
 การสรางเว็บเพจดวยภาษาแอชทีเอ็มแอล ภาษาจาวาสคริปต การจัดรูปแบบดวยซีเอสเอส (CSS) เจคิวรี่
การเขียนโปรแกรมบนเว็บเซิรฟเวอรดวยภาษาพี เอ็ช พี 
  Creating webpage with HTML and JavaScript, Cascade Style Sheet (CSS), jQuery, 

server-side script with PHP language. 
 

342 264 เทคโนโลยีมือถือและไรสาย 3(2-2-5) 
 Mobile and Wireless Technology   
 เง่ือนไขของรายวิชา :342 118  
 การแนะนําเทคโนโลยีมือถือ พ้ืนฐานเครือขายไรสาย เครือขายไรสายแบบเฉพาะท่ี เครือขายไรสายแบบ
สวนตัว เครือขายระบบตรวจจับ เครือขายไรสายแบบตามลักษณะภูมิศาสตร เทคโนโลยีเซลลูลาร เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
บนเครือขายไรสาย ทีซีพีในเครือขายไรสาย หลักมูลดานกายภาพ แนะนําความมั่นคงปลอดภัยบนเครือขายไรสาย 
 Introduction to mobile technology, wireless networking basic, wireless local area 
networks, wireless personal area networks, sensor networks, wireless metropolitan area networks, 
cellular technology, internet technology in wireless networks, TCP in wireless networks, fundamental to 
physical, introduction to wireless network security. 
 

342 266 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
 Mobile Web Application Development 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 236 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณโทรศัพท แทปเล็ต และอุปกรณ เคลื่อนท่ีอ่ืนๆ ท่ีใช
ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด หรือ ไอโอเอส โดยใชเทคโนโลยีเว็บ ไดแก HTML5, CSS และสวนติดตอโปรแกรม Java 
Script สําหรับเขาถึงอุปกรณ ไดแก การวางแนวอุปกรณ การสัมผัสหนาจอการจัดเก็บขอมูล การใชกลองถายภาพ และ 
การระบุตําแหนง 
 Application development for mobile device such as Smartphone, Tablet or other Android 
and iOS devices by using Web technology including HTML5, CSS and Java Script API for device 
orientation, handling touch events, using local storage, accessing the camera and geolocation. 
 

342 267 การเขียนโปรแกรมอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 
 Mobile Device Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 118 
 แนะนําเทคโนโลยีสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี ภาษาและโครงสรางการเขียนโปรแกรม เครื่องมือการเขียน
โปรแกรม การออกแบบสวนประสานกับผูใชงาน การจัดการสื่อประสม การจัดการฐานขอมูล ตัวอยางการใชงานชองทาง
การเช่ือมตอ ตัวอยางการเขียนโปรแกรมอุปกรณเคลื่อนท่ี การทดสอบและแกไขโปรแกรม การนําโปรแกรมอุปกรณ
เคลื่อนท่ีสูสาธารณะ 
 Introduction to mobile device technology, programming language and structure, 
programming development tools, user interface design, multimedia management, database 
management, application programming interface examples, mobile device programming examples, 
software testing and debugging, mobile device programming publish 
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342 281 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Information Systems 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนะนําองคประกอบพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองคกร ประเภทของ
ระบบสารสนเทศ กระบวนการพ้ืนฐานในการดําเนินงานทางธุรกิจการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานทางธุรกิจ เชน 
การเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การจัดซื้อจัดหา การบริหารเครือขายผูผลิต 
การตลาดและการขาย การบรหิารความสัมพันธกับลูกคาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ การใชระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตัวอยางของระบบสารสนเทศท่ีนํามาประยุกตใชในทางธุรกิจ 
 Introduces key components of information systems, Roles of information system in 
organization, information system concept and management, Types of information systems, Information 
system in the digital age, Information system for business operations, decision making, collaboration, 
and competitive advantage, Enterprise systems, Global e-business and collaboration, Achieving 
competitive advantage with information system 
 

342 329 โครงแบบเครือขาย 3(2-2-5) 

 Network Configurations 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 222 หรือ 322 326 หรือ 322 322 หรือ 322 363 
 การทดลองทางดานอินเทอรเน็ต ลีนุกซ เครื่องมือวิเคราะหโพรโทคอลเครือขาย ระบบปฏิบัติการ
อินเทอรเน็ต การปรับแตงโครงแบบไอพี โครงแบบเราทเตอร โครงแบบโพรโทคอลการคนหาเสนทาง โครงแบบโพรโทคอล
ในช้ันทรานสปอรต โครงแบบโพรโทคอลในช้ันแอปพลิเคชัน โครงแบบการจัดการเครือขาย โครงแบบมัลติคาสท โครงแบบ
การจําลองเครือขาย 
 Internet laboratory, linux, network protocol analyzer, internet operating system, IP 
configuration, router configuration, routing protocol coniguration, transport layer protocol configuration, 
application layer protocol configuration, network management configuration, multicast configuration, 
network simulation configuration. 
 

342 334 การพัฒนาการประยุกตแบบรับ-ใหบริการ 3(2-2-5) 

 Client/Server Application Development 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 แนวคิดของการประยุกตแบบรับ-ใหบริการวิธีการพัฒนาการประยุกตบนอินเทอรเน็ต ในกระบวนทัศนแบบ

รับ-ใหบริการภาษาในการตอประสานการเรียกใชวิธีระยะไกล การเช่ือมตอฐานขอมูล และบริการตั้งช่ือและสารบบ 

 Client/server application concepts, application development methods for Internet-based 

applications in client/ server paradigms:  interface definition languages, remote method invocation, 

database connections, and naming and directory services. 
 

342 364 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน 3(2-2-5) 

 Parallel Programming 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 322 114 หรือ 342 118 
 การออกแบบ และการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานสําหรับคอมพิวเตอรแบบขนานประเภทตางๆ 
แบบจําลองการเขียนโปรแกรมตางๆ ตามประเภทของเครื่องและการ ประยุกตใชงาน แบบจําลอง ตนทุน การแกท่ีผิดและ
การประเมินคุณภาพการทํางานของโปรแกรมแบบขนาน พรอมดวยตัวอยางจากการประยุกต 
 Issues in the design and development of parallel programs for various types of parallel 

computers, various programming models according to both machine types and application area, cost 

models, debugging and performance evaluation of parallel programs with actual application examples. 
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342 365 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการประยุกต 3(2-2-5) 
 Cloud Computing and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 162 หรือ 322 361 และ 342 118 หรือ 322 219 

 ภาพรวมและคําจํากัดความของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ สถาปตยกรรมการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

การบริการแบบกระจาย โมเดลการใหบริการของกลุมเมฆชนิดตางๆ การใหบริการดานระบบปฏิบัติการ การใหบริการดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน การใหบริการดานซอฟตแวร การใชเครื่องมือและซอฟตแวรท่ีเก่ียวกับการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

แพลตฟอรมสําหรับขอมูลขนาดใหญ แพลตฟอรมการเขียนโปรแกรมสําหรับขอมูลขนาดใหญ 
 Overview and definition of cloud computing, cloud computing architecture, distributed 
services, cloud service models, platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, 
tools and software concerning cloud computing, big data platform, big data programming platform 
 

342 366 เทคโนโลยีสําหรับขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 
 Big Data Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ภาพรวมของเทคโนโลยีสําหรับขอมูลขนาดใหญ แพลตฟอรมขอมูลขนาดใหญ การประมวลผลขอมูลขนาด

ใหญ การจัดการขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ กรณีศึกษาโปรแกรมจัดการขอมูลขนาดใหญ 
 An overview of big data technology, big data platform, processing big data, managing big 
data, analyzing big data, big data application case study 
 

342 372 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 Systems Analysis and Design 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 233 หรือ 322 336 
 พ้ืนฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีวัตถุและการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ การพัฒนาขอเสนอโครงการและการจัดการ
โครงการ  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหความตองการแบบจําลอง Use Case แบบจําลองลําดับเหตุการณของระบบ
แบบจําลองโดเมน ทางเลือกสําหรับการพัฒนาระบบใหม การออกแบบสถาปตยกรรมแบบจําลองโตตอบ แบบจําลองคลาส 
การออกแบบคลาสโดยใชแบบแผน GRASP การออกแบบฐานขอมูลการพัฒนาซอฟตแวร การติดตั้งและการบํารุงรักษา
ระบบ กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบลงทะเบียนออนไลน 
 Fundamental of object technology and object-oriented system development, project 
proposal development, project management, data gathering and requirement analysis, use case 
model, scenario model, domain model, system development alternatives, architecture design, 
interaction model, class model, class modeling using GRASP, database design, software coding, 
implementation and maintenance, case study: online registration system. 
 

342 373 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและโปรแกรมประยุกต 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส หลักมูลการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
พ้ืนฐานโครงสรางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือฐานเว็บสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวรการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ภาษาโปรแกรมบนเว็บ การคุกคามความมั่นคงของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การทําใหเกิดความมั่นคงใน
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส กลยุทธทางการตลาด การขาย การประชาสัมพันธและการ
สงเสริมการขาย กลยุทธสําหรับการซื้อและการสนับสนุน การปรับเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส สภาวะแวดลอมการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กฎหมาย จรรยาบรรณ และภาษี การวางแผนธุรกิจสําหรับทําใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเกิดผล ระบบ
สํานักงานสวนเหลือเพ่ือสนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 Introduction of electronic commerce, electronic business terminology, foundations of 
electronic commerce, infrastructure for electronic commerce, web-based tools for electronic 



 
 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 267 

 

commerce, electronic commerce software, programming languages of the web, security threats to 
electronic commerce, implementing security for electronic commerce, electronic payment systems, 
strategies for marketing, sales, advertising and promotion, strategies for purchasing and support 
activities, electronic data interchange, environment of electronic commerce, legal, ethical, and tax 
issues, business plan for implementing electronic commerce, back office systems for supporting 
electronic commerce. 
 

342 375 เทคโนโลยีเอ็กซเอ็มแอลและการประยุกต 3(2-2-5) 
 XML Technologies and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  
 สวนประกอบพ้ืนฐานของ XML วากยสัมพันธ การนิยามชนิดเอกสาร เคาราง XML เคาราง XSD 
แบบจําลองเอกสารและ XSLT ตัวแทนความหมายในเทอมของ RDF ตัวแบบ XML ท่ีใชตรรกศาสตรและทฤษฎี DDT 
ความสัมพันธกับฐานขอมูล การประยุกตทางคณิตศาสตรธุรกิจ และออนโทโลยี 
 Basic components of XML: syntax, document type definition (DTD) , XML schema, XML 
schema definition(XSD), document object model(DOM), XML stylesheet language transformation (XSLT),  
semantics representation in terms of resource description framework (RDF) , XML models using logic 
and declarative description theory (DDT) ,  relationships with databases, applications in mathematics, 
business and ontology. 
 

342 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Information and Communication Technology Security 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  
 แนะนําความมั่นคงคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนะนําเทคนิคการเขารหัส 
แนะนําทฤษฎีตัวเลข รหัสกุญแจสาธารณะและสวนตัว การจัดการกุญแจ ฟงกช่ันแฮช ลายเซ็นดิจิตอล การพิสูจนทราบ
ตัวตน ตัวอยางความมั่นคงโปรแกรมประยุกต ความมั่นคงโพรโทคอลอินเทอรเน็ต ตัวอยางการโจมตีและการปองกันความ
มั่นคง แนะนําจริยธรรมคอมพิวเตอร แนะนํากฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร 
 Introduction to computer and information and communication technology security, 
introduction to encryption techniques, introduction to number theory, public and private key, key 
management, hash function, digital signature, authentication, application security examples, internet 
protocol security, security attack and protection examples, introduction to computer ethic, 
introduction to computer security law. 
 

342 378 ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร 3(2-2-5) 
 Enterprise Resource Planning System 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความรูพ้ืนฐานของการวางแผนทรัพยากรองคกร แนวคิดระบบและความสําคัญของระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการในองคกร สวนประกอบหลักของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร การเช่ือมโยงขอมูลเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจขององคกร กระบวนการทางธุรกิจท่ีใชระบบการวางแผนทรัพยากรองคกรตัวอยาง
คอมพิวเตอรซอฟตแวรสําหรับการวางแผนทรัพยากรองคกรกรณีศึกษาตางๆ ในการประยุกตใชระบบการวางแผน
ทรัพยากรองคกร 
 An overview and concepts of enterprise resource planning system, major components of 
enterprise resource planning system, information systems integration to improve business operations, 
business processes using enterprise resource planning system, example of enterprise resource planning 
software, case studies of applying enterprise resource planning system in organizations 
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342 383  คลังขอมลูและการประยุกต 3(2-2-5)  
 Data Warehourse and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 233 หรือ 322 238 หรือ 322 336 
 แนวคิดคลังขอมูลแนะนํา สถาปตยกรรมคลังขอมูล แบบจําลองขอมูลสําหรับคลังขอมูล เทคโนโลยี
คลังขอมูล เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการพัฒนาคลังขอมูล การประมวลผลเชิงวิเคราะหแบบเช่ือมตรง การออกแบบและ         
การสรางคลังขอมูล การประยุกตคลังขอมูลกับองคการ ตลาดขอมูลการทําเหมืองขอมูลข้ันแนะนํากรณีศึกษา 
 Introduction to data warehouse concept, data warehouse architecture, data modeling for data 
warehouse, data warehouse technology, data warehouse development tools, on-line analysis processing, 
data warehouse design and implementation, data warehouse application in organization, data mart, 
introduction to data mining, cases study. 
 

342 384 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 
 Business Intelligence 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ โครงสรางพ้ืนฐานและสถาปตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคลังขอมูล สถาปตยกรรมและองคประกอบ
ของคลังขอมูล แนวคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ รูปแบบของการวิเคราะหขอมูลการประยุกตใชเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และการสรางรายงานทางธุรกิจในรูปแบบตางๆ  
การวิเคราะหและสรางแบบจําลองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกตใชระบบธุรกิจอัจฉริยะในการดําเนินธุรกิจ
กรณีศึกษาตางๆ ในการนําระบบธุรกิจอัจฉริยะมาใชในองคกร 
 An overview of business intelligence (BI), a framework for business intelligence, concepts 
of decision support system, data warehousing concepts, data warehousing architectures, an overview of 
business analytics, types of analytics, foundations and technologies for decision making, business 
reporting, visual analytic and performance dashboards, model-based decision making, business 
intelligence applications, case studies of applying business intelligence in organizations. 
 

342 385 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Logistics and Supply Chain Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยาม หลักการ สวนประกอบของระบบโลจิสติกสในหวงโซอุปทาน ความสําคัญและบทบาทของ
ระบบโลจิสติกสและระบบการขนสงในหวงโซอุปทาน หนาที่ของระบบสารสนเทศและการใชระบบสารสนเทศใน             
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสนับสนุนเปาหมายการดําเนินงานในดานตางๆ เชน 
การขนสง การบริการ การแลกเปลี่ยนขอมูลสินคา การออกแบบระบบสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมดานโลจิสติกสและ 
โซอุปทาน 
 Definition, principles, components of logistics in supply chain, importance and roles of 
logistics systems and transportation systems in supply chain, Information technologies for logistics and 
supply chain management, IT technologies aligning with operational goals, transportation, logistics 
services, information exchanges in product categories, designing of information technologies for various 
industries with logistics and supply chain environment. 
 

342 391 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 
 Research Methodology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การศึกษาความหมายความสําคัญ วัตถุประสงค การตั้งคําถาม และประเภทของงานวิจัยกระบวนการวิจัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย สถิติเบ้ืองตน             
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การทดลอง การสรุปผลงานวิจัย การเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัย การนําเสนอ การอางอิงและมารยาทและ
จริยธรรมในการทําวิจัย 
 Study in meaning or semantic significant objective questioning and category for research 
methodology, review article and related work, research proposal writing, introduction to statistic, 
experimental study, research summary, report writing, research writing, proposal presentation, 
reference, and research ethics. 
 

342 431 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 117 หรือ 322 114 
  พ้ืนฐานของเครือขายใยแมงมุม โปรโตคอลเฮชทีทีพีและเว็บเซิรฟเวอร  เทียร (1 เทียร 2 เทียร 3 เทียร) 
ภาษาตระกูลมารค-อัพ (html, xml, xhtml) ภาษาสไตลชีท(CSS, XSL)  หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Client –side 
and Server-side programming) แนะนําเว็บเซอรวิส 
 Fundamental of World Wide Web, HTTP protocol and Web Server, tiers (1  tier, 2  tier, 3 
tier) , mark up languages ( html, xml, xhtml) , Style Sheet Languages ( CSS, XSL) , principle of web 
programming (client-side and server-side programming), introduction to Web Services. 
 

342 432 เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Design Technologies 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักการการออกแบบเว็บไซต การวางแผนการทําเว็บไซต การออกแบบเว็บไซต สภาวะแวดลอมท่ีควร
คํานึงถึงในการออกแบบเว็บ การเลือกใชตัวอักษร การออกแบบการจัดวางหนาเว็บ การใชกราฟกและการใชสี การออกแบบ
เน้ือหา การวางแผนระบบนําทาง มัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซตใหทุกคนเขาถึงได การออกแบบเว็บท่ีรองรับทุกอุปกรณ 
ภาษาเอชทีเอ็มแอล และแคสเคดดิ้งสไตลชีท 
 Web design concepts, planning the site, designing the site, Web design environment, 
creating Web typography, designing page layouts, incorporating graphics and color, designing content, 
planning site navigation, multimedia, Web accessibility, responsive Web design, HTML and CSS 
 

342 433 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 3(2-2-5) 
 Web Services Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การแนะนําเว็บเซอรวิสกับโปรแกรมประยุกตตางๆ โพรโตคอลมาตรฐานของระบบใหบริการผานเว็บ 
สถาปตยกรรม SOA และเทคโนโลยีตางๆ ภาษาอธิบายเว็บเซอรวิส การเขียนโปรแกรมดวยภาษาด็อทเนท การประกอบ
เว็บเซอรวิสกับธุรกิจอ่ืน โปรแกรมประยุกตเว็บเซอรวิส 
 Introduction to web services and applications, standard protocol of services, SOA 
architecture and technologies, web services description language (WSDL) , web services programming 
(.NET), composite web services, and web services applications. 
 

342 434 ระบบการจัดการเนื้อหา 3(2-2-5) 
 Content Management System 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 พ้ืนฐานการจัดการเน้ือหา, การเตรียมเน้ือหาบนเว็บไซต การวางแผนโครงสรางเว็บไซต, การทําภาพเพ่ือ
เว็บไซต, การทํา flash banner และ flash gallery สําหรับเว็บไซต การสราง Meta tags, โปรแกรมประยุกตสําหรับ
ระบบการจัดการเน้ือหา, Jommla, Drupal, Wordpress และ Mambo. 
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 Fundamental of content management: content preparation on website, planning website 
structure, image for website, flash banner, flash gallery, meta tags, CMS applications: jommla, drupal, 
wordpress, mambo. 
 

342 436 เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย 3(2-2-5) 
 Semantic Web Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนะนําเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย เอกสารเว็บท่ีมีโครงสรางในรูปแบบของ XML การอธิบาย
ทรัพยากรบนเว็บดวย RDF แนวคิดเก่ียวกับออนโทโลยี ภาษา OWL ท่ีใชอธิบายเว็บออนโทโลยี ความสามารถในการสืบคน
และการอนุมาน การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย 

Introduction to semantic web technologies, structured web document in XML, describing web 
resources in RDF, ontology concept, OWL-ontology web language, query and reasoning capability, 
applications for semantic web technologies. 
 

342 471 การจัดการเชิงกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Strategic Management of Information Technology 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ภาพรวมของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

ในองคกรบทบาทในเชิงกลยุทธของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร ความสัมพันธระหวางแผนกลยุทธ

ทางธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศการปรับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศใหเขากับกลยุทธทางธุรกิจและองคกรการ

วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 An overview of information technology management, the use of information technology 

and strategic information systems in an organization, the strategic role of information systems and 

technology in the organization, linking systems to strategy and the organization, aligning IT strategy with 

business and organizational strategy, information technology strategic planning, IT Governance 
 

342 473 การจัดการโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 การจัดการโครงการ บริบทของการจัดการโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมกระบวนการจัดการ
โครงการ การจัดการโครงการแบบบูรณาการการจัดการขอบเขตของโครงการ การจัดการเวลาของโครงการ การจัดการ
คาใชจายของโครงการ การจัดการคุณภาพของโครงการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการการสื่อสาร การจัดการ
ความเสี่ยง และการจัดซื้อจัดจาง ตัวแบบความสามารถท่ีมีวุฒิภาวะข้ันแนะนํา ตัวแบบความสามารถท่ีมีวุฒิภาวะระดับ 2 
ตัวแบบฝกปฏิบัติท่ีดีสําหรับกระบวนการ การวางแผนโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการ การจัดการความ
ตองการ และการประกันคุณภาพผลิตภัณฑและกระบวนการ 

 Project management , project management and information technology context, project 
management process groups, project integration management, project scope management, project 
time management, project cost management, project quality management, project human resource 
management, project communications management, project risk management and project 
procurement  management, introduction to capability maturity model Integration (CMMI), process area 
best practices:  project planning,  project monitoring and control, requirement management, process 
and product quality assurance. 
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342 475 การทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Mining 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 วิวัฒนการการทําเหมืองขอมูล, แอปพลิเคชันคลังขอมูล, การเตรียมเหมืองขอมูล, การทําเหมือง
ความสัมพันธ, การทําเหมืองโดยตนไมตัดสินใจ, การปจจัยดวยเครือขายแบบเบย, การวิเคราะหการจัดกลุมขอมูล, การจัด
กลุมเชิงอินแสตนต 
 Evolution of data mining, data warehouse application, data preprocessing, association 
mining, decision tree, baysian network, cluster analysis, instance clustering. 
 

342 477 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Technology Entrepreneurship 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ผานการศกึษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
 กระบวนการในการเริ่มตนเปนผูประกอบการ คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จท่ีควรมี
การประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจ กลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการ 
ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆ การลงทุนสําหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดยอม รวมท้ังการลงทุนใน
องคกรท่ีมีขนาดใหญข้ึน        
 The entrepreneurial process, types of attributes that successful entrepreneurial people 
tend to have, opportunity recognition and evaluation, strategies for establishing and developing 
entrepreneurial business ventures, apply generally to newly formed ventures, existing small to medium 
size growth-oriented ventures, and entrepreneurial ventures within larger organizations.  
 

342 478 การปรับปรุงกระบวนการซอฟตแวร 3(3-0-6) 
 Software Process Improvement 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 322118 
 กระบวนทัศนการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร ระเบียบวิธีการ
พัฒนาซอฟตแวร การจัดการการพัฒนาซอฟตแวร กรอบการปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐาน CMMI การพัฒนาและ
การจัดการความตองการ ปฏิบัติการการพัฒนาความตองการและคุณลักษณะของความตองการซอฟตแวร ปฏิบัติการ
วางแผนโครงการ คําตอบเชิงเทคนิคและการบูรณาการผลิตภัณฑ การตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนดและการ
ตรวจสอบความตองการของผูใชงาน การติดตามและการกํากับดูแล การจัดการดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน การประกัน
คุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ        
 Paradigm of software development process improvement, software development 
process, software development methodology, software development management, software process 
improvement, CMMI process improvement framework, requirement development and requirement 
management, requirement and software requirement specification ( SRS)  development workshop, 
project planning workshop, technical solution and product integration, verification and validation, 
project monitoring and control, configuration management, process and product quality assurance.  
 

342 479 พ้ืนฐานวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Introduction to Information Technology Professional 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 342 162 หรือ 322 123 หรือ 322 113 
 กิจการองคกรและกฎหมายกลยุทธทางธุรกิจกลยุทธระบบเทคโนโลยีการพัฒนาการจัดการโครงการการ
จัดการบริการทฤษฎีพ้ืนฐานของเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรองคประกอบทางดานเทคนิค        
 Corporate and legal affairs, Business strategy, System strategy, Development technology, 
Project management, Service management, Basic theory, Computer system, Technology element  
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342 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 Seminar in Information Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การนําเสนอและอภิปรายความกาวหนาในหัวขอเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนาสนใจ 
 Presentation and discussion on interesting advanced topics in Information Technology. 
 

342 494 โครงงานคอมพิวเตอร 1 3(0-6-3) 
 Computer Project I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นักศึกษาจะตองทําโครงงานข้ึนมา 1 โครงงาน โดยใหนักศึกษาประยุกตใชความรูและทักษะเพ่ือออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานท่ีใชงานไดจริง นักศึกษาจะตองวิเคราะหปญหา กําหนดวิธีการแกปญหาและออกแบบ
ระบบโดยใชหลักการตางๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร เชน การสื่อสารขอมลูและเครือขาย อัลกอริทึมและโครงสรางขอมูล 
ปญญาประดิษฐ ระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ นักศึกษาจะเปนคนเลือกอาจารยท่ีปรึกษาซึ่งจะเปน          
ผูแนะนําใหคําปรึกษานักศึกษาไปตลอดการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานซึ่งเปนการ
สอบปากเปลาเก่ียวกับโครงงานของนักศึกษา 
 Students must do a specific project which is applied the knowledge and skill to 
practically design and develop a program or system. The students must analyze the problem, define 
the solution and design the system using the various computer science concepts such as data 
communication and networking, algorithm and data structures, artificial intelligence, database system 
concepts, and other information technologies. The advisor will guide students throughout the course 
of project development. The students must prepare reports and give presentation including oral exam 
on their projects. 
 

342 495 สหกิจศึกษา 6(0-18-9) 
 Co-operative Education 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 300 202 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาท่ีเก่ียวของกับอาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ในหนวยงานของเอกชนหรือรัฐโดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full-time participation for professional internship in computer science or information 
technology in private or governmental organizations approved by the department for one semester. 
 

342 496 โครงงานคอมพิวเตอร 2 3(0-6-3) 
 Computer Project II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 322 494 
 โครงงานตอเน่ืองมาจากโครงงานคอมพิวเตอร 1 ใหเปนโปรแกรมหรือระบบท่ีเสร็จสมบูรณและสามารถใช
งานไดจริง นักศึกษาจะตองจัดทํารายงานและนําเสนอโครงงานซึ่งเปนการสอบปากเปลาเก่ียวกับโครงงานของนักศึกษา 
 The project continues from computer project I, which focuses on development and 
usability of the program or system completely.  The students must prepare reports and give 
presentation including oral exam on their projects. 
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รายวิชาในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร 
 

SC331 001 หลักมลูภูมสิารสนเทศศาสตร 3(3-0-6)  

 Fundamentals of Geo-informatics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยาม องคประกอบ ระบบการทํางาน วิวัฒนาการดานภูมิสารสนเทศศาสตร และการประยุกตเทคโนโลยี
การรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และระบบดาวเทียมนําหนบนโลกดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
เกษตรกรรม เศรษฐกิจสังคม การจัดการภัยพิบัติ การทําแผนท่ี รังวัด และวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 Definition, component, working system, evolution in Geo- informatics, and applications of 
remote sensing, geographic information system and global navigation satellite system in natural 
resources, environment, agriculture, socio- economics, disaster management, mapping, surveying, and 
health science. 
 

SC331 021 เทคโนโลยีสารสนเทศขัน้พ้ืนฐาน 3(2-2-5)  
 Basics of Information Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ระบบคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ฮารดแวรและซอฟตแวร การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการ
ประมวลผลขอมูล โครงสรางของระบบประมวลผลขอมูล การจัดระเบียบแฟมขอมูลแบบตางๆ หลักการเก่ียวกับการ
เครือขายขอมูล วิธีการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน การเขียนผังงาน หลักการของฐานขอมูล ระบบปฏิบัติการและฝกหัด
โปรแกรมอรรถประโยชนอ่ืนๆ 
 Basic of computer system, hardware and software concepts, organizing data for computer 
data processing, file organization, concepts of computer network, overview of computer programming, 
flowcharting concept, overview of database, operating systems and usage of others utility program. 
 

SC331 031 ธรณีวิทยาขั้นแนะนํา 2(2-0-4) 
 Introduction to Geology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แรและหิน กระบวนการทางธรณีวิทยา ธรณีประวัติและซากดึกดําบรรพ โครงสรางธรณีวิทยาธรณีสัณฐาน
วิทยา ธรณีวิทยาของประเทศไทย แผนท่ีธรณีวิทยา 
 Minerals and rocks, geological process, geological history and fossil, geological structure, 
geomorphology, geology of Thailand, geological map. 
 

SC331 032 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 รูปทรงของโลก เสนโครงแผนท่ี ตําแหนงและทิศทางบนโลก บรรยากาศและอุทกภาค ลมและการไหลเวียน 
ภูมิอากาศ ดิน และพืชพรรณ และภูมิสัณฐานของพ้ืนโลก 
 Form of the earth, map projection, location and direction of the globe, atmosphere and 
hydrosphere, climate, soil, vegetation and land form of the earth’s crust. 
 

SC332 002 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขัน้แนะนํา 3(2-3-6) 
 Introduction to Geographic Information System 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยามและองคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พ้ืนฐานทางแผนท่ี เสนโครงแผนท่ีและระบบพิกัด
อางอิง ขอมูลเวกเตอรและแรสเตอร การปรับแกความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต การนําเขาและจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและ
ขอมูลคุณลักษณะ การแสดงขอมูล การจัดทําแผนท่ี การวิเคราะหขอมูลเวกเตอรและแรสเตอร การประมาณคาเชิงพ้ืนท่ี
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และแบบจําลองความสูงเชิงเลข แบบจําลองและการประกอบแบบจําลองทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร พจนานุกรม
ขอมูลและขอมูลอภิพันธุ 
 Definition and components of geographic information system (GIS), map basics, projection 
and coordinate systems, vector and raster data, geometric correction, spatial and attribute data input 
and management, data display, cartography, vector and raster data analysis, spatial interpolation and 
digital elevation model, GIS model and modeling, metadata and data dictionary. 
 

SC332 011 หลักมลูการรับรูจากระยะไกล 3(2-3-6) 
 Fundamentals of Remote Sensing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยามและหลักการการรับรูจากระยะไกล  แหลงพลังงาน การสะทอนคลื่นแมเหล็กไฟฟา การสะทอนของ
วัตถุ วิวัฒนาการของการรับรูจากระยะไกล ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ หลักการและองคประกอบการแปล
ภาพถายและการประมวลผลภาพเชิงเลข การประยุกตการรับรูจากระยะไกลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 Definition and concept of remote sensing, sources of energy, electromagnetic reflectance, 
spectral reflectance of object, remote sensing evolution, earth observation satellites, element and 
concept of photo- interpretation and digital image processing, remote sensing application to natural 
resources and environmental management. 
 

SC332 101 ภูมิสารสนเทศศาสตรสําหรับชีวิตประจําวัน 2(2-0-6)  
 Geo-informatics for Daily Life 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยามและองคประกอบของภูมิสารสนเทศศาสตร ภูมิสารสนเทศศาสตรกับการระบุตําแหนง การนําทาง 
การกําหนดขอบเขต การติดตามวัตถุ และภัยพิบัติ จากขอมูลแผนท่ีภาพถายดาวเทียมผานอินเทอรเน็ตและระบบดาวเทียม
นําหนบนโลก การประยุกตใชเทคโนโลยี Google Earth บนอุปกรณพกพาเคลื่อนท่ี 
 Definition and component of geo- informatics, geo- informatics for positioning location, 
navigation, delineating boundary, unit tracking and disaster from satellite, Internet mapping and global 
navigation satellite system, mobile applications of Google Earth technology. 
 

SC332 102 หลักการทําแผนท่ี 2(1-3-4) 
 Principles of Cartography  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ประวัติและหลักมูลของการทําแผนท่ี ชนิดของแผนท่ี การทําแผนท่ีโดยท่ัวไป การออกแบบแผนท่ี เสนโครง
แผนท่ี การจัดทําแผนท่ี แผนท่ีเฉพาะดาน กระบวนการทางภูมิศาสตร การสรางแบบจําลองความสูงเชิงเลข 
 History and fundamentals of cartography, map types, general cartography, map design, map 
projection, map construction, thematic map, geographical process and digital elevation model. 
 

SC332 131 ระบบนิเวศปาไมและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Forest Ecosystems and Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยาม องคประกอบ โครงสรางและบทบาทหนาท่ีของปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอม ปาไมของโลกและการ
กระจายตัว ปาไมในประเทศไทย บริการของระบบนิเวศปาไม การจัดการปาไม สถานภาพปจจุบัน และภัยคุกคาม 
  Definitions, forest composition, structure and function, environmental factors, forests of the 
world and distribution, forests in Thailand, forest ecosystem services, forest management, current status 
and threats. 
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SC332 211 รูปถายทางอากาศและการแปลความหมาย 3(2-3-6) 
 Aerial Photograph and Interpretation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดพ้ืนฐานของรูปถายทางอากาศ เทคนิคการแปลภาพดวยสายตา องคประกอบของรูปถายทางอากาศ
การแปลความหมาย การรวบรวมขอมูล และการสํารวจภาคสนาม การแปลความหมายจากรูปถายทางอากาศเพ่ือการใช
ท่ีดิน ภูมิสัณฐาน นิเวศวิทยาปาไม 
 Basic concept of aerial photograph, techniques of visual interpretation, element of aerial 
photography, interpretation, data collection and ground truth survey, aerial photography interpretation 
for land use, land form, forest ecology. 
 

SC332 213 การสํารวจรังวัดและระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 3(2-3-6) 
 Surveying and Global Positioning System 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยามและแนวคิดของการสํารวจรังวัด ทฤษฎีการวัดและความคลาดเคลื่อน นิยาม องคประกอบและ
แนวคิดของระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การสํารวจรังวัดดวยระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การถายโอนขอมูลรังวัดจาก
ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ความคลาดเคลื่อนในงานรังวัดดวยระบบกําหนดตําแหนงบน
โลก  การประยุกตใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลกในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 Definition and concept of survey, theory of measure and errors, definition, component and 
concept of global positioning system ( GPS) , surveying using global positioning system, transferring GPS 
data to geographic information system ( GIS) , GPS errors, GPS application to natural resource and 
environment exploration. 
 

SC333 012 การประมวลผลเชิงเลขของขอมลูจากดาวเทียม 3(2-3-6) 
 Digital Processing of Satellite Data 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC332 011 
 ขอมูลเชิงเลขภาพถายดาวเทียมและการแสดงภาพการแกไขเชิงคลื่นและเชิงตําแหนง การเนนขอมูลภาพ 
การจําแนกภาพ การตรวจสอบความถูกตอง การประยุกตขอมูลภาพถายจากดาวเทียมดานการใชท่ีดิน ปาไม แหลงนํ้า และ
อ่ืนๆ 
 Digital data of satellite image, image display, radiometric and geometric correction, 
enhancement, image classification, accuracy assessment, application for land use, forest, water resource 
and etc. 
 

SC333 033 ภูมิศาสตรของดิน 3(3-0-6) 

 Soil Geography 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 คําจํากัดความของดิน องคประกอบของดิน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน หนาตัดดิน ปจจัยและ

กระบวนการในการกําเนิดดิน อนุกรมวิธานดินและการทําแผนท่ี ภูมิสัณฐานและดิน การกระจายของดินและสารสนเทศ

เก่ียวกับประเทศไทย 

 Soil definition and composition, physical and chemical properties of soil, soil profile, soil 

forming factors and process, soil taxonomy and mapping, geomorphology and soils, soil distribution and 

information concerned in Thailand. 
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SC333 034 การวางแผนการใชท่ีดินขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Land Use Planning 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC333 033 
 ท่ีดิน หนวยท่ีดิน การบงช้ีและการจําแนกการใชท่ีดิน การจัดการท่ีดิน ธรรมชาติและขอบเขตการวาง
แผนการใชท่ีดิน กระบวนการวางแผนการใชท่ีดิน ข้ันตอนในการวางแผนการใชท่ีดิน กรณีศึกษาการวางแผนการใชท่ีดิน 
 Land, land unit, land use identification/classification, land management, nature and scope of 
land use planning, planning process, step in land use planning, case study of land use planning. 
 

SC333 201 การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี 3(2-3-6) 
 Geo-spatial Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC332 002 
 วิธีการและแบบจําลองขอมูลเชิงพ้ืนท่ีข้ันแนะนํา สถิติเชิงพ้ืนท่ี แบบจําลองลักษณะทางภูมิประเทศ 
แบบจําลองอุทกวิทยา การใหคาแตละกริด การประมาณคาและการสรางเสนช้ันความสูง วิธีการประมาณคาแบบสถิตเชิง
พ้ืนท่ี และการวิเคราะหโครงขายและสถานท่ีตั้ง การตรวจสอบความถูกตองเชิงพ้ืนท่ี 
 Introduction to spatial data models and methods, spatial statistics, terrain model, 
hydrologic model, gridding interpolation and contouring, geostatistical interpolation methods, network 
and location analysis, spatial accuracy assessment. 
 

SC333 202 การวางผังเมืองและภูมิสารสนเทศศาสตร 3(3-0-6) 
 City Planning and Geo-informatics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 จุดประสงคและขอบเขตของการวางผังเมือง องคประกอบทางกายภาพของชุมชนเมือง การตั้งถ่ินฐานเมือง 
การสํารวจและการวางผังชุมชน 
 Objectives and scope of city planning, physical components in urban community, urban 
settlement, and community survey and planning. 
 

SC333 212 หลักการโฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6) 
 Principles of Photogrammetry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 คําจํากัดความรูปถายทางอากาศ การใชประโยชนโฟโตแกรมเมตรี หลักการถายภาพ การวัดดวยการ
ถายภาพ ภาพทางแนวดิ่ง พาแรลแลกทางสเตอริโอ การทําแผนท่ีแบบวัดระนาบดวยภาพถายแนวดิ่ง ภาพถายและการตอ
ประสานแบบโมเซอิก การถายภาพแบบออโท และการหาจุดควบคุมในพ้ืนท่ีสําหรับกระบวนการโฟโตแกรมเมตรีทาง
อากาศ 
 Definition, aerial photography, uses of photogrammetry, principle of photography, 
photographic measurement, vertical photographs, stereoscopic parallax, planimetric mapping with 
vertical photographs, photomaps and mosaics, orthophotography, ground control for aerial photogrammetry. 
 

SC333 214 การรับรูจากระยะไกลดวยคลื่นไมโครเวฟขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Microwave Remote Sensing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC332 011 
 คําจํากัดความและความถ่ีของชวงคลื่นไมโครเวฟ/เรดาร โพลาไรเซชัน เรขาคณิตของภาพเรดาร ยานสํารวจ
ดวยเรดาร ลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของการกระเจิงของคลื่นเรดาร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับ  การกระเจิงของคลื่นเรดาร การแปล
ความหมายภาพเรดารและการประยุกต 
 Definition and frequencies of microwave/ radar polarization, radar imaging geometry, radar 
platform, characteristics and basics of radar scattering, factors affecting the scattering, radar image 
interpretation and application. 
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SC333 301 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-3-6) 
 Programming in Geographic Information System 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC310 001 และ SC332 002 
 การเขียนโปรแกรมไพทอนข้ันแนะนํากับงานดานภูมิสารสนเทศศาสตรในทางระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร การเขียนโปรแกรมไพทอนข้ันพ้ืนฐาน ความหมายของสคริปต แมโคร และ VBA ความแตกตางระหวาง VBA 
และ VB การสราง การใชงานและการลบแมโคร พ้ืนฐานของ VBA การสราง Dialog box การใชงาน VB Editor รูปแบบ
โครงสรางคําสั่งของ VBA ตัวแปรไพทอน ตัวแปร ตัวแปรอเรย การควบคุมการไหลของขอมูล การทํางานกับแฟมขอมูลเชิง
วัตถุ การคนหาวัตถุ วิธีการและคุณสมบัติท่ีตองการ การใชงานโมดูลมาตรฐานและโมดูลทางภูมิสารสนเทศศาสตร การ
เขียนโปรแกรมทํางานกับฟงกช่ันตางๆ ในโมดูล ArcPy การทํางานแบบมีเง่ือนไขและการทําซ้ํา การแกปญหาความ
ผิดพลาด พ้ืนฐาน ArcObject แนะนําการพัฒนา ArcGIS Desktop สถาปตยกรรมซอฟตแวร ArcGIS การปรับแตงการ
ทํางานดวยการใชตัวประสาน การใชผังแบบจําลองเชิงวัตถุ การสรางเครื่องมือ การเขียนโปรแกรมดวย ArcObject การใช
งานชุดคําสั่ง การจัดการกับชุดขอมูลและช้ันขอมูล การจัดการขอมูลคุณลักษณะ การแปลง การแสดงขอมูล และการ
ดําเนินการกับขอมูลเวกเตอรและแรสเตอร 
 Introduction to Python programming in Geo- informaticsIS, Python basic programming 
definition of script macro and VBA, VBA vs VB, creating running and deleting a macro, VBA basics, creating 
dialog box, getting started with VB editor, VBA syntax, python variables, program  variables, array variable, 
flow control, working with file object, finding the objects, methods and properties, using standard 
modules and Geo- informatics modules, programming with functions in ArcPy module, making decisions 
and loops statement, debugging code, ArcObject basics, introducing ArcGIS desktop development, ArcGIS 
software architecture, customization of the user interface, using object model diagrams, making tools, 
programming with ArcObject, executing commands, dataset and layer management, attribute data 
management, data conversion, data display, vector and raster data operations. 
 

SC333 302 การประยุกตทําแผนท่ีบนเว็บ 3(2-3-6) 
 Web Mapping Application 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานอินเตอรเน็ต ความหมายของการทําแผนท่ีบนเว็บ โครงสรางและ
องคประกอบของการทําแผนท่ีบนเว็บ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการทําแผนท่ีบนเว็บ โปรแกรมการทําแผนท่ีบนเว็บ            
การประยุกตทําแผนท่ีบนเว็บและปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ 
 Internet Geographic Information System concepts, definition of web mapping, structures 
and components of web mapping, technology evolution of web mapping, web mapping programs, 
applications of web mapping and related laboratories. 
 

SC333 303 การออกแบบและมาตรฐานของฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 3(2-3-6) 
 Design and Standard Geo-spatial Database 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC332 002 
 ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีข้ันแนะนํา การแทนวัตถุเชิงพ้ืนท่ี แบบจําลองเชิงตรรกะและภาษาในการสืบคน เง่ือนไข
บังคับแบบจําลองขอมูล กระบวนการสืบคน การออกแบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และมาตรฐานทางฐานขอมูลทางระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 Introduction of spatial databases, representation of spatial objects, logical models and 
query languages, the constraint data model, query processing, geodatabase design, and GIS database 
standards. 
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SC333 701 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร 1(1-0-2) 
 Seminar in Geo-informatics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ข้ึนไป 
 การนําเสนอและอภิปรายความกาวหนาในหัวขอเทคโนโลยีทางดานภูมิสารสนเทศท่ีนาสนใจ 
 Presentation and discussion on interesting advanced topics in Geo-informatics Technology. 
 

SC333 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร 3(1-6-6) 
 Research Methodology in Geo-informatics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC333 701 
 วิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหพ้ืนท่ี การเขาสูการวิเคราะหพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการโดยใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศทบทวนการจัดทําแบบจําลองทางพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความเหมาะสมของ
ท่ีดินเพ่ือการเกษตรและประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของและการเขียนขอเสนอการวิจัย 
 Scientific method in spatial analysis, approaches to integrated spatial analysis using Geo-
information technology, review of spatial modeling for management of natural resources and 
environment, land suitability for agriculture and other related topics, and proposal writing. 
 

SC334 003 ภูมิสารสนเทศศาสตรประยุกต 3(2-3-6) 
 Applied Geo-informatics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC332 002 และ SC332 011 
 การประยุกตภูมิสารสนเทศในดานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระบวนการของโลก 
การพัฒนาแบบยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ การเฝาติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการ การ
วิเคราะหทางสิ่งแวดลอม การประยุกตภูมิสารสนเทศในหัวขอตางๆ 
 Geo- information applications in natural resources and environment observation, earth 
process, sustainable development and integrated resources management, natural disaster monitoring 
and management, environmental analysis, the applications of geo-informatics in several topics. 
 

SC334 703  โครงงานวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร 3(1-6-6) 
 Research Project in Geo-informatics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC333 702 
 การจัดทําวิจัยระยะแรกโดยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งจะนําไปสูกระบวนการเรียนรูทางระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร การอภิปรายและทํารายงานเก่ียวกับความกาวหนาในการรับรูระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ
ระบบดาวเทียมนําหนบนโลก 
 Conducting an initiative research in Geo-information technology leading to learning process 
in scientific methodology, discussing and report on advances in remote sensing, geographic information 
system, and global navigation satellite system. 
 

SC334 785 สหกิจศึกษา 9(0-36-18) 
 Co-operative Education 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  มีผลการเรียนเปน S ในรายวิชา SC002 001 และเรียนรายวิชาครบตามท่ีหลักสูตร 
  กําหนดรวมโดยมีเกรดเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา 2.00  
 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร โดยตองปฏิบัติงาน
เต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ีจัดเจนามท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยท่ีลักษณะงาน
ตองแตกตางไปจากการไปทัศนศึกษาหรือฝกงานท่ัวไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผล 
 Each student is required to work responsibly in a workplace in the area of geo-informatics, 
fulltime work plan must be established and carried out under the supervision of his/ her advisors for at 
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least 16 weeks, nature of the work must be different from that of normal practical training or study terms, 
the student is required to write a technical report and assessed by the subject committee. 
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รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

SC401 006   คณิตศาสตรท่ัวไป                                 3(3-0-6) 
 General Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติ เมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน ลิมิตและความตอเน่ือง   
อนุพันธและการประยุกต  ปริพันธและการประยุกต  
 Vectors and analytical geometry in 3 dimensional spaces, matrices, systems of linear 
equations, limits and continuity, derivatives and applications, integrals and applications. 
 

SC401 201 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 1  3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว
และการประยุกต ปริพันธ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivatives 
and their applications, integrals. 
 

SC401 202 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2  3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 314 121 
 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชัน หลายตัวแปร ลิมิต
และความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several 
variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence and series 
of real numbers. 
 

SC402 101 พีชคณิตเชิงเสน 1   3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เมทริกซและดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสนและการดําเนินการข้ันมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร การแปลง
เชิงเสน คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ และการประยุกต 
 Matrices and determinants, system of linear equations and elementary operations, vector 
spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors and applications structure of data 
processing, file organization, flowcharting, pseudocode, computer program languages, operating system 
programming, and practice in computer programming. 
 

314 123 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 1  3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว
และการประยุกตปริพันธ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivative 
and their applications, integrals. 
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314 124 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 2  3(3-0-6) 
 Calculus for Biological Science II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 314 123 
 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและ
ความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 
 Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several 
variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence and series 
of real number. 
  

314 231 สมการเชิงอนุพันธ   3(3-0-6) 
 Differential Equations 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 314 122 
 สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึงสมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต  
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปรระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต  
อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 
 First order differential equations, second order differential equations, higher order  
differential equations and applications, linear differential equations with variable coefficients, system of 
linear differential equations, Laplace transforms and applications, Fourier series, boundary value 
problems, elementary partial differential equations. 
 

SC411 001 หลักการทางคณิตศาสตร   3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ตรรกศาสตรสัญลักษณ วิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากหัวขอ เซต ความสัมพันธและฟงกชัน และทฤษฎี
จํานวนเบ้ืองตน 
 Symbolic logic, methods of proof using the models from sets, relations and functions, and 
elementary number theory. 
 

SC411 201 แคลคูลัส 1   3(3-0-6) 
 Calculus I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต  

ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร  อนุพันธยอย 

 Limits and continuity of real value functions of one variable, derivatives of functions of one 
variable and applications, functions of several variables, limits and continuity of functions of several 
variables, partial derivatives. 
 

SC411 202 แคลคูลัส 2   3(3-0-6) 
 Calculus II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 201 
 ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธของฟงกชันและการประยุกต  ลําดับและอนุกรมอนันต  เรขาคณิตวิเคราะห
ในสามมิต ิ
 Integrals, techniques of integrations of functions and applications, sequences and infinite 
series, analytic geometry in 3 dimensions. 
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SC412 101 พีชคณิตเชิงเสน 1  3(3-0-6) 
 Linear Algebra I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ทบทวนเมทริกซและดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสนและการดําเนินการข้ันมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร  
การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ และการประยุกต   
  Review of matrices and determinants, system of linear equations and elementary operations, 
vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors and applications. 
 

SC412 102 ทฤษฎีจํานวน 1   3(3-0-6) 
 Number Theory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การหารลงตัว สมภาค ฟงกชันในทฤษฎีจํานวน รากปฐมฐาน สามจํานวนของพีทาโกรัส และทฤษฎีบท
สุดทายของแฟรมา 
 Divisibility, congruence, functions in number theory, primitive roots, Pythagorean triples and 
Fermat’s last theorem. 
 

SC412 103 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6) 
 Abstract Algebra I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฏจักร กรุปยอยปรกติ กรุปผลหาร สาทิสสัณฐานของกรุป ริง อินทิกรัล
โดเมน ฟลด ไอดีล ริงผลหาร สาทิสสัณฐานของริง และการประยุกต 
 Groups, permutation groups, cyclic groups, normal subgroups, quotient groups, group 
homomorphisms, rings, integral domains, fields, ideals, quotient rings, ring homomorphisms and 
applications. 
 

SC412 201 แคลคูลัสขั้นสูง                3(3-0-6) 
 Advanced Calculus 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 202 
 ปริภูมิยุคลิด อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชัน
หลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบท
ปริพันธ 
 Euclidean space, derivatives of functions of several variables, directional derivatives, 
applications of derivatives of functions of several variables, multiple integrals, coordinate systems and 
integration in various systems, line integrals, surface integrals, integral theorems.  
 

SC412 202 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 1   3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความตอเน่ือง การหา
อนุพันธ ปริพันธรีมันน อนุกรมของจํานวนจริง   
 Real number system, topology on real line, sequences of real numbers, limits and 
continuities, differentiation, Riemann integration, series of real numbers. 
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SC412 301 สมการเชิงอนุพันธ   3 (3-0-6) 
 Differential Equations 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 202 
 สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง  สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต  
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต  อนุกรมฟูเรียร ปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน   

 First order differential equations, second order differential equations higher order 
differential equations and applications,  linear  differential equations with variable coefficients, system 
of linear differential equations,  Laplace transforms and applications, Fourier series,  boundary value 
problems, elementary partial differential equations. 
 

SC413 001 ทฤษฎีเซต   3(3-0-6) 
 Set Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  SC411 001  
 พัฒนาการของทฤษฎีเซต พีชคณิตและการดําเนินการบนเซต ความสัมพันธ การเปนอันดับ สัจพจนการ

เลือก เซตอนันตนับได จํานวนเชิงอันดับท่ีและอุปนัยเชิงอนันต จํานวนเชิงการนับ 

 Development of set theory, algebra and operations of sets, relations, ordering, axiom of 
choice, denumerable, ordinal numbers and transfinite induction, cardinal numbers. 
 

SC413 002 ภาษาอังกฤษสําหรับคณิตศาสตร   3(3-0-6) 
 English for Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  
 ศัพทและวลีทางคณิตศาสตร การอานและการเขียนทางคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษในหองเรียนวิชา 
คณิตศาสตร  การอานและเขียนบทความทางคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ การสมัครงานและการสมัครเพ่ือการศึกษาตอ 
 Mathematical terms and phrases, reading and writing in mathematics, English in 
mathematics classroom, reading and writing mathematical paper in english, job and higher study 
applications. 
 

SC413 101 พีชคณิตเชิงเสน 2   3(3-0-6) 
 Linear Algebra II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 101 
 ทบทวนปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบเชิงเสนคูและรูปแบบกําลังสอง รูปแบบบัญญัติของการ
แปลงเชิงเสน 
 Review of vector spaces, inner product spaces, bilinear and quadratic forms canonical forms 
of linear transformations. 
 

SC413 102 ทฤษฎีจํานวน 2   3(3-0-6) 
 Number Theory II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 102 
 สมภาคกําลังสอง จํานวนสมบูรณและหัวขอท่ีเก่ียวของ เศษสวนตอเน่ือง ตัวแทนจํานวนผลบวก กําลงัสอง  
จํานวนเต็มเกาสเซียน 
 Quadratic congruences, perfect numbers and related topics, continued fractions 
representation of integers as sums of squares, Gaussian integers. 
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SC413 103 ทฤษฎีของสมการ 3(3-0-6) 
 Theory of Equations 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 พหุนาม  รากของสมการพหุนาม ขอบเขตของราก ความสัมพันธระหวางรากกับสัมประสิทธ์ิ สมการกําลัง
สาม สมการกําลังสี่ การแยกกันไดของราก การประเมินคาประมาณของราก ฟงกชันสมมาตร 
 Polynomials, roots of polynomial equations, bounds of roots, relation between the roots 
and the coefficients, cubic equations, biquadratic equations, separation of roots, evaluation of approximated 
roots, symmetric functions. 
 

SC413 104 พีชคณิตบูลีน 3(3-0-6) 
 Boolean Algebra 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 103 
 โพเซตและแลตทิซ ไอดีลและสาทิสสัณฐาน แลตทิซมอดูลารและแลตทิซการแจกแจงพีชคณิตบูลีน  
การแทนฟงกชันบูลีนในลักษณะตางๆ และการทําใหฟงกชันบูลีนอยูในรูปแบบที่เล็กลง การประยุกตพีชคณิตบูลีนไปยัง
วงจรสลับ  และการออกแบบวงจร    
 Posets and lattices, ideals and homomorphism, modular and distributive lattices, Boolean 
algebra, representation of Boolean functions and minimization, applications of Boolean algebras to 
switching circuits and design of circuits. 
 

SC413 201 ตัวแปรเชงิซอน 3(3-0-6) 
 Complex Variable 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 201 
 ระบบจํานวนเชิงซอน ฟงกชันมูลฐาน การหาอนุพันธ การหาปริพันธ อนุกรมลอเรนต ทฤษฎีบทสวนตกคาง
และการประยุกต  การสงคงแบบ 
 Complex number system, elementary functions, differentiation, integration, Laurent series, 
residues theorem and applications, conformal mapping. 
 

SC413 202 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 202 
 อินทิกรัลไมตรงแบบ อนุกรมอนันตของจํานวนจริงและการทดสอบการลูเขา ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน
คาจริง  อนุกรมกําลัง  ฟงกชันพิเศษ 
 Improper integrals, infinite series of real numbers and tests of convergence, sequences and 
series of real value functions, power series, special functions. 
 

SC413 501 ทอพอโลยีขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Topology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 202 
 ปริภูมิอิงระยะทาง  แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับทอพอโลยี ทอพอโลยีสําหรับเสนจํานวนจริง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  
ฟงกชันตอเน่ือง  ฐานและฐานยอย  ทอพอโลยีสําหรับเซตยอย  ความกระชับ  ความเช่ือมโยง 
 Metrice spaces, basic concept for topology, topology of the real line, topological spaces, 
continuous functions, bases and subbases, topology for a subset, compactness, connectedness. 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 285 

 

SC413 502 เรขาคณิตขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Geometry 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 คําอนิยามคํานิยาม และความรูพ้ืนฐานทางเรขาคณิต รูปสามเหลี่ยมมุมฉากและความคลาย วงกลม คอรด
และเสนสัมผัส รูปหลายเหลี่ยมแนบในและแนบนอกวงกลม จุดศูนยกลางและเสนตรงแบบตางๆของรูปสามเหลี่ยม 
การแบงแบบฮารมอนิก และการสรางทฤษฎีบทของเชวาและทฤษฎีบทของเมเนลอส และอสมการทางเรขาคณิต 
 Undefined terms, defined terms and basic geometric knowledge, right triangles and 
similarity, circles, cords and tangent lines, inscribed circles and circumscribed circles, centers and lines 
of triangles, harmonic divisions and constructions, Ceva's Theorem and Menelaus' Theorem, and 
geometric inequalities. 
  

SC413 801 ทฤษฎีความนาจะเปน 1 3(3-0-6) 
 Probability Theory I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 202  
 การวิเคราะหเชิงการจัด สัจพจนความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเง่ือนไขและความเปนอิสระ ตัวแปรสุม
และการแจกแจง การแจกแจงความนาจะเปนท่ีสําคัญ การแจกแจงรวมของสองตัวแปรสุม การแจกแจงรวมและการแจก
แจงตามขอบ การคาดหมาย ความแปรปรวน ความแปรปรวนรวมและสหสัมพันธ กฎจํานวนมากและทฤษฎีบทลิมิตสู
ศูนยกลาง 
 Combinatorial analysis, axioms of probability, conditional probability and independence, 
random variables and distributions, important probability distributions, bivariate distributions, joint and a 
marginal distributions, expectation, variance, covariance and correlation, laws of large numbers and 
central limit theorem. 
 

SC413 802 ทฤษฎีกราฟขัน้แนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Graph Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับกราฟ กราฟตนไมและความเช่ือมโยง กราฟออยเลอรเรียนและกราฟแฮมิลตัน กราฟ
เชิงระนาบ การใหสีกับกราฟ กราฟระบุทิศทาง การจับคู 
 Basic knowledge in graph theory, trees and connectivity, Eulerian graphs and Hamiltonion 
graphs, planar graphs, graph colorings, digraphs, matching. 
 

SC413 803 คณิตศาสตรเชิงการจัดขั้นแนะนาํ 3(3-0-6) 
 Introduction to Combinatorics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
               หลักการรังนกพิราบ ภาวะคู หลักการนับเบ้ืองตน ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพ่ิมเขาตัดออก ความสัมพันธ
เวียนเกิด ฟงกชันกอกําเนิด การแบงก้ัน เทคนิคการนับแบบเบิรนไซด-โพลยา 
  Pigeonhole principle, parity, basic counting principles, binomial theorem, inclusion exclusion 
principle, recurrence relations, generating functions, partitions, Burnside-Polya counting technique. 
 

SC414 101 ทฤษฎีกรุป 3(3-0-6) 
 Group Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 103 
 ทบทวนเรื่องกรุป  อาบีเลียนกรุปท่ีกอกําเนิดจากเซตจํากัด  ทฤษฎีบทของซิโลกรุปโซลเอเบิล 
 Review of groups, finite generated abelian groups, the Sylow’s theorem, solvable Groups. 
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SC414 102 กึ่งกรุปขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Semigroups 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 103 
 ก่ึงกรุป ไอดีล ก่ึงกรุปเชิงเดียวทางซายและก่ึงกรุปเชิงเดียวทางขวาก่ึงกรุปปกติก่ึงกรุปผกผัน สมภาคก่ึงกรุป
ผลหาร ความสัมพันธของกรีน กรุปทางซายและกรุปทางขวา 
 Semigroups, ideals, left simple and right simple semigroups, regular semigroups, inverse 
semigroups, congruences, quotient semigroups, Green’s relation, left groups and right groups. 
 

SC414 103 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 103 
 ทบทวนกรุป  ริงและฟลด  ไอดีล  โดเมนแบบยุคลิด  โดเมนแบบไอดีลมุขสําคัญ  โดเมนแบบแยกตัว
ประกอบได-อยางเดียว  ริงพหุนาม  ฟลดภาคขยาย 
  Review of groups, rings and fields, Euclidean domains, principal ideal domains, unique 
factorization domains, polynomial rings, field extension. 
 

SC414 104 ทฤษฎีริงขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Ring Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 103 
 ทบทวนริง อินทิกรัลโดเมนและฟลด ไอดีลท่ีใหญท่ีสุดเฉพาะกลุมและไอดีลเฉพาะผลบวกตรงของริง ริงแบบ
บูลีน  ริงแบบปกติ  ริงของเมทริกซ 
 Review of rings, integral domains and fields, maximal ideals and prime ideals, direct sums 
of rings, Boolean rings, regular rings, ring of matrices. 
 

SC414 105 ทฤษฎีรหัสขัน้แนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Coding Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 101  และ SC412 103 
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการสื่อสารและรหัส  ระยะทางแฮมมิงและการถอดรหัสคําใกลสุด รหัสตรวจพบ
ขอผิดพลาด  รหัสแกไขขอผิดพลาด รหัสเชิงเสนฐานสอง ฟลดจํากัด รหัสเชิงเสน รหัสวัฏจักร ขอบเขตในทฤษฎีรหัส รหัส
แฮมมิง รหัส BCH 
 Basic concepts of communications and codes, Hamming distance and nearest neighbor 
decoding, error detecting codes, error correcting codes, binary linear codes, finite fields, linear codes, 
cyclic codes, bounds in coding theory, Hamming codes, BCH codes. 
 

SC414 201 การวิเคราะหฟงกชันนัลขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Functional Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 201 และ SC412 202 
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอรม ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลแบรต ทฤษฎีพ้ืนฐานสําหรับ
ปริภูมินอรมและปริภูมิบานาค 
 Matrice spaces, normed spaces, Banach spaces, inner product spaces, Hilbert spaces, 
fundamental throrems for normed and Banach spaces. 
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SC414 202 ฟงกชันพิเศษ 3(3-0-6) 
 Special Functions 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 202 
 ผลคูณอนันต  ฟงกชันแกมมาและฟงกชันท่ีเก่ียวของ  ฟงกชันอ่ืนท่ีนิยามโดยปริพันธ พหุนามเลอช็องดร
และฟงกชันท่ีเก่ียวของ พหุนามเชิงตั้งฉากอ่ืนๆ ฟงกชันเบสเซล 
 Infinite products, gamma functions and related functions, other functions defined by 
integrals, Legendre polynomials and related functions, other orthogonal polynomials, Bessel functions. 
 

SC414 203 ฟงกชันของตัวแปรจริงหลายตัว 3(3-0-6) 
 Functions of Several Real Variables 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 101 และ SC412 201 และ SC412 202  
 ทอพอโลยีพ้ืนฐานของ ��ลําดับใน �� ลิมิตและภาวะตอเน่ือง การหาอนุพันธบน �� การหาปริพันธบน 
��  
 Basic topology of ��, sequences in ��, limits and continuity, differentiation on ��, 

integration on ��. 
 

SC414 761 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี  4 สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 การนําเสนอบทความทางวิชาการในสาขาวิชาคณิตศาสตรจากวารสารวิชาการเพ่ือการอภิปราย  
 Presentation of academic article in the mathematical field from academic journal for 
Discussion. 
 

SC414 774 โครงงานทางคณิตศาสตร 2(0-4-4) 
 Project in Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 การทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือแสดงใหเห็นชัดเจนวา นักศึกษาสามารถประยุกต วิธีคิด
แบบวิทยาศาสตรและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และสามารถรายงานผลงานวิจัย
ตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได 
 Research by guidance from advisor to show explicitly that student can apply scientific 
thinking and use scientific process in solving mathematical problems, and then be able to report research 
result according to principle of academic paper writing.  
 

SC414 785 สหกิจศึกษาดานคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 
 Co-operative Education in Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 การศึกษาปญหาเชิงปฏิบัติการ  โดยการนําเอาความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานวิสาหกิจตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
 Practrical- based study which applies mathematical knowledge in the practrical works at a 
private or governmental sector. 
 

SC414 801 ทฤษฎีความนาจะเปน 2 3(3-0-6) 
 Probability Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801 
 ฟงกชันลักษณะเฉพาะและฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต ทฤษฎีบทลิมิต การแจกแจงความนาจะเปน หลายตัวแปร 
ลูกโซมารคอฟ แนวเดินแบบสุม กระบวนการปวซง ทฤษฎีแถวคอยพ้ืนฐาน 
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 Characteristic functions and moment generating functions, limit theorems, multivariate 
probability distributions, Markov chains, random walks, Poisson process, basic queuing theory. 
 

SC422 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Computer Programming for Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี   
 ภาษาคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธีการคณนา การออกแบบโปรแกรมเพ่ือแกปญหา
ในคณิตศาสตร  
  Introduction to computer languages, data structures, computational algorithms, programming 
designs for solving problems in mathematics. 
 

SC423 103 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Numerical Linear Algebra 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 101    
  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน สภาวะของปญหาและการวิเคราะหการรบกวน ผลเฉลยกําลัง
สองนอยสุดสําหรับระบบสมการเชิงเสน ปญหาคาเฉพาะ การแยกคาเอกฐาน   
  Numerical solution of linear equation systems, conditioning of the problems and perturbation 
analysis, least square solution to linear equation systems, eigenvalue problems, singular value  
decomposition. 
 

SC423 301 สมการเชิงอนุพันธยอยขัน้มลูฐาน 3(3-0-6) 
 Elementary Partial Differential Equations 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 301   
  สมการเชิงอนุพันธยอยข้ันแนะนํา สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธยอยก่ึงเชิงเสน 
สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง  การประยุกตสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสูง วิธีการ
แยกตัวแปร  ปญหาคาเฉพาะของสตูรม-ลีอูวิลล ผลการแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร 
  Introduction to partial differential equations, first order partial differential equations, quasi 
linear partial differential equations, second order partial differential equations, applications of the second 
order partial differential equations, higher partial differential equations, method of separation of 
variables, Sturm-Liouville eigenvalue problems, Laplace transforms, Fourier series and Fourier transforms. 
 

SC423 401 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Mathematical Models 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 301    
  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข้ันแนะนํา  ระบบพลวัตวิยุตเชิงเสนและไมเชิงเสน  ระบบพลวัตตอเน่ืองเชิงเสนและ
ไมเชิงเสน   
  Introduction to mathematical models, linear and nonlinear discrete dynamical systems, 
linear and nonlinear continuous dynamical systems. 
 

SC423 402 ทฤษฎีการคณนาขัน้แนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Theory of Computation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001    
  ภาษาปรกติ ออโตมาตาจํากัด ภาษาไมพ่ึงบริบท ออโตมาตากดลง เครื่องทัวริง ความซับซอนเชิงการคณนา  
  Regular languages, finite automata, context- free languages, pushdown automata, Turing 
machines, computational complexity.    
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SC423 403 กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Linear Programming and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 101   
  รากฐานของกําหนดการเชิงเสน ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ ภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว ข้ันตอนวิธีอ่ืนๆ 
สําหรับการหาผลเฉลยกําหนดการเชิงเสน กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม การประยุกตกับปญหาขายงาน การประยุกตกับ
ปญหาการขนสง การหาผลเฉลยของกําหนดการเชิงเสนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 Foundation of linear programming, the simplex method, duality, sensitivity analysis, other 
algorithms for solving linear programming, integer programming, application to network problems, 
application to transport problems, solution of linear programming using computer programming. 
 

SC423 404 ทฤษฎีกราฟเชิงขัน้ตอนวิธ ี 3(3-0-6) 
 Mathematical Models 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001     
  แนวคิดพ้ืนฐานของกราฟและไดกราฟ กราฟตนไมและการประยุกต ข้ันตอนวิธีการคน การใหสีกราฟ 
ขายงานและการไหล ปญหาระยะทาง   
  Basic concepts of graphs and digraphs, trees and applications, search algorithms, graph 
coloring, networks and flows, distance problems   
 

SC423 405 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
        เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001   

         โครงสรางเชิงพีชคณิต ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต ระบบตรรกศาสตรและระบบเซต อันดับและการ

แจงนับ  เทคนิคการนับ ความสมัพันธเวียนเกิด โครงสรางเชิงกราฟและการประยุกต   

         Algebraic structures, number theory and applications, logic and set systems, order and 

enumerations, counting techniques, recurrence relations, graph structures and applications.   
 

SC423 406 คณิตศาสตรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Mathematics for Computer Graphics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401    
  การจําลองแบบเชิงเรขาคณิต ตรีโกณมิติ พิกัด เวกเตอรและเมทริกซ การแปลง การประมาณคาในชวง  
เสนโคง พ้ืนผิว เรขาคณิตวิเคราะห การแกปญหาในเรขภาพคอมพิวเตอร   
  Geometrical modeling, trigonometry, coordinates, vectors and matrices, transformations, 
interpolation, curves, surfaces, analytic geometry, solving problems in computer graphics. 
 

SC423 407 คณิตศาสตรสําหรับการทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
 Mathematics for Data Mining  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401    
  แนวคิดพ้ืนฐานของคณิตศาสตรสาํหรับการทําเหมืองขอมูล การจับกลุม การจัดระดับช้ัน การวิเคราะห
การถดถอย การเรียนรูกฎความสมัพันธ   
  Basic concepts of mathematics for data mining, clustering, classification, regression analysis, 
association rule learning. 
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SC423 408 ปญญาเชิงการคณนาขั้นแนะนํา 3(2-2-5) 
 Introduction to Computational Intelligence 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401   
  แนวคิดพ้ืนฐานของคณิตศาสตรสําหรับปญญาเชิงการคณนา ตรรกศาสตรวิภัชนัย การหาคาเหมาะท่ีสุด  
การวิเคราะหแบบรูป ระบบเชิงวิภัชนัย โครงขายประสาทเทียม   
 Basic concepts of mathematics for computational intelligence, fuzzy logic, optimization, 
pattern analysis, fuzzy systems, artificial neuron networks. 
 

SC423 601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 202    
  การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การประมาณ
คาในชวง การประมาณโดยวิธีกําลังสองนอยสุด การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลข ของสมการเชิง
อนุพันธ  
  Error analysis, solutions of nonlinear equations, solutions of systems of linear equations, 
interpolation, least square approximation, numerical differentiation and integration, numerical solutions 
of differential equations. 
 

SC423 801 ทฤษฎีดอกเบ้ีย 3(3-0-6) 
 Theory of Interest 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 202   
  ดอกเบ้ียและปญหาเก่ียวกับดอกเบ้ีย เงินรายปและการวิเคราะหเงินรายปแบบแนนอน พันธบัตร หุน 
หลักทรัพยอ่ืนๆ การชําระหน้ีแบบตางๆ และการประยุกตใชสําหรับการตัดสินใจดานการเงิน  
  Interest and the problem on interest, annuity and certain annuity analysis, bond, stock, 
other asset, loan repayment methods, and application for financial decision.   
 

SC423 802 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Insurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 601    
  นโยบายและการจัดองคกรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคลการบริหารงานของการ
ประมาณคาพารามิเตอรของตัวแบบความสูญเสีย ทฤษฎีความนาเชื่ประกันชีวิตรายบุคคล การประกันชีวิตกลุม 
การบริหารงานประกันชีวิตกลุม ชองทางการจัดจําหนายการประกันภัยตอสําหรับการประกันชีวิตอถือข้ันแนะนํา   
  Policy and organization of life insurance company, individual life insurance, management 
of individual life insurance, group life insurance, management of group life insurance, distribution 
channel, reinsurance for life insurance. 
 

SC423 803 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
 Non-Life Insurance  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 601  
  การประกันอัคคีภัยและการประกันความเสียหายตอเน่ืองจากอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการ
ขนสงสินคา การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเบ็ดเตล็ด กรมธรรมประกันวินาศภัยท่ีบริษัทประกันภัยใชประกอบธุรกิจ
อยูในปจจุบัน การคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัยของการประกันวินาศภัย  การคํานวณการประกันภัยตอของการประกัน
วินาศภัย   
  Fire Insurance and relative caused of fire loss, cargo and marine insurance, automobile 
insurance, miscellaneous insurance, current non-life insurance policy, premium rate calculation for non-
life insurance, calculation for non-life reinsurance.  
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SC423 804 กระบวนการเฟนสุมและกระบวนการมารคอฟ 3(3-0-6) 
 Stochastic Processes and Markov Processes 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801    
  ฟงกชันกอกําเนิดของตัวแปรสุม ผลบวกสุม การแบงตัวของอนุภาค กระบวนการเฟนสุม แนวเดิน แบบสุม 
การกลับมาท่ีจุดเริ่มตนในการเดินทางครั้งท่ี n จุดยุติ ลูกโซแบบมารคอฟ ความนาจะเปนในการเปลี่ยนสถานะ ความนาจะ
เปนในการเปลี่ยนสถานะ 1 ข้ัน ณ เวลา m  ความนาจะเปนในการเปลี่ยนสถานะ n ข้ัน ณ เวลา m ลูกโซแบบมารคอฟเอก
พันธ  ลูกโซแบบมารคอฟท่ีเปนคาบ การแจกแจงสมดุลและสถานะเวียนซ้ํา  
  Generating function of random variables, random sum, fission of particle, stochastic process, 
random walk, the thn return to the origin, absorbing barrier, markov chains, transition probabilities, 1-step 
transition probabilities at time m, n-step transition probabilities at time m, homogeneous markov chains, 
periodic markov chain, equilibrium distribution and recurrent state. 
 

SC423 805 คณิตศาสตรทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี    
  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแบบจําลองตลาดอยางงาย สินทรัพยท่ีไมมีความเสี่ยง สินทรัพยท่ีมีความเสี่ยง
แบบจําลองตลาดเวลาวิยุต การบริหารกลุมหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนาแบบมาตรฐาน และสัญญาซื้อขาย ลวงหนา
แบบไมมาตรฐาน ตราสารสิทธิ 
  Basic knowledge in simple market models, risk-free assets, risky assets, discrete time market 
models, portfolio management, forward and futures contracts, options. 
 

SC424 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูงในคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming in Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401 และ SC423 601   
  การคณนาเมทริกซ การคณนาในวิยุตคณิต การคณนาในการวิเคราะหเชิงตัวเลข กราฟกสองมิติ และสาม
มิติ สวนตอประสานกับผูใชเชิงกราฟกข้ันแนะนํา   
  Matrix computation, computation in discrete mathematics, computation in numerical 
analysis, two and three dimensional graphics, introduction to graphic user interface.  
 

SC424 402 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในชีววิทยาและการแพทย 3(3-0-6) 
 Mathematical Models in Biology and Medicine 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 401    
  สมการผลตางสําหรับตัวแบบการเพ่ิมประชากร ตัวแบบตอเน่ือง ระนาบเฟสและวิธีเชิงคุณภาพ ตัวแบบ
สมการเชิงอนุพันธยอยในชีววิทยาและการแพทย   
  Difference equations for population growth models, continuous models, phase-plane and 
qualitative methods, partial differential equation models in biology and medicine.   
 

SC424 403 การหาคาเหมาะท่ีสุดขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Optimization  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401    
  การหาคาเหมาะท่ีสุดของฟงกชันหน่ึงตัวแปร การหาคาเหมาะท่ีสุดของฟงกชันหลายตัวแปรแบบไมมี และมี
เง่ือนไขบังคับ  การหาคาเหมาะท่ีสุดในปริภูมิวิยุต วิธีเชิงฮิวริสติกข้ันแนะนํา  
  Single variable optimization, multivariable optimization without and with constraints, 
optimization in discrete space, introduction to heuristic methods. 
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SC424 404 การคํานวณเชิงวิทัศนขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Visual Computing 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401   
  แนวคิดพ้ืนฐานของคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณเชิงวิทัศน การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงวิทัศน  
การประมวลผลภาพ ทัศนคอมพิวเตอร การจําลองแบบเชิงเรขาคณิต ทัศนเชิงวิทยาศาสตร  
  Basic concepts of mathematics for visual computing, analysis and synthesis of visual data, 
image processing, computer vision, geometrical modeling, scientific visualization.   
 

SC424 601 วิธีผลตางจํากัดขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Finite Difference Method 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 301, SC423 601  
  แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีผลตางจํากัด แบบแผนผลตางจํากัด วิธีผลตางจํากัดสําหรับปญหาหน่ึงมิติ วิธีผลตาง
จํากัดสําหรับปญหาหลายมิติ  
  Basic concepts of finite difference method, finite difference schemes, finite difference 
method for one-dimensional problems, finite difference method for multi-dimensional problems. 
 

SC424 602 วิธีสมาชกิจํากัดขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Finite Element Method 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 301, SC423 601    
  แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีสมาชิกจํากัด การสรางเชิงปริพันธและวิธีการแปรผัน วิธีสมาชิกจํากัดสําหรบัปญหา
หน่ึงมิติ วิธีสมาชิกจํากัดสําหรับปญหาหลายมิติ  
  Basic concepts of finite element method, integral formulations and variational methods, 
finite element method for one- dimensional problems, finite element method for multi-  dimensional 
problems. 
 

SC424 801 ตัวแบบความเสียหาย 3(3-0-6) 
 Loss Models 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801, SC612 601   
  การแจกแจงความความเสียหายทางดานประกันภัย การสรางตัวแบบคณิตศาสตรประกันภัย การประมาณ
คาพารามิเตอรของตัวแบบความเสียหาย ทฤษฎีความนาเช่ือถือข้ันแนะนํา   
  Loss distribution of insurance, actuarial modeling, parameter estimation of loss model, 
introduction to credibility theory. 
 

SC424 802 ทฤษฎีความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Risk Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801, SC612 601    
  ทฤษฎีอรรถประโยชนและตัวแบบของการประกันภัย ตัวแบบความเสี่ยงแบบรายเดี่ยว ความนาจะเปน
ความหายนะและการแจกแจงของคาสินไหมทดแทน  
  Utility theory and insurance models, individual risk models, ruin probabilities and claim 
severity distribution. 
 

SC424 803 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
 Casualty Actuarial Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 803    
  การสรางอัตราเบ้ียประกันภัยทางประกันวินาศภัยข้ันแนะนํา การกําหนดอัตราของการเสี่ยงภัยรายบุคคล 
การประมาณความสูญเสียโดยแยกตามการเกิดและขนาดของความเสียหาย วิธีการกําหนดเงินสํารองคาสินไหมทดแทน  
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  Introduction to ratemaking for non-life Insurance, individual risk rating, loss estimation based 
on occurred loss and size of loss, claims reserving methods concerning.   
 

SC424 804 คณิตสถิติศาสตรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Mathematical Statistics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801    
  สถิติอันดับ การประมาณคา สมบัติของตัวประมาณคาแบบจุดและระเบียบวิธีการประมาณคา การทดสอบ
สมมุติฐาน ตัวแบบเชิงเสนและการประมาณคาโดยกําลังสองนอยท่ีสุด  
  Order statistics, estimation, properties of point estimators and methods of estimation, 
hypothesis testing, linear models and estimation by least squares.   
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รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
 

SC422 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Computer Programming for Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ภาษาคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธีการคณนา การออกแบบโปรแกรมเพ่ือแกปญหา
ในคณิตศาสตร 
  Introduction to computer languages, data structures, computational algorithms, programming  
designs for solving problems in mathematics. 
 

SC423 101 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฏจักร กรุปยอยปรกติ กรุปผลหาร สาทิสสัณฐานของกรุปริงอินทิกรัล

โดเมน ฟลด ไอดีลริงผลหาร สาทิสสัณฐานของริง และการประยุกต 

  Groups, permutation groups, cyclic groups, normal subgroups, quotient groups, group 

homomorphisms, rings, integral domains, fields, ideals, quotient rings, ring homomorphisms, and 

applications.  
 

SC423 102 ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต 3(3-0-6)  
 Number Theory and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 การหารลงตัว สมภาค ฟงกชันในทฤษฎีจํานวน สามจํานวนของพีทาโกรัสและทฤษฎีบทสุดทายของแฟรมา 
เศษสวนตอเน่ืองและการประยุกต วิทยาการรหัสลับข้ันแนะนํา 
 Divisibility, congruences, functions in number theory, Pythagorean triples and Fermat’s last 
theorem, continued fractions and applications, introduction to cryptography. 
 

SC423 103 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Numerical Linear Algebra 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 101 
 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน สภาวะของปญหาและการวิเคราะหการรบกวน ผลเฉลยกําลัง
สองนอยสุดสําหรับระบบสมการเชิงเสน ปญหาคาเฉพาะ การแยกคาเอกฐาน 
  Numerical solution of linear equation systems, conditioning of the problems and 
perturbation analysis, least square solution to linear equation systems, eigenvalue problems, singular 
value decomposition. 
 

SC423 301 สมการเชิงอนุพันธยอยขัน้มลูฐาน 3(3-0-6) 
 Elementary Partial Differential Equations  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 301   
  สมการเชิงอนุพันธยอยข้ันแนะนํา สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหน่ึง  สมการเชิงอนุพันธยอยก่ึงเชิงเสน 

สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง การประยุกตสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสูง วิธีการ

แยกตัวแปร ปญหาคาเฉพาะของสตูรม-ลีอูวิลล  ผลการแปลงลาปลาซ  อนุกรมฟูเรียรและผลการแปลงฟูเรียร 

 Introduction to partial differential equations, first order partial differential equations, quasi 

linear partial differential equations, second order partial differential equations, applications of the second 
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order partial differential equations, higher partial differential equations, method of separation of variables, 

Sturm-Liouville eigenvalue problems, Laplace transforms, Fourier series and Fourier transforms. 
 

SC423 302 ตัวแปรเชงิซอนและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Complex Variables and Applications  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 201    
  ระบบจํานวนเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห  ฟงกชันมูลฐาน การหาอนุพันธ การหาปริพันธ อนุกรม ลอเรนต 
ทฤษฏีบทสวนตกคาง โพลและการประยุกต  การสงคงแบบข้ันแนะนํา 
  Complex number system, analytic functions, elementary functions, differentiation, 
integration, Laurent series, residues theorem, poles and applications, introduction to conformal mapping. 
 

SC423 401 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6)  
 Mathematical Models 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 301 
  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรข้ันแนะนํา  ระบบพลวัตวิยุตเชิงเสนและไมเชิงเสน  ระบบพลวัตตอเน่ืองเชิงเสนและ
ไมเชิงเสน 
 Introduction to mathematical models, linear and nonlinear discrete dynamical systems, 
linear and nonlinear continuous dynamical systems. 
 

SC423 402 ทฤษฎีการคณนาขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Theory of Computation 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 ภาษาปรกติ ออโตมาตาจํากัด ภาษาไมพ่ึงบริบท ออโตมาตากดลง เครื่องทัวริง ความซับซอนเชิงการคณนา 

  Regular languages, finite automata, context- free languages, pushdown automata, Turing 

machines, computational complexity. 
 

SC423 403 กําหนดการเชิงเสนและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Linear Programming and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC412 101 
 รากฐานของกําหนดการเชิงเสน ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ ภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว ข้ันตอนวิธีอ่ืนๆ 
สําหรับการหาผลเฉลยกําหนดการเชิงเสน กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม การประยุกตกับปญหาขายงานการประยุกตกับปญหา
การขนสง การหาผลเฉลยของกําหนดการเชิงเสนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  Foundation of linear programming, the simplex method, duality, sensitivity analysis, other 
algorithms for solving linear programming, integer programming, application to network problems, 
application to transport problems, solution of linear programming using computer programming. 
 

SC423 404 ทฤษฎีกราฟเชิงขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Algorithmic Graph Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 แนวคิดพ้ืนฐานของกราฟและไดกราฟ  กราฟตนไมและการประยุกต ข้ันตอนวิธีการคน การใหสีกราฟ 
ขายงานและการไหล ปญหาระยะทาง 
  Basic concepts of graphs and digraphs, trees and applications, search algorithms, graph 
coloring, networks and flows, distance problems. 
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SC423 405 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 001 
 โครงสรางเชิงพีชคณิต ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต ระบบตรรกศาสตรและระบบเซต อันดับและการแจง
นับ เทคนิคการนับ ความสัมพันธเวียนเกิด โครงสรางเชิงกราฟและการประยุกต 
 Algebraic structures, number theory and applications, logic and set systems, order and  
enumerations, counting techniques, recurrence relations, graph structures and applications. 
 

SC402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต 3(3-0-6) 
 Discrete mathematics and applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC401 201 หรือ SC401 006 
  โครงสรางเชิงพีชคณิต ทฤษฎีจํานวนและการประยุกต ระบบตรรกศาสตรและระบบเซต อันดับและการแจงนับ  
เทคนิคการนับ   ความสัมพันธเวียนเกิด โครงสรางเชิงกราฟและการประยุกต 
  Algebraic structures, number theory and applications, logic and set systems, order and 
enumerations, counting techniques, recurrence relations, graph structures and applications. 
 

SC423 406 คณิตศาสตรสําหรับเรขภาพคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Mathematics for Computer Graphics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401 
 การจําลองแบบเชิงเรขาคณิต ตรีโกณมิติ พิกัด เวกเตอรและเมทริกซ การแปลง การประมาณคาในชวง  
เสนโคง พ้ืนผิว เรขาคณิตวิเคราะห การแกปญหาในเรขภาพคอมพิวเตอร 
 Geometrical modeling, trigonometry, coordinates, vectors and matrices, transformations, 
interpolation, curves, surfaces, analytic geometry, solving problems in computer graphics. 
 

SC423 407 คณิตศาสตรสําหรับการทําเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 
 Mathematics for Data Mining 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401 
 แนวคิดพ้ืนฐานของคณิตศาสตรสําหรับการทําเหมืองขอมูล การจับกลุม การจัดระดับช้ัน การวิเคราะหการ
ถดถอย การเรียนรูกฎความสัมพันธ 
  Basic concepts of mathematics for data mining, clustering, classification, regression analysis, 
association rule learning. 
 

SC423 408 ปญญาเชิงการคณนาขั้นแนะนํา 3(2-2-5) 
 Introduction to Computational Intelligence 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401 
 แนวคิดพ้ืนฐานของคณิตศาสตรสําหรับปญญาเชิงการคณนา ตรรกศาสตรวิภัชนัย การหาคาเหมาะท่ีสุด  
การวิเคราะหแบบรูป ระบบเชิงวิภัชนัย โครงขายประสาทเทียม 
  Basic concepts of mathematics for computational intelligence, fuzzy logic, optimization, 
pattern analysis, fuzzy systems, artificial neuron networks. 
 

SC423 601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 202 
 การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน               
การประมาณคาในชวง การประมาณโดยวิธีกําลังสองนอยสุด การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ 
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  Error analysis, solutions of nonlinear equations, solutions of systems of linear equations, 
interpolation, least square approximation, numerical differentiation and integration, numerical solutions 
of differential equations. 
 

SC423 801 ทฤษฎีดอกเบ้ีย 3(3-0-6) 
 Theory of Interest 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC411 202 
 ดอกเบ้ียและปญหาเก่ียวกับดอกเบ้ีย เงินรายปและการวิเคราะหเงินรายปแบบแนนอน พันธบัตร หุน 
หลักทรัพยอ่ืนๆ วิธีการชําระคืนเงินกูยืม และการประยุกตใชสําหรับการตัดสินใจดานการเงิน 
 Interest and the problem on interest, annuity and certain annuity analysis, bond, stock, 
other asset, loan repayment methods, and application for financial decision. 
 

SC423 802 การประกันชีวิต 3(3-0-6) 
 Life Insurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 601 
 นโยบายและการจัดองคกรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคลการบริหารงานของการประกัน
ชีวิตรายบุคคล การประกันชีวิตกลุม การบริหารงานประกันชีวิตกลุม ชองทางการจัดจําหนายการประกันภัยตอสําหรับการ
ประกันชีวิต 
  Policy and organization of life insurance company, individual life insurance, management 
of individual life insurance, group life insurance, management of group life insurance, distribution channel, 
reinsurance for life insurance. 
 

SC423 803 การประกันวินาศภัย 3(3-0-6)  
 Non-Life Insurance 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC612 601 
 การประกันอัคคีภัยและการประกันความเสียหายตอเน่ืองจากอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการ
ขนสงสินคา การประกันภัยรถยนต การประกันภัยเบ็ดเตล็ด กรมธรรมประกันวินาศภัยในปจจุบัน การคํานวณอัตราเบ้ีย
ประกันภัยของการประกันวินาศภัย การคํานวณการประกันภัยตอของการประกันวินาศภัย 
  Fire Insurance and relative caused of fire loss, cargo and marine insurance, automobile 
insurance, miscellaneous insurance, current non-life insurance policy, premium rate calculation for non-
life insurance, calculation for non-life reinsurance. 
 

SC423 804 กระบวนการเฟนสุมและกระบวนการมารคอฟ 3(3-0-6) 
 Stochastic Processes and Markov Processes 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801 
 ฟงกชันกอกําเนิดของตัวแปรสุม ผลบวกสุม การแบงตัวของอนุภาค กระบวนการเฟนสุม แนวเดินแบบสุม  
การกลับมาท่ีจุดเริ่มตนในการเดินทางครั้งท่ี n  จุดยุติ ลูกโซแบบมารคอฟ ความนาจะเปนในการเปลี่ยนสถานะ ความนาจะ
เปนในการเปลี่ยนสถานะ 1 ข้ัน ณ เวลา m ความนาจะเปนในการเปลี่ยนสถานะ n ข้ัน ณ เวลา m ลูกโซแบบมารคอฟ เอก
พันธ  ลูกโซแบบมารคอฟท่ีเปนคาบ การแจกแจงสมดุลและสถานะเวียนซ้ํา 
 Generating function of random variables, random sum, fission of particle, stochastic process, 
random walk, the thn return to the origin, absorbing barrier, markov chains, transition probabilities, 1-step 
transition probabilities at time m, n-step transition probabilities at time m, homogeneous markov chains, 
periodic markov chain, equilibrium distribution and recurrent state. 
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SC423 805 คณิตศาสตรทางการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแบบจําลองตลาดอยางงาย สินทรัพยท่ีไมมีความเสี่ยง สินทรัพยท่ีมีความเสี่ยง 
แบบจําลองตลาดเวลาวิยุต  การบริหารกลุมหลักทรัพย  สัญญาซื้อขายลวงหนาแบบมาตรฐานและสญัญาซื้อขายลวงหนา
แบบไมมาตรฐาน ตราสารสิทธิ  
  Basic knowledge in simple market models, risk-free assets, risky assets, discrete time market  
models, portfolio management, forward and futures contracts, options.  
 

SC424 401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูงในคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming in Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401, SC423 601 
 การคณนาเมทริกซ  การคณนาในวิยุตคณิต การคณนาในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  กราฟกสองมิติและสาม
มิติ สวนตอประสานกับผูใชเชิงกราฟกข้ันแนะนํา 
 Matrix computation, computation in discrete mathematics, computation in numerical 
analysis, two and three dimensional graphics, introduction to graphic user interface. 
 

SC424 402 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรในชีววิทยาและการแพทย 3(3-0-6) 
 Mathematical Models in Biology and Medicine 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 401 
 สมการผลตางสําหรับตัวแบบการเพ่ิมประชากร ตัวแบบตอเน่ือง ระนาบเฟสและวิธีเชิงคุณภาพ ตัวแบบ
สมการเชิงอนุพันธยอยในชีววิทยาและการแพทย 
  Difference equations for population growth models, continuous models, phase- plane and 
qualitative methods, partial differential equation models in biology and medicine. 
 

SC424 403 การหาคาเหมาะท่ีสุดขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Optimization 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401 
 การหาคาเหมาะท่ีสุดของฟงกชันหน่ึงตัวแปร การหาคาเหมาะท่ีสุดของฟงกชันหลายตัวแปรแบบไมมีและ   
มีเง่ือนไขบังคับ การหาคาเหมาะท่ีสุดในปริภูมิวิยุต วิธีเชิงฮิวริสติกข้ันแนะนํา 
 Single variable optimization, multivariable optimization without and with constraints, 
optimization in discrete space, introduction to heuristic methods. 
 

SC424 404 การคํานวณเชิงวิทัศนขั้นแนะนํา 3(2-2-5) 
 Introduction to Visual Computing  
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC422 401 
 แนวคิดพ้ืนฐานของคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณเชิงวิทัศน การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงวิทัศน 
การประมวลผลภาพ ทัศนคอมพิวเตอร การจําลองแบบเชิงเรขาคณิต ทัศนเชิงวิทยาศาสตร 
  Basic concepts of mathematics for visual computing, analysis and synthesis of visual data, 
image processing, computer vision, geometrical modeling, scientific visualization. 
 

SC424 601 วิธีผลตางจํากัดขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Finite Difference Method 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 301, SC423 601 
 แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีผลตางจํากัด แบบแผนผลตางจํากัด วิธีผลตางจํากัดสําหรับปญหาหน่ึงมิติ วิธีผลตาง
จํากัดสําหรับปญหาหลายมิติ 
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  Basic concepts of finite difference method, finite difference schemes, finite difference 
method for one-dimensional problems, finite difference method for multi-dimensional problems. 

 

SC424 602 วิธีสมาชกิจํากัดขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Finite Element Method 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 301, SC423 601 
 แนวคิดพ้ืนฐานของวิธีสมาชิกจํากัด การสรางเชิงปริพันธและวิธีการแปรผัน  วิธีสมาชิกจํากัดสําหรับปญหา
หน่ึงมิติ วิธีสมาชิกจํากัดสําหรับปญหาหลายมิติ 
 Basic concepts of finite element method, integral formulations and variational methods, 
finite element method for one- dimensional problems, finite element method for multi dimensional  
problems. 
 

SC424 801 ตัวแบบความเสียหาย 3(3-0-6) 
 Loss Models 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801, SC612 601 
 การแจกแจงความความเสียหายทางดานประกันภัย การสรางตัวแบบคณิตศาสตรประกันภัย การประมาณ
คาพารามิเตอรของตัวแบบความเสียหาย ทฤษฎีความนาเช่ือถือข้ันแนะนํา 
  Loss distribution of insurance, actuarial modeling, parameter estimation of loss model, 
introduction to credibility theory. 
 

SC424 802 ทฤษฎีความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Risk Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801, SC612 601 
 ทฤษฎีอรรถประโยชนและตัวแบบของการประกันภัย ตัวแบบความเสี่ยงแบบรายเดี่ยว ความนาจะเปน
ความหายนะและการแจกแจงของคาสินไหมทดแทน 
  Utility theory and insurance models, individual risk models, ruin probabilities and claim 
severity distribution.  
 

SC424 803 คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
 Casualty Actuarial Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC423 803 
 การสรางอัตราเบ้ียประกันภัยทางประกันวินาศภัยข้ันแนะนํา การกําหนดอัตราของการเสี่ยงภัยรายบุคคล 
การประมาณความสูญเสียโดยแยกตามการเกิดและขนาดของความเสียหาย วิธีการกําหนดเงินสํารองคาสินไหมทดแทน 
  Introduction to ratemaking for non- life Insurance, individual risk rating, loss estimation 
based on occurred loss and size of loss, claims reserving methods. 
 

SC424 804 คณิตสถิติศาสตรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction to Mathematical Statistics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : SC413 801 
  สถิติอันดับ การประมาณคา สมบัติของตัวประมาณคาแบบจุดและระเบียบวิธีการประมาณคา การทดสอบ
สมมุติฐาน ตัวแบบเชิงเสนและการประมาณคาโดยกําลังสองนอยท่ีสุด 
 Order statistics, estimation, properties of point estimators and methods of estimation, 
hypothesis testing, linear models and estimation by least squares. 
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SC424 761 สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต 1(1-0-2) 
 Seminar in Applied Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต     
 นักศึกษาแตละคนเสนอผลงานจากการไปศึกษาอยางอิสระตอกลุมผูเรียน คณะกรรมการของภาควิชาและ
อาจารยท่ีเปนปรึกษา 
  Each student is required to present a paper based on his independent study to department 
members and fellow students. 
 

SC424 774 โครงงานทางคณิตศาสตรประยุกต 2(0-4-8) 
 Project in Applied Mathematics  
 เง่ือนไขของรายวิชา : สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
 การศึกษารายบุคคล การคนควาเรื่องท่ีเก่ียวของและการวิเคราะหปญหาทางคณิตศาสตรประยุกต ภายใต
ความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา การเขียนรายงานและนําเสนอผลงาน 
  Individual study, literature searching and analysis of the problems in applied mathematics 
under the supervision of the supervisors, writing report and presentation. 
 

SC424 785 สหกิจศึกษาดานคณิตศาสตรประยุกต 6 หนวยกิต  
 Co-operative Education in Applied Mathematics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 300 202, สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
 การศึกษาปญหาเชิงปฏิบัติการ โดยการนําเอาความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานวิสาหกิจตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
  Practical- based study which applies mathematical knowledge in the practical works at a 
private or governmental sector. 
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รายวิชาสังกัดคณะเกษตรศาสตร 
 

AG002 203 กีฏวิทยาเบ้ืองตน  3(2-3-5) 
 Elementary Entomology 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี
 ลักษณะท่ัวไปของแมลงและความสําคัญ ความหลากหลายและการจัดจําแนกกลุมแมลง โครงสรางและ
หนาท่ี พฤติกรรมแมลงและนิเวศวิทยา แมลงสําคญัทางเศรษฐกิจ การใชประโยชน และการควบคุมแมลงศัตร ู
 Overview of Insects and their importance, diversity and classification, structure and 
function, behavior and ecology, economic insect, insect utilization and insect pest management. 
 

110 321 แมลงและสิ่งแวดลอม 3(2-3-2) 
 Insects and Environment 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี
 ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงและแนวทางการนําไปใชในการควบคุมแมลง ความสัมพันธระหวางแมลง
กับพืช การปรับตัว วิวัฒนาการ การตอบสนองของแมลงตอสิ่งแวดลอม การใชแมลงเปนเครื่องบงช้ีทางชีวสําหรับ
สิ่งแวดลอม 
 Theories of insect ecology and their applications for insect control, insect and plant 
relationship, adaptation, evolution and responses of insects to environment, the use of insects as 
bioindicators for pollution. 
 

111 341 สิ่งมีชีวิตสาเหตุของโรคพืช  3(2-3-2) 
 Plant Biotic Pathogens 
 เง่ือนไขรายวิชา :  317211(#) และ 317212(#) หรือ 317214(#) และ 317215(#) หรือ  
  317211(#) และ 317212(#) หรือ 317211(#) และ 317212(#) หรือ  
  317211(#) และ 317212(#) หรือ 317214(#) และ 317215(#) หรือ 
  317211(#) และ 317212(#) 
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การดํารงชีพ การเพ่ิมปริมาณ การสืบพันธุ ชีพจักร การจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิตท่ีเปน
สาเหตุของโรคพืช และเทคนิคพ้ืนฐานท่ีใชในการศึกษาเช้ือสาเหตุโรคพืช 
  Morphology, physiology, habitation, multiplication, reproduction, life cycle, classification of 
plant pathogens and basic techniques for studying plant pathogens. 
 

112 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน 3(2-3-2) 
 Soil Microbiology and Ecology 
 เง่ือนไขรายวิชา : 112 202 
 ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมตางๆ ของจุลินทรียในดิน บทบาทของจุลินทรียในดินตอการแปรสภาพ
อินทรียวัตถุ และวัฏจักรธาตุอาหารพืช เชน ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คารบอน กํามะถัน เหล็ก จุลินทรียในดินกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ การตรึงไนโตรเจน ไมคอรไรซา และกิจกรรมจุลินทรียในบริเวณรากพืช ความสัมพันธระหวางจุลินทรีย 
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม กระบวนการทางชีวเคมีท่ีเก่ียวของ ดินและสิ่งแวดลอมเปนพิษ หลักและวิธีการวิเคราะห               
การควบคุมและการจัดการสิ่งปฏิกูลการเกษตรและสารมลพิษในดิน 

 Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of microorganisms in organic 

matter decomposition, plant nutrient cycles e.g. nitrogen, phosphorus, carbon, sulphur, iron, microorganisms 

and biotechnology, biological nitrogen fixation, mycorrhiza, microbial activities in the rhizosphere, 

microorganisms-ecology-environment relationships, biochemical processes involved, soil and environmental 

pollutions, principles and methods for analysis, control and management of agricultural wastes and 

soil pollutants. 
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114 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(3-0-3) 

 Agricultural Meteorology 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ประวัติ และบทบาทของวิชาอุตุนิยมวิทยา องคประกอบอุตุนิยมวิทยา วิธีการตรวจวัดและเครื่องมือท่ี

สําคัญท่ีใชในการตรวจวัดองคประกอบ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมฟาอากาศท่ีมีตอการเกษตร และการวิเคราะหและแปล

ขอมูลฟาอากาศเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 

 History and role of meteorology, meteorological elements and their measurement 

and instruments required, effects of climatic factors on agriculture, analysis and interpretation of 

climatological data on agricultural production. 
 

AG173 371 การจัดการอนุรักษสัตวปา 3(2-3-5) 

 Wildlife Conservation and Management 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ทฤษฏีความสัมพันธระหวางสัตวปาและสิ่งแวดลอม หลักการพ้ืนฐาน การปรับตัวในทางนิเวศวิทยา และ

การอยูรวมกันของสัตวปาเพ่ือการจัดการดานการอนุรักษ 

  Theory of relationships between wildlife animals and their environments. A basic principle 

of ecological adaptation and integration in wildlife animals for their conservation management. 
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รายวิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร 
 

MD623 318 จุลชีววิทยาเชื้อโรค 4(3-3-1) 
 Pathogenic Microbiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
   ศึกษาสมบัติท่ัวไปของเช้ือจุลินทรียกอโรคซึ่ง ไดแก แบคทีเรีย ยีสต รา และไวรัส และขบวนการตอบสนอง
ของรางกายเมื่อมีการติดเช้ือ ศึกษาวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจ การเพาะเลี้ยงและวิเคราะหชนิดของเช้ือท่ีเปนสาเหตุของโรคติด
เช้ือในระบบตางๆ ของรางกายเชน ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะ และระบบสืบพันธุ ผิวหนังและเยื่อบุ
ตางๆ และระบบหมุนเวียนโลหิต ศึกษาอาการและพยาธิกําเนิดของโรค ตลอดจนการแพรกระจายของเช้ือ การรักษา 
ปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือท่ีเปนปญหาทางสุขภาพท่ีสําคัญของประเทศไทย 
  Studying general characters of pathogenic microorganisms including bacteria, yeasts, mold 
and viruses, and the human response to microbial infections are performed, methods of specimen 
collection and cultivation for identification using characteristics of these pathogen causing common 
infectious diseases in different tracts such as respiratory tract, gastrointestinal tract, genitourinary tract, 
skin and mucous membrane and cardiovascular system are also included, clinical features, 
pathogenesis and treatment of these infectious diseases are discussed as well as the mode of 
transmission, prevention and control. 
 

MD623 328 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-3-0)  
 Immunology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักพ้ืนฐานในระบบกลไกการปองกันของรางกาย แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนทและปฏิกิริยา
ระหวางแอนติเจน-แอนติบอดี รวมท้ังคอมพลีเมนทดวย คุณสมบัติพ้ืนฐานของระบบภูมิคุมกันและบทบาทของมันในภาวะ
ภูมิไวเกิน ในการถายเลือดในการปลูกเน้ือเยื่อ ในการติดเช้ือและในการตอตานเน้ืองอก ภาวะความบกพรองของระบบ
ภูมิคุมกันและการประยุกตใชวิชาน้ีในแงตางๆ ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
  Basic principles in immunology related to host defense mechanisms, antigen, antibody, 
complement and their interactions, the basic characteristics of the immune system and its role in 
hypersensitivity, blood transfusion, transplantation, infection and tumor, the immunological disorders, 
and its various aspects of both theory and laboratory application. 
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รายวิชาสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร 
 

512 301 อนามัยสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 
 Introduction Environmental Health 
 เง่ือนไขรายวิชา : ไมม ี

 ความรูพ้ืนฐานทางอนามัยสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ระบบประปาและการบํารุงรักษา 
การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมสัตวพาหะนําโรคและสัตวแทะ การสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย สถาบันและสถานบริการ การกําจัด
สิ่งปฏิกูล มูลฝอยและนํ้าเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ ความรอน แสงสวาง กัมมันตภาพรังสี เสียง และความสั่นสะเทือน 
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนามัยสิ่งแวดลอม 
 Introduction to environmental health that effect to human health, water supply system and 
maintenance, food sanitation, arthropod and rodent control, housing and institution sanitation, excreta 
disposal, solid waste management, sewage treatment system, air pollution control, temperature and 
humidity control, radiation, noise and vibration control, laws and regulations enforced for environmental 
health. 
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รายวิชาสังกัดคณะเทคโนโลยี 
 

664 102 วิทยาศาสตรของโลก 3(3-0-0) 
 Earth Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ระบบสุริยะ การวิวัฒนาการของโลก โครงสรางของโลก คุณสมบัติทางกายภาพของหิน หลักการและ
เทคนิคในการสํารวจโครงสรางภายในของโลกและสวนประกอบของโลก 
 Solar system, evolution of the Earth, the Earth’s structure, physical properties of rock, 
methods and techniques used to determine the internal structure and composition of the Earth. 
 

664 103 น้ําบาดาลเบ้ืองตน 3(3-0-0) 
 Introduction to Groundwater 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 การเกิดการไหล การสํารวจ การขุดเจาะ การสรางบอและการพัฒนาบอนํ้าบาดาล ชลศาสตรบอนํ้าบาดาล 
คุณภาพบอนํ้าบาดาล และการจัดการแองนํ้าบาดาล การอัดและเพ่ิมนํ้าสูช้ันนํ้าบาดาล 
 Groundwater occurrence, movement and investigation, well drilling, construction and 
development, well hydraulic, groundwater quality, groundwater basin management, artificial recharge 
of groundwater. 
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รายวิชาสังกัดคณะนิติศาสตร 
 

777 100 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 3(3-0-0) 
 Introduction to Law 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ศึกษาแนวหลักเกณฑพ้ืนฐานของกฎหมายโดยท่ัวไป การแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขต ท่ีกฎหมาย
บังคับใช ศัพทกฎหมายท่ีควรรู หลักสําคัญในการกระทําผิดทางอาญา และกฎหมายวาดวยความสัมพันธของครอบครัว 
ท้ังน้ีเพ่ือใหรูจักสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพอันพึงไดรับตามกฎหมาย 
 The study of the concepts, types, and scope of law.  The course covers the general 
principles of criminal law; civil law, family law, basic rights, and the liberty of the person. 
 

777 102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-3) 
 Business Law 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 414 151 หรือ  777 100 
 ศึกษาถึงหลักเบื้องตนเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ศึกษาถึงหลักทั่วไปของเอกเทศ
สัญญาบางลักษณะ ไดแก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน 
จํานอง จํานําเก็บของในคลังสินคา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันตอ บัญชีเดินสะพัดและ
ประกันภัย และหลักท่ัวไปในกฎหมายวาดวยลักษณะของตั๋วเงินในการพาณิชย 
 The study of basic principles of civil and commercial law, the study of general principles 
of law relating to certain specific contacts such as purchase, sale, exchange, gift, hire of service, hire of 
work carriage, loan, deposit, surety ship, mortgage, pledge, warehousing, agency, brokerage, compromise, 
gambling and betting, current account and insurance, and general principles in the law of bill of 
exchange. 
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รายวิชาสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
 

 

961 241 หลักพ้ืนฐานการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Fundamental of Corporate Finance  
 เง่ือนไขของรายวิชา : 961 121 หรือ 961 120 หรือ 961 112 หรือ 961 210 
 ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทหนาท่ีของผูจัดการการเงิน แนวคิดพ้ืนฐานของการเงินธุรกิจคาเวลาของ
เงิน การประเมินมูลคาสินทรัพย การวิเคราะหวงการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผนการเงินและการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน แหลงเงินทุนและการตลาด การวิเคราะหงบลงทุน การประมาณกระแสเงินสดในงบลงทุนและการวิเคราะห
จุดคุมทุน 
 Overview of business finance; role and functions of financial manager, fundamental 
concepts for business finance, time value of money and asset valuation, financial statement and cash 
flow statement analysis, financial planning and working capital management, sources of fund and 
financial market, the analyses of capital budgeting and the estimation of relevant cash flow and break-
even point analysis. 
 

966 111 หลักการบัญชีขั้นตน 3(3-0-6) 
 Preliminary Principle of Accounting 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 หลักการบัญชีและความรูท่ัวไปเก่ียวกับการบัญชี ไดแก ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี 
ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี และแมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู การบัญชี
สําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการปรับปรุง รายการปดบัญชี การ
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงิน ระบบเงินสดยอย การบัญชีเบ้ืองตนเก่ียวกับสินทรัพย หน้ีสิน สวน
ของเจาของ รายได และคาใชจาย หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 
 Accounting principles and general knowledge about accounting including accounting definition 
and objectives, the value of accounting information and accounting framework, accounting principles 
and methods of double entry system, accounting for trading enterprises and services business, journal 
and general ledger, end-of-period adjustments, closing entries, trial balance, working paper, financial 
statements preparation, petty cash system, fundamental accounting for assets, liabilities, equity, 
revenue and expenses, concepts of voucher system and accounting professional ethics. 
 

966 121 การบัญชี 2 3(3-0-6) 
 Accounting II 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 966 111    
  ความหมายและการจําแนกประเภทของสินทรัพย หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสิน 
ไดแก เงินสดและเงินฝากธนาคาร, ลูกหน้ี, ตั๋วเงิน, สินคา, เงินลงทุน, ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ, ทรัพยากรธรรมชาติ, สินทรัพย
ไมมีตัวตนตัวตน เจาหน้ีการคา และหน้ีสินประเภทตางๆ การรับรู การวัดมูลคาสินทรัพยและหน้ีสิน การบันทึกบัญชี การ
แสดงรายการ และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน   
  Asset definition and classification, accounting concepts and principles for assets and 
liabilities, including cash and bank deposit, accounts receivable, notes receivable, inventory, 
investment, property plant and equipment, natural resources, intangible assets, creditors and other 
liabilities, recognition, valuation, recording, presentation and disclosure of assets and liabilities in 
financial statements. 
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967 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธการเจรจาตอรอง หนาท่ีของการจัดการ 
สภาพแวดลอมของธุรกิจและวัฒนธรรมองคการ การวางแผน กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวางแผน การจัดองคกร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย การสั่งการและอํานวยการ ภาวะผูนํา การจูงใจมุงผลงาน คณะทํางานและการรวมมือ                 
การสื่อสารเพ่ือการจัดการ การควบคุม 
 Major concepts and management theory, change management, negotiation strategy, 
functions of management, business environment and organization culture, planning, decision process, 
planning process, organizing, human resource management, leading, leadership, motivation, team and 
teamwork, communication for management, controlling.   
 

967 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  
  การจัดการทรัพยากรมนุษย การวางแผนทรัพยากรมนุษยและการสรรหาพนักงาน การทดสอบและการ
คัดเลือกพนักงาน การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล การจายคาตอบแทนใหกับ
พนักงาน การจัดการแรงงานสัมพันธและการเจรจาตอรองรวมการบริหารคนเกง หลักจริยธรรมและการปฏิบัติอยางเปน
ธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  
  Managing human resources, personnel planning and recruiting, testing and selecting 
human resource, training and developing human resource, performance management and 
appraisal, compensation, managing labor relations and collective bargaining, talent management, 
ethics and fair treatment in human resource management, and protecting safety and health. 
 

967 263 การจัดการงานผลิตและบริการ 3(3-0-6) 
 Production Management and Service 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี    
 ศึกษาถึงหนาท่ีตาง ๆ ในดานการผลิตภายในองคการธุรกิจท่ีทําการผลิต การออกแบบ สินคา การเลือก
ทําเลท่ีตั้งของโรงงาน การวางผังโรงงาน การจัดซื้อ การควบคุมสินคา คงเหลือ การวิเคราะห ระบบงาน การกําหนด
ตารางเวลาของการผลิต การควบคุมคุณภาพ สวัสดิภาพ ภายในโรงงาน 
  Various functions of production and service in the manafacturing business company; 
product design, facility location and layout of the facility, purchasing and inventory control job desingn, 
production scheduling, quality control and the welfare of the facility. 
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รายวิชาสังกัดคณะเศรษฐศาสตร 
 

962 100 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0-0) 
 Principles of Economics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาค แนวคิดระเบียบวิธีและคําศัพทท่ีควรรู ระบบเศรษฐกิจ หลักการ
พฤติกรรมผูบริโภค อุปสงคและอุปทาน ฟงกช่ันการผลิต ฟงกช่ันตนทุน โครงสรางการตลาด ท้ังตลาดผลผลิตและตลาด
ปจจัย รายไดประชาชาติ สวนประกอบและการกําหนด รายไดประชาชาติดุลยภาพ การคาและการเงินระหวางประเทศ 
การคลังของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาการจาง และเงินเฟอ และคาดัชนี เชน ดัชนีราคา
สินคาผูบริโภค เปนตน 
  Principles of microeconomis; economic concepts, methodology and terminology; economic  
system; princilpes of consumer behavior; demand and supply; production function; cost function; market 
structure of both product and facter market. National incom; composition of and determination of nation 
income national income equilibrium; international trade and finance; market structure of both product 
and facter market. 
 

962 281 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-2) 
 Environmental Economics 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 962 101 
 ความหมายและความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
มาตรการทางเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดลอม รัฐบาลกับบริการดานสิ่งแวดลอม การใชหลักผลไดและคาใชจายในการ
จัดการสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบทางสังคม การประเมินคาสิ่งแวดลอม 
และการวิเคราะหนโยบายสิ่งแวดลอม 
 Definition and importance of environment, relation of economic development and 
environment, economic method in quality of environment, government and service on environment, 
benefit and cost analysis of environmental management, environmental impact assessment (EIA) and 
social impact assessment (SIA) and environmental policy analysis. 
 

967 102 ธุรกิจและการจัดการขั้นตน 3(3-0-6) 
 Elementary to Business and Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความหมายของธุรกิจ สภาพแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ 
โครงสรางองคกร การจัดการดานทรัพยากรบุคคล การสั่งการและอํานวยการ ภาวะผูนํา การจูงใจมุงผลงาน การจัดการ
ดานการตลาด การจัดการดานการผลิตและดําเนินงานในภาคธุรกิจ การจัดการดานบัญชีและการเงินธุรกิจ 
จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมและธุรกิจ 
 Definition and basic concepts of business, type and operation of business, the impact of 
environment on business, entrepreneur, characteristic of entrepreneur, importance, and nature of 
management, principles of management and the moral responsibility of business. 
 

EC112 015  เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
 ECONOMICS OF NATURAL RESOURCES 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ความลมเหลวของตลาดและผลกระทบภายนอก สิทธิในทรัพยสิน ทรัพยากรใชแลวหมดไป ทรัพยากรท่ีใช
ทดแทนใหมได พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร เศรษฐศาสตรการจัดการ
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ปาไมเศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรนํ้า เศรษฐศาสตรการจัดการประมง นิเวศบริการ การจายคาตอบแทนการใหบริการ
ของระบบนิเวศ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนทางเศรษฐศาสตร 
  Market failure and externalities, property rights, non-renewable resources, renewable 
resources, hydro-energy, hydroelectric energy, biomass energy, solar energy, wind energy, nuclear 
energy, economics of forestry, economics of water resources, economics of fisheries, ecosystem 
services, payment for ecosystem services, economic concept of sustainability 
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รายวิชาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

186 343 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Safety, Health and Environmental Engineering 
 เง่ือนไขของรายวิชา : เปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ข้ึนไป หรือตองไดรับอนุญาตจากภาควิชาฯ กอน 
  ความรูพ้ืนฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ณ ท่ีงาน 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความอันตรายและการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน อุปกรณดานความ
ปลอดภัยการวิเคราะหระบบความปลอดภัยและระบบการปองกัน การจัดการดานความปลอดภัย การจัดทําแผนตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน 
  Basic knowledge in occupational health and safety, law and environmental quality standards 
at work, risk assessment, hazard management and control of environmental pollutants at work place, 
safety equipment, safety system analysis and protection system, safety management, emergency 
response plan. 
 

196 412 การจัดการคุณภาพน้ํา 3(3-0-6) 
 Water Quality Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หลักการจัดการคุณภาพนํ้า ประเภทของแหลงนํ้าและระบบนิเวศของแหลงนํ้าน้ัน แหลงกําเนิดและลักษณะ
ของมลพิษ มาตรฐานคุณภาพนํ้า การสํารวจคุณภาพนํ้า การจําลองแบบคุณภาพนํ้า 
 Water quality management principle, types of water bodies and ecological system, sources 
and characteristics of pollutants, water quality standards, water quality survey, water quality modeling. 
 

196 423 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่น 3(3-0-6) 
 Noise Pollution and Vibration Control 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนท่ีมีตอมนุษย การวิเคราะหเสียงและการวัดเสยีง การควบคุมเสียง
รบกวน การควบคุมการสั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการกอสราง เสียงรบกวนจากอากาศยานและทาอากาศยาน 
เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงและทางรถไฟ การควบคุมเสียงรบกวนทางกฎหมาย 
  Sound and noise, effects of noise on people, analysis of sound and measurement, noise 
control, vibration control, industrial and construction noise, aircraft and airport noise, highway and rail 
traffic noise, regulatory control of noise. 
 

EN613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 4(3-3-7) 
 Solid Waste Management and Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : EN612005 หรือ 196205 (วิชา EN612005 เทียบเทาวิชา 196205) 
 นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหลงกําเนิด องคประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ 
การจัดการ ณ แหลงกําเนิด และการเก็บรวบรวม การขนถายและการขนสง เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาล การลดท่ีแหลงกําเนิดและนํากลับมาใชใหมการวางแผนระบบการจัดการขยะ 
  Definition and development of solid waste management system, sources, composition, 
quantities and characteristics of solid waste, handling at source and collection, transfer and transportation, 
processing technologies, source reduction and recycling, sanitary landfill planning of solid waste 
management system.    
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EN613 403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Pollution Prevention 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  นิยามและหลักการของการปองกันมลพิษ กระบวนการและอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม การประเมิน
การปองกันมลพิษ การลดท่ีแหลงกําเนิด การหมุนเวียนกลับมาใช การประเมินคาเชิงเศรษฐศาสตร การประเมินวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอมดัชนีวัดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม การประยุกตการปองกันมลพิษใน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา 
  Definitions and concept of pollution prevention, processes and equipments in industries, 
pollution prevention assessment, source reduction, recycling, economic evaluation, product life cycle 
assessment, design for environment (eco-design) , environmental performance indicators, application of 
pollution prevention in industries, case study. 
 

EN614 202 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-6) 
 Air Quality Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 ความรูหลักมูลดานคุณภาพอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศ การวัดและการเฝาระวังคุณภาพอากาศ 
ความรูพ้ืนฐานดานอุตุนิยมวิทยาท่ีเก่ียวของกับมลพิษทางอากาศ การจําลองแบบและการทํานายมลพิษทางอากาศ ปรัชญา
ในการควบคุมคุณภาพอากาศ ยุทธศาสตรการควบคุมโดยใชการจัดการคุณภาพอากาศ การควบคุมคุณภาพอากาศทาง
กฎหมาย การควบคุมมลทางพิษอากาศทางวิศวกรรม การจัดองคกรสําหรับการจัดการคุณภาพอากาศ 
 Fundamental knowledge of air quality, effects of air pollution, measurement and 
monitoring of air quality, basic meteorological knowledge relevant to air pollution, air pollution modeling 
and prediction, philosophy of air quality control, air quality management control strategy, regulatory 
control of air quality, engineering control of air pollution, organizations for air quality management. 
 

EN614 502 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 นิยาม แหลงกําเนิด ความเปนพิษ ขอบังคับ ของเสียอันตราย การชักตัวอยางและการวิเคราะห การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดเก็บและการขนสง การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบําบัด กําจัด และรีไซเคิลของเสีย
อันตราย การบําบัดทางกายภาพ การกรอง การคัดแยก การบําบัดทางเคมี การออกซิเดช่ัน รีดักช่ัน การทําใหเปนของแข็ง
และมีเสถียรภาพ การตกตะกอน การสกัด การเผา การบําบัดทางชีวภาพ กระบวนการใชออกซิจนและไมใชออกซิเจน การใช
ซ้ําและการหมุนเวียนกลับมาใช การกําจัดดวยการฝงกลบแบบปลอดภัย การฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีปนเปอนดวยของเสียอันตราย 
  Definition, source, toxicology, regulations of hazardous waste, sampling and analysis, risk 
assessment, handling and transportation, hazardous waste minimization, treatment disposal and recycle 
technology for hazardous waste, physical treatment, filtration, separation, chemical treatment, oxidation, 
reduction, solidification and stabilization, precipitation, extraction, incineration, biological treatment, 
aerobic and anaerobic processes, secure landfill disposal, site remediation. 
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4.  นายจิรภัทร  จันทะพงษ อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
M.Sc. (Anatomy and Cell Biology),  
Univ. of  Iowa, U.S.A. 

5.  นางณัฐปภัสร  ตันตสิุวิชวงษ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร), เกษตรฯ 
วท.ม. (พันธุศาสตร), เกษตรฯ 
Ph.D. (Molecular Biology),  
Univ. of Manchester, U.K. 

6.  นางสาวนฤมล  แสงประดับ รองศาสตราจารย 
 

วท.บ. (ชีววิทยา),  ศิลปากร 
วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬาฯ 
Ph.D. (Zoology), Univ. College Cork, Ireland 

7.  นางนิศารัตน  ตั้งไพโรจนวงศ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
D.Sc. (Ecology and Evolutionary Biology), 
Seoul Woman’s Univ. Republic of Korea, Korea 

8.  นายประนอม  จันทรโณทัย ศาสตราจารย 
 

วท.บ. (ชีววิทยา), เกษตรฯ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร), จุฬาฯ 
Ph.D. (Plant Taxonomy),  
Univ. of  Dublin, Ireland 

9.  นายปรียะวุฒิ  วัชรานนท ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (ชีววิทยา), บูรพา 
วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬาฯ 

10.  นางปรียา  หวังสมนึก ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร), เกษตรฯ 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), เกษตรฯ 
Ph.D. (Plant Molecular Biology), Univ. of East 
Anglia, U.K. 

11.  นางปยะดา  ธีระกุลพิศุทธ์ิ รองศาสตราจารย 
 

B.Sc.Hons (Botany), Univ. of New England, 
Australia 
วท.ม. (ชีววิทยา), เชียงใหม 
Ph.D. (Plant Molecular Biology), Univ. of   
Melbourne, Australia 
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12.  นางพรพิมล  เจียระนัยปรีเปรม ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬา ฯ 
Ph.D. (Zoology), Univ. of Cork, Ireland 

13.  นางสาวพิมพวดี  พรพงศรุงเรือง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
Ph.D. (Plant Systematics) 
Univ. of Aarhus, Denmark. 

14.  นางสาวมณฑิรา  มณฑาทอง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
Ph.D. (Molecular Genetics), Univ. of  
Manchester, U.K. 

15.  นายมานิตย  โฆษิตตระกูล รองศาสตราจารย วท.ม. (เกษตรศาสตร-พืชสวน), เกษตรฯ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร-สรรีวิทยา), เกษตรฯ 
Ph.D. (Horticulture), Oregon State Univ., 
U.S.A. 

16.  นายยอดชาย  ชวยเงิน อาจารย วท.บ. (วนศาสตร), เกษตรฯ 
วท.ม. (วนศาสตร), เกษตรฯ 
Ph.D. (Zoologie), Museum National’ d  
Histoire Naturelle Paris, France. 

17.  นางสาวละเอียด  นาคกระแสร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา), มหิดล 
Ph.D. (Biology), Mahidol University 

18.  นางสาวศิธิกุลญา  ธราธิมา ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
ปร.ด. (ชีววิทยา), ขอนแกน 

19.  นายวัฒนชัย  ลนทม อาจารย วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา), ขอนแกน 
ปร.ด. (ชีววิทยา), ขอนแกน 

20.  นายวัฒนา  พัฒนากูล รองศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
Ph.D. (Plant Biology),  
Univ. of California, Riverside., U.S.A. 

21.  นายวิภู  กุตะนันท ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา), เชียงใหม 
วท.ด. (ชีววิทยา), เชียงใหม 

22.  นายวุฒิพงศ  มหาคํา ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา), ขอนแกน 

23.  นางสาวศุจีภรณ  อธิบาย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
ปร.ด. (ชีววิทยา), ขอนแกน 

24.  นายสมพงษ  สิทธิพรหม ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
วท.ม. (ปรสิตวิทยา), ขอนแกน 
Ph.D. (Trop.Med), มหดิล 

25.  นายสัมภาษณ  คณุสุข อาจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร), เกษตรฯ 
วท.ม. (พันธุศาสตร), จุฬาฯ 
Ph.D. (Molecular Biology),  
Lehigh Univ., U.S.A. 
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26.  นางสาวสุมนทิพย  บุนนาค ศาสตราจารย วท.บ. (พฤกษศาสตร), จุฬาฯ 
วท.ม. (พฤกษศาสตร), จุฬาฯ 
Ph.D. (Plant Transformation), 
Oregon State Univ., U.S.A. 
Cert. in Animal Feed Analysis, Malaysia. 
Cert. in Technique in Photosynthesis, 
Thailand 

27.  นางอมรรัตน  ประจักษสตูร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
Ph.D. (Plant Taxonomy), Univ. of  Dublin, 
Ireland 

28.  นายอนุวัตร อมตฉายา อาจารย สพ.บ., ขอนแกน 
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร), ขอนแกน 

29.  นางอรุณรตัน  ฉวีราช ศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา),  ขอนแกน 
วท.ม. (พฤกษศาสตร), จุฬาฯ 
ปร.ด. (ชีวเคมี) ขอนแกน 

30.  นายอลงกลด  แทนออมทอง ศาสตราจารย วท.บ. (สัตวศาสตร), สถาบันราชมงคลบางพระ 
วท.ม. (พันธุศาสตร), จุฬาฯ 
ปร.ด. (ชีววิทยา), ขอนแกน 

31.  นางสาว อาภรณ หวังวิวัฒนสิน อาจารย BSc (Hons) (Zoology), Univ. of Bristol, U.K. 
Ph.D. (Biological Science at Sanger Institute), 
Univ. of Cambridge, U.K. 
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คณาจารย 
สาขาวิชาเคมี   

  
 

1.  นางก่ิงแกว  ฉายากุล ชนาภัทรภณ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมฟีสิกัล), ขอนแกน 
ปร.ด. (เคมี), ขอนแกน 

2.  นางขวัญใจ  กนกเมธากุล รองศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), เกษตรฯ 
วท.ม. (เคมีอินทรีย), จุฬาฯ 
Ph.D. (Organic Chemistry),  
Mississippi State Univ., U.S.A. 

3.  นายคัชรินทร  ศิริวงศ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมีฟสิกัล), จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Physical and Theoretical 
Chemistry), Technical Univ. of Munich, 
Germany 

4.  นางสาวจิตตมิา  เลาหพงศไพศาล อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมี), จุฬาฯ 
วท.ด. (เคมี), จุฬาฯ 

5.  นางสาวจินดา  เข็มประสิทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย), เชียงใหม 
Ph.D. (Ceramics), Univ. of Leeds, U.K. 

6.  นายเจาทรัพย  บุญมาก ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), ขอนแกน 
ปร.ด. (เคมี), ขอนแกน 

7.  นางสาวฉวี  เย็นใจ รองศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), มหิดล 
ปร.ด. (เคมีอินทรีย), มหิดล 

8.  นายเฉลมิ  เรืองวิริยะชัย รองศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมี)-เคมีวิเคราะห, เชียงใหม 
Ph.D. (Analytical Chemistry), 
Univ. College Cork, Ireland 

9.  นางโฉมศร ี ศิริวงศ อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), ขอนแกน 
ปร.ด. (วิทยาศาสตรและวิศวกรรมวัสดุ), มหิดล 

10.  นางสาวชนกพร  เผาศิร ิ
 
 
 

ผูชวยศาสตราจารย 
 
 
 

วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), ขอนแกน 
M.Sc. (Organic Chemistry), 
Oregon State Univ., U.S.A. 
Ph.D. (Medicinal Chemistry), 
Oregon State Univ., U.S.A. 

11.  นายชูศักดิ์  พูนสวัสดิ ์ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), ขอนแกน 
Ph.D. (Chemistry) , The Victoria Univ. 
of Manchester-UMIST, U.K. 
Cert. in Plastic Technology, 
Carl-Duisburg Gesellschaft, Germany 
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12.  นางสาวนนทิภา สุพรรณไชยมาตย อาจารย B.Sc. (Chemistry), Louis Pastuers Univi., 
France. 
M.Sc.(Green Chemistry), Louis Pastuers 
Univ., France. 
Ph.D. (Chemistry), Univ. of York, U.K. 

13.  นางสาวนิธิมา  เคารพาพงศ รองศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), สงขลาฯ 
วท.ม. (เคมี) - เคมีอนินทรีย, เชียงใหม 
D.Eng. (Inorganic materials), Waseda Univ., 
Japan 

14.  นางสาวปวีณา  ฆารไสว ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), เกษตรฯ 
วท.ม. (ปโตรเคมี), จุฬาฯ 
Ph.D. (Organic Polymer chem.), 
Univ. of Edinburgh, Scotland 

15.  นางพนาวัลย  หมูโสภณ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมีอินทรีย), มหดิล 
ปร.ด. (เคมอิีนทรีย), ขอนแกน 

16.  นางสาวพัฒนา  ธีรพรชัยสิทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), เชียงใหม 
วท.ม. (เคมี-เคมีอินทรยี), เชียงใหม 
Ph.D. (Chemistry), Univ. of Wales,  
Cardiff, U.K. 

17.  นางสาวพิทยากรณ  นอยทรงค ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (ฟสิกัล), ขอนแกน 
ปร.ด. (เคมี), ขอนแกน 

18.  นางสาวพูนสุข  ภูสมิมา อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย), ขอนแกน 
Ph.D. (Materials), The Univ. of Manchester, 
U.K. 

19.  นางสาวแพรวพรรณ กาศรณุ อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
M.Sc (Organic Chemistry), มหิดล 
Ph.D (Organic Chemistry), มหดิล 

20.  นายมงคล  นนทกิตตเิจรญิ อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมีอินทรีย), ขอนแกน 
ปร.ด. (เคมีอินทรีย), ขอนแกน 

21.  นางสาวรจนา  บุระคํา รองศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมี)-เคมีวิเคราะห, ขอนแกน 
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห), เชียงใหม 

22.  นางสาวรัศมี  เหล็กพรม ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), มหาสารคาม 
วท.ม. (เคมีอินทรีย), ขอนแกน 
ปร.ด. (เคมีอินทรีย), ขอนแกน 

23.  นางวิจิตรา  เจนวิรยิะกุล อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรพอลิเมอร), จฬุาฯ 

24.  นายวิทยา  เงินแท รองศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วท.ด. (เคมี), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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25.  นายศักดิ์สิทธ์ิ  จันทรไทย รองศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมี)-เคมีวิเคราะห, เชียงใหม 
Cert. in Animal Production, 
Univ. of Melbourne, Australia 
Ph.D. (Bio-Chemistry), Sophia Univ., Japan 

26.  นางสาวศิรินันท  กุลชาต ิ อาจารย วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), จุฬาฯ 
วท.ม. (เคมี), จุฬาฯ 
Ph.D.(Chemistry), Univ. of Strasbourg, France  

27.  นางสาวศิรินุช  ลอยหา ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), อุบลราชธานี 
ปร.ด. (เคมี), เทคโนโลยสีุรนาร ี

28.  นางสาวศิริบูรณ  มุกดาใส อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
ปร.ด. (เคม)ี, ขอนแกน 

29.  นางศิริรัตน  แมคคลอสกี ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
M.Sc. (Chemistry, Biology and Marine 
Science), Univ. of the Ryukyus, Japan. 
Ph.D. (Biomolecular Chemistry), 
Liverpool John Moores Univ., U.K. 

30.  นางศุภลักษณ  ศรีจารนัย ศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห), จุฬาฯ 
Ph.D. (Analytical Chemistry) Univ. College 
Cork, Ireland 

31.  นายสมเกียรต ิ ศรีจารนัย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมีฟสิกัล), มหิดล 
Ph.D. (Physical Chemistry), 
Univ. College Cork, Ireland 

32.  นายสมเดช  กนกเมธากุล ศาสตราจารย 
 

วท.บ. (เคมี), รามคําแหง 
วท.ม. (เคมีอินทรีย), มหดิล 
Ph.D. (Organic Chemistry),  
Univ. College Cork, Ireland 

33.  นางสาวสมหญิง  ลีลาทรัพยเจริญ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
Ph.D. (Inorganic Chemistry),  
Delaware Univ., U.S.A. 

34.  นายสิทธิพงษ  อํานวยพานิชย รองศาสตราจารย วศ.บ. (เคมี), สงขลาฯ 
M.S. (Chemical Engineering), Lehigh Univ., U.S.A. 
Ph.D. (Polymer Engineering), Lehigh Univ., 
U.S.A.  

35.  นายสิระ  สานสุข อาจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม (เคมีฟสิกัล), ขอนแกน 
ปร.ด. (เคม)ี, ขอนแกน 

36.  นางสุจิตรา  อํานวยพานิชย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (เคมี), ขอนแกน 
Ph.D. (Chemistry), Univ. of St Andrews, 
Scotland 
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Ph.D. (Environmental Sciences),  
Univ. of East Anglia, U.K. 

2.  นางสาวจุฑาพร  แสวงแกว ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), เกษตรศาสตร 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), ขอนแกน 

3.  นางชีวาพัฒน  แซจึง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา), เชียงใหม 
วท.ม. (ชีววิทยา), เชียงใหม 
ปร.ด. (ชีววิทยา), ขอนแกน 

4.  นายธีรศักดิ์  สมด ี ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (เกษตรศาสตร), แมโจ 
วท.ม. (ชีววิทยา), เชียงใหม 
Ph.D. (Microbiology), Massey University,  
New Zealand. 

5.  นางสาวนันทวัน  ฤทธ์ิเดช ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรรม), จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Microbiology), 
Univ. of Innsbruck, Austria 

6.  นางสาวปุญชรสัมิ์  คริษฐพัฒฑาวัณ อาจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา), ขอนแกน 
7.  นายพลสณัห  มหาขันธ อาจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา), มศว.บางแสน 

วท.ม. (จุลชีววิทยา), เกษตรศาสตร 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา), เกษตรศาสตร 

8.  นางสาวรัตนภรณ  ลีสิงห ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), พระจอมเกลาธนบุร ี
Doctorat (Sciences des Aliments),  
Ecole doctorale 
Science et Procédé Biologiques et 
Industriels, Université Montpellier II, 
Montpellier, France 

9.  นางสาววิยะดา  มงคลธนารักษ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหิดล 
Ph.D. (Molecular Biology and 
Biotechnology), 
Sheffield Univ., U.K. 

10.  นางวิไลลักษณ  ศิริพรอดุลศลิป ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), เชียงใหม 
M.Sc. (Microbiology), North Carolina 
State Univ., U.S.A. 
Ph.D. (Microbiology), North Carolina 
State Univ., U.S.A. 
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11.  นายสุรศักดิ์  ศิริพรอดุลศลิป ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), เชียงใหม 
วท.ม. (ชีวเคมี), จุฬาฯ 
Ph.D. (Biophysics), Ohio State Univ., U.S.A. 

12.  นางสาวเสาวนิต  ทองพิมพ รองศาสตราจารย วท.บ. (ชีววิทยา), เกษตรศาสตร 
วท.ม. (จุลชีววิทยา), เกษตรศาสตร 
Post-Graduated Dip. (Microbiology), 
IC Biotech., Osaka Univ., Japan 
Ph.D. (Microbiology), Univ. of Alberta, 
Canada 

13.  นายโสภณ  บุญลือ รองศาสตราจารย   วท.บ. (ชีววิทยา), ศรีนครินทรวิโรฒ 
  วท.ม. (จุลชีววิทยา), เกษตรศาสตร 
  Ph.D. (Applied Bioscience), 
  Hiroshima Prefectural Univ., Japan 

14.  นางอัชฌา  อรอินทร ผูชวยศาสตราจารย Vordiplom Biology Albert-Ludwig 
Universität Freiburg, Germany 
Diplom Biology (Molecular Biology), ZMBH, 
Ruprecht-Karl Universität Heidelberg, 
Germany 
Dr.rer.nat. (Molecular Biology), ZMBH, 
Ruprecht-Karl Universität Heidelberg, 
Germany 
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คณาจารย 
สาขาวิชาชีวเคมี 

    
1.  นางกุลศิริ  เสนาวงศ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (พันธุศาสตร), จุฬาฯ 

วท.ม. (อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร), มหิดล 
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร), มหิดล 

2.  นายคมศร  ลมไธสง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีวเคมี), ขอนแกน 
Ph.D. (Biochemistry and Physiology), 
Reading, U.K. 

3.  นางชไมพร  จําปาศร ี ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีวเคมี), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีวเคมี), มหิดล 
ปร.ด. (ชีวเคมี), มหดิล 

4.  นายธนเศรษฐ  เสนาวงศ รองศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (เทคนิคการแพทย), ขอนแกน 
วท.ม. (อณูพันธุศาสตร-พันธุวิศวกรรมศาสตร), มหิดล 
Ph.D. (Molecular and Cellular Biology), 
Oregon State University, U.S.A.  

5.  นายประสาร  สวัสดิซ์ิตัง ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร), 
เชียงใหม 
วท.ม. (โภชนศาสตร), มหดิล 
Ph.D. (Nutritional Biochemistry), 
Univ. of Nottingham, U.K. 

6.  นางสาวปวีณา  พงษดนตร ี ผูชวยศาสตราจารย   วท.บ. (ชีวเคมี), จุฬาฯ 
  วท.ม. (ชีวเคมี), จุฬาฯ 
  Ph.D. (Biochemistry), John Innes Center, 
  Univ. of East Anglia, U.K. 

7.  นางสาวเมศยา  ธิติศักดิส์กุล อาจารย   วท.บ. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
  วท.ม. (ชีวเคมี), จุฬาฯ 
  Ph.D. (Plant Biology), Univ. of California,  
  U.S.A. 

8.  นางสาวยานี  ตรองพาณิชย รองศาสตราจารย พย.บ., ขอนแกน 
วท.ม. (ชีวเคมี), มหิดล 
Ph.D. (Biochemistry), Univ. of Kochi, Japan 

9.  นางสาวรินา  ภัทรมานนท ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (ชีวเคมี), จุฬาฯ 
Ph.D. (Biological Chemistry),  
Univ. of Michigan, U.S.A. 

10.  นางสมปอง  คลายหนองสรวง ศาสตราจารย วท.บ. (เทคนิคการแพทย), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีวเคมี), มหิดล 
Ph.D. (Biochemistry), Univ. of Kyushu Tokai, 
Japan 

11.  นายสมพร  เกษแกว อาจารย วท.บ. (จุลชีววิทยา), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีวเคมี), ขอนแกน 
Ph.D. (Biochemistry), Univ. of Kyushu Tokai, 
Japan 
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12.  นางสาวสุพร  นุชดํารงค ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ชีวเคมี), จุฬาฯ 
วท.ม. (ชีวเคมี), จุฬาฯ 
วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ), จุฬาฯ 
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คณาจารย 
ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 
1.  นางเตือนใจ  ดุลยจินดาชบาพร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร), มศว. สงขลา 

ประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาช้ันสงู, 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
M.Eng. (Environmental Technology 
and Management), A.I.T. 

2.  นายทศพล ไชยอนันตพร 
 

อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาฯ  
Diplom (Biology), Wuerzburg Univ., Germany 
Dr.rer.nat. (Biology), Wuerzburg Univ. ,  
Germany 

3.  นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช อาจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), มหิดล 
Ph.D. (Environmental Science), Rutgers Univ.,  
U.S.A. 

4.  นายพิสิฎฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (เคมี), มศว. ประสานมิตร 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร), รามคําแหง 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), เกษตรฯ 
M.Phil. (Environmental Technology), 
Massey Univ., New Zealand 
Cert. in Inland Aquatic Ecosystem, 
Water Quality Monitoring and 
Resources Management, Indonesia 
Ph.D. (Environmental Biology), 
Univ. of  Manchester, UK 

5.  นางเพ็ญประภา  เพชระบูรณิน ผูชวยศาสตราจารย   วท.บ. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
  วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬาฯ 
  วท.ด. (ปฐพีศาสตร), ขอนแกน 

6.  นางลําใย  ณีรตันพันธุ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), เกษตรฯ 
วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), เชียงใหม 

7.  นางสาววังวร  สังฆเมธาวี อาจารย วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา), เชียงใหม 
Ph.D. (Conservation Ecology),  
พระจอมเกลาธนบุรี  

8.  นางสาววิรงรอง  มงคลธรรม อาจารย วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (พลังงานทดแทน), นเรศวร 
MPhil (Environmental Science), 
Coventry University, UK 

9.  นายศรณัย  เกียรติมาลีสถิตย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), จุฬาฯ 
วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), จุฬาฯ 
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10.  นางสาวอัจฉราภรณ  ภักด ี ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
M.S. (Forestry), Northern Arizona Univ., 
U.S.A. 
Ph.D. (Forest Science), Northern Arizona 
Univ., U.S.A. 
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คณาจารย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 
1.  นางเตือนใจ  ดุลยจินดาชบาพร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร), มศว. สงขลา 

ประกาศนียบัตรอุตุนิยมวิทยาช้ันสงู, 
กรมอุตุนิยมวิทยา 
M.Eng. (Environmental Technology 
and Management), A.I.T. 

2.  นายทศพล ไชยอนันตพร 
 

อาจารย วท.บ. (ชีววิทยา), จุฬาฯ  
Diplom (Biology), Wuerzburg Univ., Germany 
Dr.rer.nat. (Biology), Wuerzburg Univ. ,  
Germany 

3.  นางสาวพรไสว  ไพรพิภัช อาจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม), มหิดล 
Ph.D. (Environmental Science), Rutgers Univ.,  
U.S.A. 

4.  นายพิสิฎฐ  เจริญสุดใจ ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (เคมี), มศว. ประสานมิตร 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร), รามคําแหง 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), เกษตรฯ 
M.Phil. (Environmental Technology), 
Massey Univ., New Zealand 
Cert. in Inland Aquatic Ecosystem, 
Water Quality Monitoring and 
Resources Management, Indonesia 
Ph.D. (Environmental Biology), 
Univ. of  Manchester, UK 

5.  นางเพ็ญประภา  เพชระบูรณิน ผูชวยศาสตราจารย   วท.บ. (ชีววิทยา), ขอนแกน 
  วท.ม. (สัตววิทยา), จุฬาฯ 
  วท.ด. (ปฐพีศาสตร), ขอนแกน 

6.  นางลําใย  ณีรตันพันธุ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), เกษตรฯ 
วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), เชียงใหม 

7.  นางสาววังวร  สังฆเมธาวี อาจารย วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีววิทยา), เชียงใหม 
Ph.D. (Conservation Ecology),  
พระจอมเกลาธนบุรี  

8.  นางสาววิรงรอง  มงคลธรรม อาจารย วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (พลังงานทดแทน), นเรศวร 
MPhil (Environmental Science), 
Coventry University, UK 

9.  นายศรณัย  เกียรติมาลีสถิตย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), จุฬาฯ 
วท.ด. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), จุฬาฯ 
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10.  นางสาวอัจฉราภรณ  ภักด ี ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (นิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
M.S. (Forestry), Northern Arizona Univ., 
U.S.A. 
Ph.D. (Forest Science), Northern Arizona 
Univ., U.S.A. 
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คณาจารย 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 *  ศึกษาตอระดับปรญิญาเอก 
  

1.  นายคํารณ  สุนัต ิ ผูชวยศาสตราจารย 
 

วท.บ. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาฯ 
วท.ม. (วิทยาการคณนา), จุฬาฯ 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จฬุาฯ 

2.  นางงามนิจ  อาจอินทร รองศาสตราจารย วท.บ. (สถิติ), เกษตรฯ 
พบ.ม. (สถิติประยุกต), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
วท.ด. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร), จุฬาฯ 

3.  นายจักรชัย  โสอินทร รองศาสตราจารย วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร), เกษตรศาสตร 
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร), เกษตรศาสตร 
M.Sc. (Computer-Engineering), 
Washington Univ., St. Loius 
Ph.D. (Computer-Engineering), 
Washington Univ., St. Loius 

4.  นายชัยพล  กีรติกสิกร 
 

ผูชวยศาสตราจารย B.Arch (Architecture), จุฬาฯ 
วท.ม. (การรับรูจากระยะไกลและ- 
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร), ขอนแกน 
Ph.D. (Survey Engineering), จฬุาฯ 

5.  นางสาวชิตสุธา สุมเล็ก อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), สถาบันพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
M.Sc. (Electronic Systems Engineering), Univi. 
Of Regina, Canada 
Ph.D. (Electronic System Engineering), 
Univ. of Regina, Canada 

6.  นายณกร  วัฒนกิจ อาจารย วท.บ. (ภูมิศาสตร), นเรศวร 
วท.ม. (การรับรูจากระยะไกลและระบบ 
สารสนเทศภมูิศาสตร), ขอนแกน 

7.  นายธีระยุทธ  ทองเครือ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
เทคโนโลยีจอมเกลาคณุทหารลาดกระบัง 

8.  นายบุญทรัพย  ไวคาํ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.เกียรตินิยม(วิทยาการคอมพิวเตอร),ขอนแกน 
M.Sc. (Computer Science), 
Univ. of Southern California, U.S.A. 

9.  นางสาวปวีณา  วันชัย อาจารย     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
  วท.ม. (การจัดการระบบสารสนเทศ),  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 

10.  นายปญญาพล  หอระตะ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร), จุฬาฯ 
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
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11.  นายพิพัธน  เรืองแสง ผูชวยศาสตราจารย B. Ind. Tech. (Industrail Electrical Technology), 
King Mong’s Institute of Technology  
(North Bangkok) 
M.Sc. (Agricultural Engineering),  
Iowa State Univ., Iowa, USA 
Certificate (Geographic Information Systems), 
Iowa State Univ., Iowa, USA 
Ph.D. (Agricultural Engineering), 
Iowa State Univ., Iowa, U.S.A. 

12.  นางสาวพุธษดี  ศิริแสงตระกูล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร), จุฬาฯ 
Ph.D. (Interdisciplinary Intelligent Systems 
Engineering), Ryukyus Univ., Japan 

13.  นางสาวมัลลิกา  วัฒนะ อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จฬุาฯ 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จฬุาฯ 

14.  นายรภสัสิทธ์ิ  ชินภัทรจรีัสถ* อาจารย วท.บ. (สถิติ), ขอนแกน 
พบ.ม. (สถิติประยุกต), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), ขอนแกน 

15.  นางสาวรัศมี  สุวรรณวีระกําธร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ธรณวิีทยา), เชียงใหม 
M.Sc. (Rural and Land Ecology Survey), 
International Institutefor Aerospace Survey 
and Earth Sciences (ITC), Natherlands 
ปร.ด. (ปฐพีศาสตร), ขอนแกน 

16.  นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร), จุฬาฯ 
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 

17.  นางวรารัตน  สงฆแปน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร), จฬุาฯ 

18.  นายศาสตรา วงศธนวส ุ รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร). ขอนแกน 
พบ.ม. (สถิติประยุกต) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร 
M.S. (Computer Science), IIIinois 
Institute of Tech. Chicago, U.S.A 
D.Tech. Sc. (Computer Science), A.I.T. 

19.  นายสมจติร  อาจอินทร รองศาสตราจารย วท.บ. (สถิติ), ขอนแกน 
พบ.ม. (สถิติประยุกต), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
D.Tech. Sc. (Computer Science), A.I.T 

20.  นายสันต ิ ทินตะนัย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ฟสิกส), ขอนแกน 
พบ.ม. (สถิติประยุกต), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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21.  นายสายยัญ  สายยศ อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), มหาสารคาม 
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา), พระจอมเกลาลาดกระบัง 

22.  นางสิรภัทร  เช่ียวชาญวัฒนา ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (สถิติ), ขอนแกน 
พบ.ม. (สถิติประยุกต), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
วท.ด. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร), จุฬาฯ 

23.  นางสาวสลิดา  อินทรโสธรฉันท ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วศ.ด. (วิศวกรรมอิเล็คทรอนิค),  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคณุทหารลาดกระบัง 

24.  นางสาวสุมณฑา  เกษมวิลาศ อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
M.S. (Information System and Technology), 
Univ. of Claremont, U.S.A. 
Ph.D. (Information System and Technology), 
Univ. of Claremont, U.S.A. 

25.  นายอภิศักดิ์  พัฒนจักร อาจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร), มศว.มหาสารคาม 
พบ.ม. (สถิติประยุกต),  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), ขอนแกน 

26.  นางอุรฉัตร  โคแกว ผูชวยศาสตราจารย วท.บ.เกียรตินิยม (วิทยาการคอมพิวเตอร), ขอนแกน 
M.Sc. (Computer Science), A.I.T. 
Cert. in ESC (Computer),  
Sukhothai Thammathirat U. 

27.  นางสาวอุราวรรณ  จันทรเกษ* ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม), ขอนแกน 
วท.ม. (การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร), ขอนแกน 
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คณาจารย 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 

1. นางสาวกนกวรรณ  วงษจันทร อาจารย วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร), บูรพา 
วท.ม. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
ปร.ด. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 

2. นายกิตติกร  นาคประสิทธ์ิ รองศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
M.SC. (Mathematics),  
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 
Ph.D. (Mathematics),  
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 

3. นายเกียรต ิ แสงอรุณ ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร), มศว.พิษณโุลก 
วท.ม. (คณิตศาสตร), เชียงใหม 
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), เทคโนโลยีสรุนาร ี

4. นางเกียรตสิุดา  นาคประสิทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร), สงขลา 
วท.ด. (คณิตศาสตร), เชียงใหม 

5. นายคณติ  มุกดาใส ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), เชียงใหม 
วท.ด. (คณิตศาสตร), เชียงใหม 

6. นายคําสิงห  นนเลาพล ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), เชียงใหม 
วท.ด. (คณิตศาสตร), เชียงใหม 

7. นายจีระยุทธ  เวทยวีระพงศ อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
M.SC. (Mathematies) West Virginia, U.S.A. 
ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), ขอนแกน 

8. นายชิณณวรรธน  ตั้งกาญจนวงศ อาจารย วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร), ขอนแกน 
ประกาศนียบัตรบัณฑติ วิชาชีพครู, ขอนแกน 
ปร.ด. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 

9. นางสาวทศพร แถลงธรรม อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ธรรมศาสตร 
วท.ม. (การประกันภัย)  จุฬาฯ 
วท.ม. (คณิตศาสตร), รามคาํแหง 
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), เทคโนโลยีสรุนาร ี

10. นายทศพร  ทองจันทึก อาจารย น.บ., มสธ. 
B.Sc. Honours in Pure Mathematics,  
Univ. of New South Wales, Australia 
Ph.D. (Mathematics), Univ. of Warwick, U.K. 

11. นายธงชัย บทมาตย ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), เชียงใหม 
วท.ด. (คณิตศาสตร), เชียงใหม 

12. นายธวัช  ชางผัส รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Mathematics), Potsdam Univ., 
Germany 
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13. นางธีรนันท  พฤกษกันทรากร ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (ชีวสถิติ), มหิดล 

14. นายธีรพล  สุคนธวิมลมาลย อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 
วท.ด. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 

15. นางนรากร  คณาศร ี รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 
วท.ด. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 

16. นางสาวนวรัตน  เอกกานตรง อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), เทคโนโลยีสรุนาร ี

17. นายนิมิต นิมานะ อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), นเรศวร 
ปร.ด. (คณิตศาสตร), นเรศวร 

18. นายบัญชา  อานนทกิจพานิช ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาการคณนา), จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Computer Sciences),  
Clausthal Technology Univ., Germany 

19. นายบัณฑติ  ภิบาลจอมม ี ผูชวยศาสตราจารย ค.บ. (คณิตศาสตร), วิทยาลยัครูมหาสารคาม 
วท.ม. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
Dr.rer.nat. (Mathematics), Potsdam Univ., 
Germany 

20. นายประกิต  จําปาชนม ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (ศึกษาศาสตร), เชียงใหม 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 
Dr.rer.nat. (Mathematics), Potsdam Univ., 
Germany 

21. นายประภัทร  วิเศษมงคลชัย ผูชวยศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร), มศว.สงขลาฯ 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 

22. นายปยทัสน  ฉัตรวรวิทย อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร),  
Asia Institute of Technology 
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), เทคโนโลยีสรุนาร ี

23. นายพงศกร  ยศแกว อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
ปร.ด. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 

24. นางสาวพิกุล  ภูผาสุข ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), เทคโนโลยีสรุนาร ี

25. นายมงคล  ตุนทัพไทย อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 
วท.ด. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 

26. นางสาวรจนา  เช่ียวชาญ อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), พระจอมเกลาธนบุร ี
Ph.D. (Mathematics) 
Univ. of Missouri-Rolla, U.S.A. 
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27. นางสาวรพีพรรณ  ไกรแกว อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
ปร.ด. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 

28. นางสาววริษา  นาคพิมพ ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร), ขอนแกน 
ประกาศนียบัตรบัณฑติ วิชาชีพครู, ขอนแกน 
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), เทคโนโลยีสรุนาร ี

29. นายวัชรินทร  คลองด ี ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. เกียรตินิยม (คณติศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), เทคโนโลยีสรุนาร ี

30. นายวิจารณ  สดศริ ิ รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตร), จุฬาฯ 
Ph.D. (Mathematics),  
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 

31. นายวีระชัย  สาระคร อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), ขอนแกน 
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), มหดิล 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย การศึกษาข้ันปรญิญาตร ี

พ.ศ. 2555 
 

******************** 
 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  พ.ศ. 2541 โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งท่ี 11/2555 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555 จึงวางระเบียบวาดวยการศึกษา           
ข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปน้ี 
ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555” 
ขอ 2 ใหใชระเบียบสําหรับผูเขาศึกษาในปการศึกษา 2556  เปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 บรรดาระเบียบ หรือ

ประกาศ หรือมติใดๆ ท่ีขัดแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 
ขอ 4 ในระเบียบน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะ” หมายถึง คณะหรือหนวยงานท่ีมีหลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 
  “คณบดี” หมายถึง คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานท่ี

หลักสูตรหรือรายวิชาระดับปริญญาตรีสังกัด 
  “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงานท่ีนักศึกษา

สังกัด 
  “อาจารยท่ีปรึกษา” หมายถึง อาจารย ท่ีคณะแตงตั้ งให เปน ท่ีปรึกษาเก่ียวกับ

การศึกษาของนักศึกษา 
  “อาจารยผูสอน” หมายถึง อาจารยท่ีคณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “สํานักบริหารและพัฒนา หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล  
     (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
  “การข้ึนทะเบียน” หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลัยใหสภาพการเปนนักศึกษาแกผูท่ี

มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาใหม 

  “การตอทะเบียน”          หมายถึง การท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือการรักษาสภาพ

การเปนนักศึกษาโดยไมลงทะเบียน 
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งไมขัด 

หรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
และคําวินิจฉัยของอธิการถือวาสิ้นสุด 

 

หมวดท่ี 1 
ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ 6  ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 
6.1  ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหน่ึงๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาตนและภาค

การศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) ดวยก็ได โดยหน่ึงภาคการศึกษาปกติมี
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ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สวนภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห 
ท้ังน้ีตองมีช่ัวโมงเรียนแตละรายวิชาเทากับช่ัวโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

6.2 การคิดหนวยกิตในระบบทวิภาค หน่ึงหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังน้ี 
6.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศึกษาปกต ิ
6.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
6.2.3 การฝกงาน สหกิตศึกษา การฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา

ปกต ิ
6.2.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ 
ขอ 7   มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอ่ืนดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบการสอน

ทางไกล และระบบอ่ืนๆ โดยการจัดระบบการศึกษาน้ันๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตในสัดสวนท่ี
เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 2 
การรับเขาศึกษา 

 

ขอ 8  การรับบุคคลเขาเปนนักศึกษา สามารถดําเนินการไดดังน้ี 

8.1 การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

8.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

8.3 การรับเขาศึกษาตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความรวมมือ

ระหวางสถาบัน 

8.4 การรับโดยวิธีอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 9   คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

9.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป  หรือ 5 ป หรือ ไมนอยกวา 6 ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในภาคสุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทา 

9.2 เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติเขาศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาน้ันๆ 

และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเก่ียวของกับการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาน้ันๆ 
 
 

หมวดท่ี 3 
การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน 

 

ขอ 10   การข้ึนทะเบียน 

10.1  คุณสมบัติของผูข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

10.1.1 เปนผูท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนรับเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

10.1.2 เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย และของคณะทุก

ประการ 

10.2 ผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและข้ึนทะเบียน และชําระเงินคาข้ึนทะเบียนและ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธ์ิ 
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10.3 หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ําประกันท่ีนํามายื่นในวันรายงานตัว จะตองใหผูรับรองและ         

ผูค้ําประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือช่ือใหเรียบรอยกอนนํามายื่น และถาปรากฏในภายหลัง

วาเปนลายมือช่ือปลอม มหาวิทยาลัยจะสั่งใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปนนักศึกษา 
ขอ 11  การตอทะเบียน 

11.1 นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกปการศึกษา และชําระเงินคาตอทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

11.2 กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือถูกพัก
การศึกษา เน่ืองจากตกออกตามขอ 28 แหงระเบียบน้ี ใหถือวาการตอทะเบียนครั้งน้ันเปนโมฆะ และ
มหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอทะเบียนใหกับนักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตอง
ลงทะเบียนเรียน สามารถทําไดในกรณีตอไปน้ี 
11.2.1  การลาพักการศึกษา 
11.2.2  ถูกสั่งพักการศึกษา 
11.2.3  ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ 

11.3 นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏบัิติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลยั
และของคณะทุกประการ 

  

หมวดท่ี  4 
การลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ 12  การลงทะเบียนเรียน 
12.1 นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จสิ้น

ภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
12.2 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง หรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง 
12.3 ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมต่ํากวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 

หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
12.5 ในกรณีท่ีมีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาท่ีกําหนดไวในขอ 12.3 และ 12.4 

อาจจะกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและไดรับอนุมัติจากคณบดี ท้ังน้ีไมเกิน 25 
หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน 12 หนวยกิต ในภาค
การศึกษาพิเศษและสําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

12.6 การลงทะเบียนรายวิชาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ท่ีไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

12.7 นักศึกษาท่ีไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับเปนรายวันตามอัตรา
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังน้ีใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

12.8 เมื่อพนระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแต
จะมีเหตุผลอันสมควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

12.9 นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษาตามขอ 37.3 แหง
ระเบียบน้ี มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

12.10 นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาได  มีสิทธิขอยกเวนหรือโอนรายวิชาไดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
12.11 นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรแีละไดคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเกณฑท่ีสําเร็จ

การศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตจะเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขอ
อนุมัติสองปริญญา 
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12.12 คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

12.13 การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเง่ือนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียนเปนโมฆะ                
ขอ 13  การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 

13.1 นักศึกษาท่ีได  R  ตามหมวดท่ี 7 จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําทันทีท่ีมีการเปดสอน นอกจากจะ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียนได 

13.2 นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดไมสูงกวา D+  อีกเพ่ือทําใหระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
สูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ําน้ีตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

13.3 ในกรณีที่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีแลว          
แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑท่ีจะสําเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับ
คะแนนต่ํากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและ        
คาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ําน้ี ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับ
รายวิชาอ่ืน    

                      

หมวดท่ี 5 
การเพ่ิมและถอนรายวิชา 

                      

ขอ 14   การเพ่ิมรายวิชาจะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 3 วันแรกของภาค
การศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 15   การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
15.1 การถอนรายวิชาภายในหน่ึงในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชาน้ันในภาคการศึกษาน้ัน นับจากวันเริ่ม

เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกําหนดรายวิชาท่ีถอนน้ันจะไมปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และการถอนตามนัยน้ี นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเองผาน
ระบบอินเทอรเน็ต 

15.2 การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 15.1 แตไมเกินหน่ึงในสองของระยะเวลาการศึกษา
ของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาน้ัน นับจากวันเริ่มเรียนตามปฏิทิน การศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด รายวิชาท่ีถอนน้ันจะได  W แตจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา การถอนตาม
นัยน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และใหดําเนินการท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

15.3 การถอนรายวิชาภายหลงัจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ 15.2 รายวิชาท่ีถอนน้ันจะไดรับ F และจะปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษา                                                      

ขอ 16   เมื่อมีการเพ่ิมหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ 12.3, 12.4 และ 12.5 
แหงระเบียบน้ี 
                      

หมวดท่ี 6 
การศึกษาแบบรวมเรียน 

                      

ขอ 17  การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 
ขอ 18  การลงทะเบียน  การเพ่ิม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรียน ใหปฏิบัติตาม หมวดท่ี 4 และ 5 

แหงระเบียบน้ี 
ขอ 19  รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไวตามหลักสูตร 
ขอ 20  รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรืออางเปนเง่ือนไขของรายวิชา (Prerequisite) ท่ีนับหนวยกิต

ไมได 
ขอ 21    ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้าํเพ่ือจะนับหนวยกิต

ในภายหลังมิได เวนแตในกรณีท่ีมีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา และรายวิชาน้ันเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหมี
การเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 
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ขอ 22    การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และใหระบุคําวา Audit ไว
ในวงเล็บตอทายช่ือรายวิชา 

                      

หมวดท่ี 7 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน 

                      

ขอ 23  ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน 
 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                           คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A                  ผลการประเมินข้ันดีเยี่ยม (Excellent)                   4.0 

 B+                   ผลการประเมินข้ันดีมาก (Very Good)  3.5  
 B                     ผลการประเมินข้ันดี (Good)                              3.0 

 C+              ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)    2.5 
 C             ผลการประเมินพอใช (Fair)                               2.0 

 D+   ผลการประเมินข้ันออน (Poor)     1.5 
          D                     ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)       1.0 
 F     ผลการประเมินข้ันตก (Fail)    0  
 ตัวอักษรอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ  I  P  R  S  T  U   และ W 
ตัวอักษรเหลาน้ีไมมีคาคะแนน ยกเวน T 
     ตัวอักษร                               ความหมาย 
 I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
 P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 
 R                      ซ้ําช้ัน (Repeat) 
 S                      พอใจ (Satisfactory) 
 T                      รับโอน (Transfer) 
 U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
        W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 
 กรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือท่ีปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 24  การใชตัวอักษร มีวิธีการดังน้ี 

24.1  ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปน้ี 
24.1.1  ในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินไดเปนระดับคะแนน 
24.1.2 เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด 
24.1.3 เปลี่ยนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีคณะแพทยศาสตรกําหนด 
24.1.4 การใช F นอกเหนือจากขอ 24.1.1, 24.1.2 และ 24.1.3 แลว ยังใชไดในกรณีตอไปน้ีอีก คือ 

(1) นักศึกษาถูกตัดสิทธ์ิไมใหเขาสอบประจําภาค 
(2) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินใหได  F ตามระเบียบเก่ียวกับการ

สอบประจําภาคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเง่ือนไขการประเมิน
ตามเกณฑขอ 25.2 

(3) เปลี่ยนจาก I เพราะนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ีอาจารยผูสอนกําหนดให 
ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด 

(4) ไมถอนรายวิชาเรียนภายในเวลาท่ีกําหนด ตามขอ 15.3 
(5) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีตองไดรับความ

เห็นชอบจากอธิการบด ี
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24.2 ตัวอักษร I  ใชในกรณีตอไปน้ี 
24.2.1 นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเง่ือนไขท่ีอาจารยผูสอนกําหนดดวยเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 
24.2.2 นักศึกษาไมสามารถเขาสอบไดดวยเหตุสุดวิสัย  

การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชาน้ัน
สังกัดและไดรับการอนุมตัิจากคณบดท่ีีรายวิชาน้ันสงักัด เมื่อไดรับอนุมัติใหได I แลว ใหคณะท่ีรายวิชาน้ัน
สังกัดอยู กําหนดเวลาสอบหรือปฏิบัติงานใหครบ ท้ังน้ีตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะน้ันจะ
เปลี่ยนเปน F เวนแตในกรณีท่ีจําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัด 
และใหคณบดีท่ีรายวิชาน้ันสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงใหสํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการทราบลวงหนา 

24.3 ตัวอักษร P ใชในกรณีท่ีรายวิชาน้ันเปนรายวิชาท่ีเปดสอนติดตอกันมากกวา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะตอง

วัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชาน้ันและตองประเมินผลเปน  A  B+  B  C+  C  D+  D หรือ  
F    

24.4  ตัวอักษร  R  ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานในรายวิชาเฉพาะของคณะ
แพทยศาสตรตามเกณฑท่ีคณะกําหนด 

24.5 ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปน้ี 
24.5.1 การประเมินผลรายวิชาท่ีกําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน หรือลงทะเบียน

เรียนแบบรวมเรียน 
24.5.2 เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู  สําหรับรายวิชาท่ีได

กําหนดการประเมินผลเปน S และ U 
24.6  ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหโอนไดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะท่ีรับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 
24.7 ตัวอักษร W ใชในกรณีตอไปน้ี 

24.7.1 รายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ 15.2 
24.7.2 นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
24.7.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

                      

หมวดท่ี 8 
การวัดและประเมินผล 

 

ขอ 25  การวัดและประเมินผลการศึกษา   
25.1 มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาคการศึกษาหน่ึงๆ ไม

นอยกวาหน่ึงครั้ง และเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว ถือวาการเรียนรายวิชาน้ัน
สิ้นสุดลง 

25.2 อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหนักศึกษาทราบลวงหนา 
25.3 การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี 7 
25.4 การประเมินผลการศึกษาเพ่ือคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average = G.P.A.) จะกระทํา

เมื่อสิ้นแตละภาคการศึกษา 
25.5 วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average = Cumulative G.P.A.) ให

ทําดังน้ี 
25.5.1 ใหนําผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนท่ีไดกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา

ท่ีมีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หารดวยจํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative 
Credits) ผลลัพธท่ีไดคือระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

25.5.2   การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม 4 ตําแหนงและใหปดเศษเฉพาะ ทศนิยมท่ีมี
คาตั้งแต 5 ข้ึนไป ตั้งแตตําแหนงท่ี 4 เพ่ือใหเหลือทศนิยม 2 ตําแหนง               



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 349 
 

25.6  รายวิชาท่ีมีคาคะแนนทุกรายวิชา จะตองนําหนวยกิตของรายวิชาน้ันๆ ไปรวมเปนตัวหารในการ
คํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 26  การกําหนดนับช้ันปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดช้ันปนักศึกษาใหออกเปนประกาศของคณะ 
ขอ 27  การสอบ 

27.1  การสอบแบงเปน  
27.1.1 การสอบยอย 
27.1.2 การสอบกลางภาค 
27.1.3 การสอบประจําภาค 
27.1.4 การสอบรวบยอด 
27.1.5 การสอบประเภทอ่ืน 

27.2 การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหน่ึงๆ ผลของการสอบอาจนําไปใชพิจารณาเปนสวน
หน่ึงรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน
หรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

27.3 การสอบกลางภาค หมายถึงการสอบกลางภาคตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
27.4 การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการสอนในภาค

การศึกษานั้น หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการสอบประจําภาคใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

27.5 การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพ่ือมีสิทธ์ิไดรับปริญญาสาขาใดสาขาหน่ึง หรือให
เปนไปตามท่ีคณะกําหนด 

27.6 การสอบประเภทอ่ืน หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามระเบียบน้ี ใหเปนไปตามท่ีคณะ
กําหนด                   

ขอ 28  การตกออก 
28.1 การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาน้ันๆ และใหคิด

เฉพาะรายวิชาท่ีมีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ีได  I  
28.2 นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปน้ี 

28.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 1.50 เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิตสะสมตั้งแต 
30-59 หนวยกิต 

28.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 1.75 เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมีหนวยกิตสะสมตั้งแต 
60 หนวยกิตข้ึนไป 

28.2.3 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ขอ 29  การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปน้ี 

29.1  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังน้ี 
29.1.1 การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 
29.1.2 ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีระบุไวในหลักสูตรวาเปนรายวิชาท่ีเทียบเทากัน ให

นับรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงเปนหนวยกิตท่ีได 
29.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาท่ีคณะกําหนดไมต่ํา

กวา 2.00 หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
29.3 มีคุณสมบัติตามขอ 30.1 แหงระเบียบน้ี 
29.4 มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
29.5 ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ขอนแกน วา

ดวยวินัยนักศึกษา 
29.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 



 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 350 
 

 

29.7 นักศึกษาท่ีไมผานเกณฑตามขอ 29.2 แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑท่ี
สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ท้ังน้ีการให
อนุปริญญาตองเปนไปตามขอ 30.2 แหงระเบียบน้ี 

29.8 วันท่ีสําเร็จการศึกษา ใหนับวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จการศึกษา 
                      

หมวดท่ี 9 
การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

                      

ขอ 30  ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจากคณะตามหลักเกณฑดังน้ี 
30.1 คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอช่ือนักศึกษาผูสมควรไดรับอนุมัติ

ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 29 แหงระเบียบน้ี         
ทุกประการ และตอง 
30.1.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา

บัตรหรือประกาศนียบัตร รวมท้ังไมอยูในระหวางบําเพ็ญประโยชนตอ 
มหาวิทยาลัยหรือสังคม ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

30.1.2 ไมเปนผูคางชําระหน้ีสินกับทางมหาวิทยาลัย 
30.2 ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอช่ือผูสมควรไดรับอนุปริญญา

ตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูท่ีไดรับการเสนอช่ือจะตองมีคุณสมบัติตามขอ 29  ทุกขอ ยกเวนขอ 29.2 แหง
ระเบียบน้ี และตอง 
30.2.1 ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 

2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 หรือ  
30.2.2 ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหนวยกิตท่ีไดและ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด    
30.3 การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเรจ็การศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

หรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติ  

ขอ 31  การใหปริญญาเกียรตินิยม   
 31.1 นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปน้ี 

31.1.1 มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกตท่ีิกําหนดไวในหลักสตูร ท้ังน้ีไมนับเวลาท่ีอนุมัติใหลาพัก
การศึกษา 

31.1.2 ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 
31.1.3 ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง เพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แลวทําใหสงผล

ตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
31.1.4 ไมเคยไดรับการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนได

โดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรตินิยมเทาน้ัน 
31.1.5 ในกรณีนักศึกษาท่ีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอ่ืน จะตองศึกษารายวิชา

ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

31.2 การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี 
31.2.1 เกียรตินิยมอันดับหน่ึงและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุม

ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ ท้ังน้ีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํา
กวา 3.60 กรณีท่ีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงท่ี 4 หากยัง
เทากัน ใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชาบังคับหรือวิชาเอกของ
หลักสูตร 

31.2.2 เกียรตินิยมอันดับหน่ึง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.60 
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31.2.3 เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ถึง 3.59  
31.3 การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลกัสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไปตามขอ 31.1 และขอ 31.2 

ในระเบียบน้ี  
ขอ 32 การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไป
แลว มีคณุสมบัติไมเปนไปตามขอ 9 ขอ 29 และขอ 30 แหงระเบียบน้ี ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรือ
อนุปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลน้ัน 
ขอ 33 ในกรณีท่ีมีเหตุผลท่ีจําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหน่ึงผูใดเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
                      

หมวดท่ี 10 
การยายโอนนักศึกษา 

                      

ขอ 34  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
34.1 นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของมหาวิทยาลัย การรับโอน

จะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรท่ีขอเขาศึกษา และใหคณะท่ีจะรับเขาศึกษา
เปนผูพิจารณารับโอน ท้ังน้ีคณะอาจกําหนดวิธีการ หลักเกณฑพิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได 

34.2 นิสิตนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผู ท่ีพนสภาพการเปนนิสิต นักศึกษาจาก
สถาบันเดิม และตองไดศึกษาอยูในสถาบันน้ันมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ ท้ังน้ี ไมนับภาค
การศึกษาท่ีลาพักการศึกษา และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 

34.3 นิสิตนักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ไมนอย
กวา 6 สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขารับการศึกษาน้ัน พรอมกับ
แนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

34.4 หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
34.5 นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสองเทาของจํานวนป 

ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีเขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมดวย 
34.6 การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไมนําระดับ

คะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม มาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม     
ขอ 35  การยายคณะเรียน 

35.1 การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะของคณะท่ี
กําลังศึกษาและคณะท่ีประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

35.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
35.2.1 เปนนักศึกษาท่ียังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม 
35.2.2 ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
35.2.3 มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 

30 หนวยกิต  
35.3  นักศึกษาท่ีประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตอสํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการผานคณะท่ีกําลังศึกษา ท้ังน้ีนักศึกษาจะตองยื่นเอกสารดังกลาวกอนเริ่มภาคการศึกษา
ท่ีขอยายอยางนอย 6 สัปดาห  

35.4  หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอ่ืนๆ 
35.4.1 การเทียบรายวิชาท่ีจะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขาศึกษา 
35.4.2 ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาท่ีเทียบกันไดท้ังหมด 
35.4.3 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดใน

หลักสูตรท่ียายเขาศึกษา  



 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 352 
 

 

35.5 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทาของจํานวนปท่ีกําหนด
ไวในหลักสูตรน้ัน โดยนับจากวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

35.6  การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย  
สะสมจากรายวิชาท้ังหมดท่ีรับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในหลักสูตรใหมท่ียายเขา
ศึกษาดวย 

ขอ 36 การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแตละคณะ 
                      

หมวดท่ี 11 
การลา การพนสภาพนักศึกษาและการคืนสภาพนักศึกษา 

                      

ขอ 37 การลา 
37.1 การลาแบงเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

37.1.1 การลาปวยหรือลากิจ 
37.1.2 การลาพักการศึกษา 
37.1.3 การลาออก 

37.2 การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด 
มิฉะน้ันจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาท่ีเก่ียวของกับการสอบใหเปนไปตามขอ 27 แหงระเบียบน้ี 
และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกเหนือจากน้ีใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

37.3  การลาพักการศึกษา 
37.3.1 นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหน่ึงตอไปน้ี 

(1) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 
(2) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
(3) เหตุผลความจําเปนอ่ืนท่ีคณะเห็นสมควร 

37.3.2 วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณี ท่ีนักศึกษาไมอาจ
ดําเนินการดวยตนเองได ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีคณะผานอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือให
คณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ีนักศึกษาจะตองดําเนินการไมนอยกวา 2 สัปดาห
กอนวันแรกของการสอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด ยกเวนกรณีท่ี
มีสาเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

37.3.3 นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหน่ึงภาคการศึกษาปกติ เวนแตกรณีมีเหตุจําเปน
หรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้งละหน่ึงปการศึกษาได โดยตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบด ี

37.3.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพ
นักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

37.4 การลาออก นักศึกษาตองยื่นใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐานการแสดงวาไมมหีน้ีสิน
คางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษาและคณบดีท่ีนักศึกษาสังกัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนอาจใหผูปกครองยื่นใบลาออกแทนนักศึกษาได               

37.5 หลักฐานท่ีใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 
37.5.1 ใบลา ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
37.5.2 ใบรับรองแพทย (กรณีลาเน่ืองจากปวย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
37.5.3 หนังสือรับรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา กรณีลาปวย

หรือลากิจเกิน 15 วัน หรือลาพักการศึกษา หรือลาออก 
37.5.4 หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา การลาทุกประเภทตองผานความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 353 
 

37.5.5 หลักฐานเอกสารประกอบอ่ืนแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติใหไปฝกปฏิบัติงานท่ี
ตางประเทศ การเรียกตัวเขารับราชการทหาร เปนตน 

37.5.6 หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหน้ีสินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณีลาออกหรือลาพัก
การศึกษา 

37.6  การอนุมัติลาพักการศึกษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา          
37.7 การลาทุกกรณี จะไมไดรับสิทธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดของมหาวิทยาลัย   

ขอ 38  การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
38.1   ตาย 
38.2   ลาออก 
38.3   ตกออก 
38.4  ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
38.5 ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
38.6 เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยโดยใหถือวา

วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาเปนวันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีท่ีเปน
นักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญาใหถือวันพนสภาพในวันท่ีอนุมัติปริญญาท่ีสอง 

38.7 ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา โดยมิไดลาพัก
การศึกษาตามระเบียบ 

38.8 ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาค
การศึกษา  ยกเวนในกรณีเหตุสุดวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร            

38.9  ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ท้ังน้ีใหนับ
รวมระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาดวย 

38.10  ปลอมแปลงลายมือช่ือผูปกครอง หรือลายมือช่ือบุคคลอ่ืน เพ่ือใชเปนหลักฐานเท็จตอมหาวิทยาลัยตาม
ขอ 10.3 แหงระเบียบน้ี 

38.11 ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 
38.12 โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
38.13 อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 39 การคืนสภาพนักศึกษา 
39.1 นักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษาอันเน่ืองจากสาเหตุตอไปน้ี อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได  

39.1.1  พนสภาพตามขอ 38.2 ขอ 38.7 ขอ 38.8 และขอ 38.13 หรือ 
  39.1.2 พนสภาพเน่ืองจากไดรับการประเมินใหไดอักษร  I  และถูกประเมินใหตกออกโดยยังไมไดแกผล 
    การประเมินอักษร I 

39.2 หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
                      

หมวดท่ี 12 
บทกําหนดโทษ 

                      

ขอ 40 นักศึกษาท่ีกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบน้ี ตองรับโทษทางวิชาการตามท่ีระบุไวในขอ 41 แหงระเบียบน้ี และตอง
ถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามท่ีระบุไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา อีกโสดหน่ึงดวย 

ขอ 41 โทษทางวิชาการ มี 4 สถาน ดังน้ี 
41.1 ใหปรับตกรายวิชาท่ีเปนกรณีสาเหตุการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบน้ี เชน ทุจริตในการสอบ และ

กรณีท่ีเปนไปตามขอ 24.1.4 
41.2 ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของรายวิชาท่ีสอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษาน้ัน โดยนับยอนหลัง

ตามลําดับรายวิชาท่ีสอบ 
41.3 ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
41.4 ปรับตกทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
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ขอ 42  การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบน้ี 
42.1 ใหผูท่ีตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี รวบรวมหลักฐานขอเท็จจริงตางๆ รายงาน

เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอโทษ 
42.2 ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกข้ันหน่ึง โดยใหโอกาส

นักศึกษาไดช้ีแจงขอเท็จจริง ท้ังน้ีใหแลวเสร็จภายใน 15 วันหลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียน
ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

42.3 ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะท่ีนักศึกษาผูน้ันสังกัดและ
ผูปกครองของนักศึกษาผูน้ันทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ 43 นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบน้ี หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ 30 อาจอุทธรณไดตาม
หลักเกณฑดังน้ี 
43.1 ใหนักศึกษาผูน้ันมีสิทธ์ิอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ 
43.2 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือของผูอุทธรณ 
43.3 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทาน้ัน จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือมอบหมายใหคน

อ่ืนอุทธรณแทนไมได 
43.4 การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 44 ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย  มีคําสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณบดี 

  กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือวินิจฉัย   
 คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสอง ใหถือเปนท่ีสุด แลวแจง             
คําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 
 

หมวดท่ี 13 
การจัดการศึกษาและการวัดผลสาํหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

  

คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษาในช้ันคลินิกเน่ืองจากมีการเรียน
ภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ในสวนท่ีแตกตางจากคณะอ่ืนๆ ดังน้ี 
ขอ 45 การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ขอ 46 การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การสอบแกตัวการข้ึน

ช้ันเรียน การเรียนซ้ําช้ัน การตกออก และการสอบเพ่ือปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย   

   

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 47  สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา 2556 ใหใชระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และประกาศหรือแนวปฏิบัติท่ีเปนไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

ขอ 48  ระเบียบ หรือประกาศใดท่ีใชขอความ “ภาคการศึกษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” ตามระเบียบน้ี 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 

                  
 

(ลงช่ือ)  พลตํารวจเอก  เภา   สารสิน 
(เภา  สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 355 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการสอบประจําภาคของนกัศึกษา พ.ศ. 2557 

 

****************** 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการสอบประจําภาคของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนไปดวยความเรียบรอย                   
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ขอ 27.4 
แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2555 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 จึงวางระเบียบไวดังน้ี 
   ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2557” 
  ขอ 2  ใหใชระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศเปนตนไป 
   ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547 และใหใช
ระเบียบน้ีแทน 
   ขอ 4  ในระเบียบน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
  “คณะ”  หมายความวา คณะหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ 
      เทียบเทาคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียน  
     การสอนในระดับปรญิญาตร ี
  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีหรือผูบ ริหารสูงสุดของคณะหรือ 
      หนวยงานท่ีเรียกช่ืออยาง อ่ืน ท่ีมีฐานะ 
      เทียบเทาคณะหรือหนวยงานท่ีจัดการเรียน 
      การสอนในระดับปรญิญาตร ี
  “คณะกรรมการประจําคณะ”  หมายความวา  คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ 
     ประจําหนวยงานท่ีเรียก ช่ืออยาง อ่ืนท่ีมี  
      ฐานะเทียบเทาคณะหรือคณะกรรมการประจํา 
      หนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ 
      ปริญญาตร ี
  “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายความวา  อาจารยท่ีคณะแตงตั้งใหเปนท่ีปรกึษาเก่ียวกับ 
       การศึกษาของนักศึกษา 
  “คณะกรรมการสอบ”  หมายความวา  คณะกรรมการท่ีคณะแตงตั้งใหรับผิดชอบ 
      ดําเนินการเก่ียวกับการสอบของนักศึกษา 
   “กรรมการคุมสอบ”  หมายความวา  ผูท่ีคณะแตงตั้งใหเปนกรรมการคุมสอบใน 
      รายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระดับ 
     ปริญญาตร ี
  “อาจารยผูสอน”  หมายความวา  อาจารยท่ีคณะมอบหมายใหสอนรายวิชาใน 
     หลักสตูรท่ีมีการจัดการเรียนการสอน ระดับ 
     ปริญญาตร ี
   “การสอบประจําภาค”  หมายความวา  การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชาเมื่อ 
       เสร็จสิ้นการสอนในภาคการศึกษาน้ัน 
  “นักศึกษา”   หมายความวา  นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
       ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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  ขอ 5  ใหมีการกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนวันสอบอยางนอย 15 วัน
และมีการจัดผังท่ีน่ังสอบอยางเปนระบบ 
  ขอ 6  นักศึกษาตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย
เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2547   
   กรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาสอบหากนักศึกษาไมปฏิบัตติามความในวรรคแรก 
  ขอ 7  ผูมีสิทธิเขาสอบ 
  (1)  เปนผูท่ีไมถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เปนผูปฏิบัติตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และประกาศฯ ท่ีคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนดโดยคณะหรือ
มหาวิทยาลัยตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน 
  ขอ 8  การเขาหองสอบ 
  (1)  หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
   (2)  หามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกขอความ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ี
สามารถจัดการขอมูลไดเขาหองสอบ เวนแตอุปกรณหรือเครื่องใชจําเปนท่ีอาจารยผูสอนอนุญาตไวเปนลายลักษณอักษร  
   (3)  ในกรณีท่ีนักศึกษามาถึงหองสอบภายหลังการสอบไดเริ่มตนแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการ            
คุมสอบเสียกอนจึงจะเขาสอบได แตถาเวลาไดลวงเลยไปกวา 30 นาที นับตั้งแตเวลาเริ่มตนสอบ นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบ 
   (4)  นักศึกษาตองเขาหองสอบและน่ังสอบตามเลขท่ีน่ังท่ีคณะกรรมการสอบไดจัดไวให 
  ขอ 9  การปฏิบัติตนระหวางการสอบ 
  (1)  นักศึกษาตองใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมสอบ 
    (2)  นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรอ่ืนใดท่ีทางราชการออกใหท่ีมีรูปถายใหกรรมการ
คุมสอบตรวจสอบกอนลงช่ือในบัญชีรายช่ือผูเขาสอบ 
   (3)  นักศึกษาตองมีอุปกรณหรือเครื่องใชจําเปนของตนเอง หามหยบิยืมกันในหองสอบ 
   (4)  หามทํากระทําการทุจรติ หรือกระทําการใดๆ อันสอไปในทางทุจริต 
   (5)  หามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในหองสอบ 
   (6)  หากมีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับขอสอบใหทําไปตามท่ีปรากฏในขอสอบหรือสอบถามกรรมการคมุสอบ 
  (7)  เมื่อเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบ เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
   (8)  หามลุกออกจากท่ีน่ังสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
    (9)  เมื่อไดยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคมุสอบวาหมดเวลาสอบใหยตุิการทําขอสอบ
โดยทันที  
   ขอ 10 การสงกระดาษคําตอบ 
   (1)  ใหกรอกขอความในกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบใหครบถวน 
   (2)  ใหวางกระดาษคําตอบและหรือสมุดคําตอบไวบนโตะน่ังสอบของตน หรือตามท่ีกรรมการคุมสอบ
กําหนดให 
 ขอ 11 การออกจากหองสอบเมื่อสอบเสร็จแลว 
  (1)  หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ หรือสมุดคําตอบออกไปนอกหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร 
   (2)  นักศึกษาจะออกจากหองสอบไดภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดใหเริ่มทําขอสอบแลวไมนอยกวา 45 นาที 
   (3)  เมื่อออกจากหองสอบแลว ตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที และหามสงเสียงดังรบกวนหรือทํา
ความรําคาญใหแกผูท่ียังสอบอยู 
  ขอ 12 การกระทําตอไปน้ีถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ 
   (1)  พูด ถาม บอก ลอกคําตอบ แสดงอาณัติสัญญาณหรือกระทําใดๆ อันสอไปในทางทุจริต  
  (2)  นําเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถจัดการขอมูลได อุปกรณอ่ืนท่ีไมจําเปนในการ
สอบหรือไมไดรับอนุญาตเขามาในหองสอบ 
   (3)  นําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกขอความท่ีไมไดรับอนุญาตเขามาในหองสอบ 
  ขอ 13 กรรมการคุมสอบมีอํานาจตรวจคนผูมีเหตุอันควรสงสัยวาจะทําการทุจริตในการสอบ 
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  ขอ 14 เมื่อกรรมการคุมสอบพบวามีการทุจริตเกิดข้ึน ใหยึดอุปกรณหรือเอกสารท่ีใชในการทุจริต และให
นักศึกษารายน้ันสอบตอไดจนเสร็จ 
  ขอ 15 เมื่อพบวามีนักศึกษากระทําผิด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหกรรมการคุมสอบอยางนอย 2 คน จัดทํา
รายงานพรอมรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิดไวใหเสร็จเรียบรอยภายในวัน    เกิดเหตุ เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการสอบ   
  ใหคณะกรรมการสอบรวบรวมหลักฐานประกอบดวย คําช้ีแจงของของกรรมการคุมสอบ คําช้ีแจงของนักศึกษา 
และความเห็นของคณะกรรมการสอบ ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากเกิดเหตุและจัดทํารายงานเสนอคณบดีเพ่ือ
พิจารณา   
  ขอ 16  ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกคําสั่งลงโทษใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน 
หลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย และแจงคําสั่ง
ลงโทษเปนหนังสือใหนักศึกษาและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบภายใน 15 วันนับแตวันท่ีออกคําสั่ง และใหสํานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ พรอมท้ังแจงบิดามารดา ผูปกครองหรือผูท่ีเก่ียวของกับ
นักศึกษาแลวแตกรณีเพ่ือทราบเมื่อผลการพิจารณาเปนท่ียุติและเปนท่ีสุดแลว  
  กรณีแจงคําสั่งลงโทษให นักศึกษาตองแจงสิทธิในการอุทธรณให นักศึกษาทราบดวย รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทายระเบียบ    
 ขอ 17 นักศึกษาผูไมปฏิบัติตามระเบียบน้ีถือวา มีเจตนาฝาฝน สอเจตนาทุจริต หรือกระทําการทุจริต ใหพิจารณาโทษ
ตามควรแกกรณี ดังน้ี 
  (1)  ปรับตกในรายวิชาน้ัน 
  (2)  ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของรายวิชาท่ีสอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษาน้ันโดยนับยอนหลัง
ตามลาํดับรายวิชาสอบ 
 (3)  ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
 (4)  ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
  ท้ังน้ี ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษาอีกโสตหน่ึงดวย 
   ขอ 18 กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนจะตองขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามขอ 15 ใหขออนุมัติตอคณบดี และ
ขอ 16 ใหขออนุมัติตออธิการไดไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีครบกําหนดตามขอ 15 หรือขอ 16 แลวแตกรณี  
  ขอ 19 นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษตามระเบียบน้ี มีสิทธิอุทธรณได ดังน้ี  
    (1)  ยื่นอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ีทราบคําสั่งลงโทษ 
   (2)  การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูอุทธรณ 
   (3)  การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทาน้ัน จะอุทธรณแทนคนอ่ืนหรือมอบหมายให
คนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 
  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษ ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลยั 
 ขอ 20 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยเพ่ิมโทษ ลดโทษ ยกโทษ หรือยกอุทธรณตามควรแกกรณ ี
 คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคแรกใหถือเปนที่สุดและใหคณะแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณ
ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติ กรณีไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ใหคณบดีขออนุมัติตออธิการเปนกรณีๆ ไป 
  ขอ 21 ในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบดวยมีเหตุผลความจําเปน ใหนักศึกษาท่ีขาดสอบทําเรื่องช้ีแจงเปนหนังสือถึง
สาเหตุท่ีขาดสอบยื่นตอคณบดีเพ่ือพิจารณาใหมีการสอบชดเชย โดยใหยื่นคํารองตอคณบดผีานอาจารยท่ีปรึกษาและ
อาจารยผูสอน 
  กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอ่ืนนอกคณะท่ีนักศึกษาสังกัดใหยืน่คํารองตอคณบดีผานอาจารยท่ีปรึกษาและ
อาจารยผูสอนเพ่ือแจงใหคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยูดําเนินการสอบชดเชย 
  เมื่อไดรับอนุมัตจิากคณบดีแลว ใหนักศึกษาสอบชดเชยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีคณะกําหนด 
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  ขอ 22 กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนทําใหการสอบไมสามารถดําเนินตอไปได หรือมีหลักฐานแสดงวามีขอสอบ
รายวิชาใดลวงรูไปยังผูเขาสอบไมวาจะดวยวิธีใดๆ กอนเขาสอบหรือหลังสอบรายวิชาน้ัน ใหคณบดีเสนออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาสั่งยกเลิกการสอบ หรือใหมีการสอบใหม 
  ขอ 23 การสอบกลางภาคหรือการสอบอ่ืนใด ท้ังท่ีเปนการจดัสอบโดยคณะ สาขาวิชา หรือผูสอนจดัสอบเอง ให
นําระเบียบน้ีไปใชไดโดยอนุโลม 
  ขอ 24 คณบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดรายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการสอบ
ของนักศึกษาไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี  
  ขอ 25 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมีปญหาการตีความหรือการปฏิบัตติามระเบียบน้ี ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  กันยายน  พ.ศ. 2557 
 
 

(ลงช่ือ)  ณรงคชัย  อัครเศรณ ี
(นายณรงคชัย  อัครเศรณ)ี 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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คําสั่งคณะ.............................................. 
ท่ี.………/……….…… 

เรื่อง  ……………………………………………………………………………… 

 

************************** 
 

  ดวย นาย/นางสาว (ระบุช่ือ/สกุล).................................................................................................................... 
รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................ คณะ.............................................................................. ช้ันป ........... 
ระบุพฤติกรรมกระทําผดิ (ทําอะไร ท่ีไหน อยางไร เมื่อไร)  
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................. 
  การกระทําของ นาย/นางสาว (ระบุช่ือ/สกุล) ................................................................................................. 
ดังกลาวเปนความผิด (ใหระบุกรณีกระทําผิดโดยระบุวาผิดกรณีใดบาง ความผิดในขอใดของขอบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ 
มหาวิทยาลยั ฉบับใด) ............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 (หรือตาม
ระเบียบของคณะ/หนวยงาน) ประกอบกับขอ 16 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 จึงใหลงโทษ นาย/นางสาว (ระบุช่ือ/สกุล) ............................................................ 
รหัสนักศึกษา...........................................คณะ..............................................ช้ันป............... โดยใหลงโทษ.............................. 
.................................................................................................................................................................................................  
 ผูถูกลงโทษมสีิทธิอุทธรณ คําสั่งน้ี ตามขอ 19 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจํา
ภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยทําเปนหนังสืออุทธรณตออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแตวันได
รับทราบคําสั่งน้ี 
 
  ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
     สั่ง  ณ  วันท่ี 
 
        (..............................................................) 
            คณบดีคณะ..................................................... 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 
 

************************** 
 

 โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา
ฤดูรอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ใหเหมาะสม สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ัน
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และสอดคลองกับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา พ.ศ. 2557 เปนตนไป” 
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูรอน 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2543 
   บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือแยงกับระเบียบน้ี
แทน 
 ขอ 4  ในระเบียบน้ี 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
   “อธิการบด”ี   หมายความวา อธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะ”  หมายความวา คณะหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี 
      ฐานะเทียบเทาคณะหรือหนวยงานท่ีจัดการ 
      เรียนการสอนในระดับปรญิญาตร ี
  “คณบดี”  หมายความวา  คณบดีหรือผูบ ริหารสูงสุดของคณะหรือ 
      หนวยงานท่ี เรี ยกชื่ออย า ง อ่ืน ท่ีมี ฐานะ  
      เทียบเทาคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียน 
      การสอนในระดับปรญิญาตร ี
  “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
      ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “ภาคการศึกษาพิเศษ”  หมายความวา  ภาคการศึกษาฤดูรอนในหลักสูตรเดิม และ 
      ภาคการศึกษาท่ีไมไดเปนภาคการศึกษาปกต ิ
 ขอ 5 ผูมีสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษตองเปนนักศึกษา 
 ขอ 6 กําหนดการเปดภาคการศึกษาพิเศษ ใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีช่ัวโมงการ
เรียนแตละรายวิชาไมนอยกวาภาคการศึกษาปกติ และใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห 
 ขอ 7 ในกรณีท่ีคณะจะขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษใหเปนไปตามเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง ดังตอไปน้ี 
  (1)  เปนวิชาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรใหเปดสอนภาคการศึกษาพิเศษ 
  (2)  ถาเปนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนักศึกษาที่เคยเรียนวิชา
นั้นมากอนและสอบไมผานหรือเปนการลงทะเบียนเรียนซ้ํา ยกเวนวิชาที่อาจารยผูสอนไมสามารถสอนในภาค
การศึกษาปกติ หรือในกรณีท่ีไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 
  (3)  วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีใหเปดสอนไดตามจําเปน 
 ขอ 8 จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังน้ี 
  (1)  วิชาตามขอ 7 (1) และขอ 7 (2) ไมนอยกวา 10 คน 
  (2)  วิชาตามขอ 7 (3) ไมนอยกวา 20 คน 
  ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนนอยกวากําหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหเปดสอน โดยความ
เห็นชอบของคณะท่ีรายวิชาน้ันสังกัดอยู 
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 ขอ 9  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีประกาศปดรายวิชาท้ังหมดท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนหรือปดรายวิชาเกินกวา
รอยละ 50 ของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนท้ังหมดและนักศึกษา ประสงคจะถอนรายวิชาท้ังหมด ใหคืนเงิน
คาลงทะเบียนเรียนแกนักศึกษา  
        ขอ 10  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากประสงคลงทะเบียนเกินกวาน้ี ใหคณบดีคณะ
ท่ีนักศึกษาสังกัดอยูพิจารณาอนุมัติใหลงเพ่ิมอีก แตรวมแลวไมเกิน 12 หนวยกิต 
 ขอ 11  วันเพ่ิมวิชาเรียนและวันถอนวิชาเรียนใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 
สวนข้ันตอนการเพ่ิมหรือถอนวิชาเรียนใหปฏิบัติเชนเดียวกับการศึกษาภาคปกติ 
 ขอ 12  กําหนดสิทธิในการเขาสอบภาคปลาย การวัดและประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการสอบประจําภาค 
 ขอ 13  นักศึกษาท่ีกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี ตองไดรับโทษทางวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา            
อีกโสดหน่ึงดวย 
 ขอ 14 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติ ซึ่งไมขัดหรือ
แยงกับระเบียบน้ี 
 

                    ประกาศ  ณ วันท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 

 

   (ลงช่ือ)  ณรงคชัย  อัครเศรณ ี
(นายณรงคชัย  อัครเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  963/2555) 
เร่ือง  คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาขัน้ปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ. 2555 

 

************************** 
 

 เพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาสําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ   
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามขอ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ  พ.ศ.2552 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2555 เมื่อ
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 จึงออกประกาศไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  1  ประกาศน้ีเรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 973/2555) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับนักศึกษาข้ันปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555” 
 ขอ  2  ประกาศน้ีใหใชบังคับสําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคปกต ิท่ีมีสถานภาพเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลยัขอนแกน ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 2556 เปนตนไป   
 ขอ  3  อัตราในการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติแยกแสดงรายละเอียดตามบัญชีแนบทายประกาศน้ี 
           ขอ  4  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศท่ีเก่ียวของ 
 ขอ  5  เงินคาธรรมเนียมการศึกษา ท่ีชําระแลวตามอัตราการเรียกเก็บท่ีกําหนดไวแนบทายประกาศน้ีจะขอคืน
ไมได 
 ขอ  6  นักศึกษาท่ีชําระคาธรรมเนียมเต็มตามอัตราเหมาจายมีสิทธ์ิไดรับบริการตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจะกําหนด โดย
ไมตองเสียคาธรรมเนียมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
 ขอ  7  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี และมีอํานาจออกประกาศเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ  ซึ่งไมขัดหรือ
แยงกับประกาศน้ี 
  

ประกาศ  ณ   วันท่ี  6  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 

     
(ลงช่ือ)   กิตติชัย  ไตรรัตนศริิชัย 

(รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 963/2555) 

บัญชีท่ี 1 คาธรรมเนียมการศึกษา 
 

 คาธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Free) ตอภาคการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติท่ีเขา
ศึกษาในปการศึกษา 2556 เปนตนไป 
 

คณะวิชา อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 
1.  คณะแพทยศาสตร 18,000 
2. คณะทันตแพทยศาสตร 18,000 
3. คณะพยาบาลศาสตร 18,000 
4. คณะเภสัชศาสตร 18,000 
5. คณะเทคนิคการแพทย 18,000 
6. คณะสัตวแพทยศาสตร 18,000 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร 18,000 
8. คณะสถาปตยศาสตร 18,000 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร 15,000 
10. คณะวิทยาการจัดการ 15,000 
11. คณะเกษตรศาสตร 12,000 
12. คณะวิทยาศาสตร 12,000 
13. คณะเทคโนโลย ี 12,000 
14. วิทยาลัยเขตหนองคาย (สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 12,000 
15. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10,000 
16. คณะศลิปกรรมศาสตร 10,000 
17. คณะศึกษาศาสตร 10,000 
18. วิทยาลัยเขตหนองคาย (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 10,000 

 

 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศกึษาฤดูรอน ใหชําระครึ่งหน่ึงของคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกต ิ
 คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท 
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บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  963/2555) 

บัญชี 2  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ีเรียกเก็บตามรายการ 
 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คาปรับลงทะเบียนวิชาเรยีนชากวากําหนด วันละ ........ บาท แตไมเกิน 3,000 บาท 
2. คายื่นใบสมัครขอโอนยายมาเปนนักศึกษา 
3. คาบัตรประจําตัวนักศึกษาบัตรละ 
4. คาใบประมวลผลการศึกษาฉบับละ 
5. คาหนังสือรับรองฉบับจริงหรือฉบับสําเรจ็การศึกษาฉบับละ 
6. คาหนังสือรับรองการเปนนักศึกษาฉบับละ 
7. คาหนังสือรับรองอ่ืน ๆ ฉบับละ 
8. คาใบแปลปรญิญาบัตรฉบับละ 
9. คาข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
10. คาข้ึนทะเบียนอนุปรญิญา 
11. คาใบแทนปริญญาบัตรฉบับละ 
12. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาภายในประเทศทางไปรษณียครั้งละ 
13. คาธรรมเนียมสงหลักฐานการศึกษาตางประเทศทางไปรษณียครั้งละ 
14. คาธรรมเนียมขอเปลี่ยนแปลงแกไขรายการลงทะเบียนวิชาเรียนรายการละ 
15. คาขอคืนสถานภาพนักศึกษา ครั้งละ 

50 
200 
100 
30 
30 
20 
20 
100 
800 
200 
400 
50 
200 
30 

1,000 
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         (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 963/2548) 
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

************************  

 

 เพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร” เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการหลักสูตร
โครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ  คราว
ประชุมครั้งท่ี  3/2548 เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2548  จึงออกประกาศไวดังน้ี  
 ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 963/2548) เรื่อง คาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร” 
 ขอ 2  ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งแตภาคการศึกษา
ตน ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
 ขอ 3  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา  และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ท่ีจัดการเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ  กําหนดดังน้ี 

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
  3.1.1  ภาคการศึกษาปกต ิ 30,000  บาท 
  3.1.2  ภาคการศึกษาฤดูรอน 15,000  บาท 

3.2 กรณีท่ีเปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดทายเพ่ือสําเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต ให
จายในอัตราก่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ   

  ขอ 4  คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมไดกําหนดไวในประกาศน้ี ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคาธรรมเนียมการศึกษา  
  ขอ 5  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปญหาในการตีความ หรือปญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2548 

 

                (ลงช่ือ)  กุลธิดา  ทวมสุข 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 366 
 

 
 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 1427/2549) 
เร่ือง    คาธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

************************* 

 

เพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 และขอ 14 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการหลักสตูร
โครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุม ครั้งท่ี 9/2549 
เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2549 และความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี 
7/2549 เมื่อวันท่ี  28 พฤศจิกายน 2549 จึงออกประกาศไวดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1427/2549) เรื่อง คาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร” 

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแกนตั้งแตภาคการ 
ศึกษาตน  ปการศึกษา 2550 เปนตนไป 

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีจัดการเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กําหนดดังน้ี 

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 

3.1.1 ภาคการศึกษาปกต ิ 30,000  บาท 

3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 15,000  บาท 

 3.2 กรณีท่ีเปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดทายเพ่ือสําเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต 
ใหจายในอัตราก่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ 

 ขอ 4 คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีไมได กําหนดไว ในประกาศน้ี ให เปนไปตามท่ีกําหนดไว ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคาธรรมเนียมการศึกษา 

 ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปญหาในการตีความ หรือปญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2549  
                
 

             (ลงช่ือ)  กุลธิดา  ทวมสุข 

 

 



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 367 

         (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 
   รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแกน (ฉบับท่ี 902/2551) 
เร่ือง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลกัสูตรโครงการพิเศษ   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 
 

****************************** 

 

เพ่ือใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษของ         
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร” เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  เอ้ือตอการบริหารและการจัดการ และบังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 และขอ 14  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการ
หลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2548 และขอ 5 แหงประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548) เรื่อง คาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ คราวประชุม ครั้งท่ี 6/2550 
เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ คราวประชุมครั้งท่ี 
5/2550 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2550 จึงออกประกาศไวดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 902/2551) เรื่อง คาธรรมเนียม
การศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร” 

ขอ 2 ใหประกาศน้ีมีผลบังคับใชสํ าหรับ นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในมหาวิทายลัยขอนแกนตั้ งแต                   
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป 

ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ท่ีจัดการเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ กําหนดดังน้ี 

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษา 
3.1.1 ภาคการศึกษาปกต ิ 30,000  บาท 
3.1.2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 15,000  บาท 

 3.2 กรณีท่ีเปนการลงทะเบียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตรแลว หรือเปนการลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดทายเพ่ือสําเร็จการศึกษา เหลือหนวยกิตท่ีตองลงทะเบียนอีกไมเกิน 8 หนวยกิต 
ใหจายในอัตราก่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ 

 ขอ 4 คาธรรมเนียม อ่ืน ท่ี ไม ได กําหนดไวในประกาศ น้ี  ให เปนไปตาม ท่ี กําหนดไว ในประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 639/2548)  เรื่อง คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับหลักสูตรโครงการพิเศษและระเบียบหรือ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคาธรรมเนียมการศึกษา 
 ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมีปญหาในการตีความ หรือปญหาการปฏิบัติตาม
ประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551      

             

             (ลงช่ือ)   กุลธิดา  ทวมสุข 
 

    

 

 

  

 

 



 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 368 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 440/2542) 
เร่ือง  การใชใบรับรองแพทยเปนหลักฐานประกอบการลา และกรณีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

 

******************************* 
 

 เพ่ืออนุ วัติ ให เปนไปตามขอ 36 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตร ี
พ.ศ. 2542 ในการใชใบรับรองแพทยเพ่ือประกอบการพิจารณาการลาเน่ืองจากเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ
หรือกรณีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษาหรือการสอบนักศึกษาตองแนบใบรับรองแพทยตามท่ีกําหนด ดังน้ี 

 1. ใบรับรองแพทยตองเปนใบรับรองแพทยของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชน
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลซึ่งเปนของเอกชนและท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว 
 2. แพทยผูลงนามในใบรับรองแพทยตองเปนแพทยแผนปจจุบันช้ันหน่ึง ท่ีมีใบประกอบโรคศิลป 
 3. ในใบรับรองแพทยตองระบุโรค อาการปวยของนักศึกษาและความเห็นของแพทยใหชัดเจน หากตองใหหยุด
พักการศึกษาเพ่ือการบําบัดรักษาใหระบุวันเริ่มตนพักและระยะเวลาพักดวย 

 ใบรับรองแพทยท่ีนํามาแสดงเปนหลักฐานประกอบฯ หากไมสมบูรณตามท่ีกําหนดในขอ 1-3 จะไมรับพิจารณา 

 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 34/2535) เรื่อง การใชใบรับรองแพทยเปนหลักฐาน
ประกอบการลา และกรณีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษา ลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2535 และใหใชประกาศน้ีแทน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   28   ตุลาคม   พ.ศ. 2542 
 

      
   

  
 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)  สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ 

(รองศาสตราจารยสุจติรา  เหลืองอมรเลศิ) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 

 



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 369 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับท่ี 766/2549) 

เร่ือง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
 

******************************* 
 

 เพ่ือเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาแกนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยขอนแกน
สามารถโอนรายวิชาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาน้ันๆ และผานการวัดและประเมินผลตามเกณฑของ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ มาเปนสวนหน่ึงของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน อีกท้ังเพ่ือเปนการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ท่ีกําหนดใหมีการ เทียบโอนผลการเรียน
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเพ่ือปริวรรตใหเปนไปตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 ประกอบ
กับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2548 และโดย
ความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2549 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน           
จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
ไวดังน้ี 
 ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766 /2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา
และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ขอ 2  ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 143/2543) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา ลงวันท่ี 
10 พฤษภาคม 2543 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 377 /2546) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน
ของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และ ใหใชประกาศน้ีแทน 
 ขอ 4  ในประกาศน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลยัขอนแกน 
  “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “คณะ” หมายถึง คณะตางๆ ของมหาวิทยาลยัขอนแกน 
  “สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล  
     (สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ) 
     ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัขอนแกน 
     (ฉบับท่ี 3/2548)   
  “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี
     ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตางๆ ท่ีเปดสอนในระดบัปรญิญาตร ี
     และเปนไปตามหลักสูตรของคณะน้ันๆ 
 ขอ 5 นักศึกษาผูมีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืนระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาในหลักสูตรท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 
 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองยื่นคํารอง
ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา และ
สามารถยื่นคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน ท่ีงานบริการการศึกษาของคณะท่ีนักศึกษาสังกัดโดย
แนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวิชา และเคาโครง รายวิชาเพื่อประกอบการ
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พิจารณาดวย ยกเวน ผูขอเทียบโอนที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอเทียบโอนรายวิชา
ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ขอนแกน ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทาน้ัน 

6.2 ใหคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา ของ
นักศึกษา ใหแลวเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันยื่นคํารอง และ
เปนผูสงผลการพิจารณาท่ีไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา และข้ันตอนการตรวจสอบ
รายวิชาท่ีขอเทียบโอน 
    7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ 

7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตม
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรของสาขาวิชา
น้ันกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสามในสี่ของจํานวน
หนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีรับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดจากตางสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

7.1.6 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ีเหลืออยูตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยอยางนอยหน่ึงปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม จะเทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาไดไมเกิน
กวาชั้นปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรท่ี
ไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผูกําหนดข้ึนและจัดทําเปนประกาศ ซึ่งตองไมขัดหรือ
แยงกับประกาศฉบับน้ี 

7.1.9 เกณฑน้ีใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
7.2   ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะท่ีนักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะท่ีรายวิชาท่ีขอเทียบโอนน้ันสังกัด  เพ่ือ
พิจารณาวารายวิชาใดท่ีสามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 เพ่ือพิจารณา
การรับเทียบโอน ทั้งนี้ใหเปนไปตามเกณฑ ขอ 7.1 หากเห็นชอบใหนําเสนอขอ
อนุมัติตออธิการบดี 

 ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาใหเปนไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  9  กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวน้ัน ให
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน 
         นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษาน้ันๆ ได ท้ังน้ีจํานวนหนวยกิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียนได ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามประกาศน้ี 
การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
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   ประกาศ   ณ   วันท่ี  19  มิถุนายน   พ.ศ. 2549 
 

                (ลงช่ือ)  กุลธิดา  ทวมสุข 
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสขุ) 

        รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับท่ี  829/2549) 

เร่ือง  หลักเกณฑและวิธกีารขอคืนสภาพนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

************************** 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการขอคืนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ขอ 39 การคืนสภาพนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2549 
เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2549 จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังน้ี 
 ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 829 /2549 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขอ
คืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี” 
 ขอ 2 ประกาศน้ีใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ผูมีสิทธ์ิในการขอคืนสภาพนักศึกษา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  3.1 ไดพนสภาพนักศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตาม
ขอ 38.2, 38.8 และขอ 38.13 หรือพนสภาพเน่ืองจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินใหตกออกโดยไมได
แกผลการประเมินอักษร I 
  3.2 กอนพนสภาพนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมและจํานวนหนวยกิตสะสม ไมอยูในเกณฑพนสภาพ
นักศึกษาเน่ืองจากตกออก 
 ขอ 4 การดําเนินการเพ่ือขอคืนสภาพนักศึกษา สามารถกระทําไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน 
 ขอ 5 ข้ันตอนการขอคืนสภาพนักศึกษามีดังน้ี 
   5.1 ผู ท่ีประสงคจะขอคืนสภาพนักศึกษา ตองยื่นคํารองตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

(สํานักทะเบียนและประมวลผล) ไมนอยกวา 6 สัปดาหกอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษา
ท่ีประสงคจะเขารับการศึกษาน้ัน พรอมกับแนบเอกสารดังน้ี 

     5.1.1 คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา 
     5.1.2 บันทึกหรือประกาศหรือคําสั่งมหาวิทยาลัยท่ีใหนักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปนนักศึกษา 
     5.1.3 หนังสือยินยอมจากผูปกครอง หรือผูบังคับบัญชาใหขอคืนสภาพนักศึกษา 
     5.1.4 สําเนาบัตรประชาชน 
     5.1.5 ใบแสดงผลการเรียน 
     5.1.6 ใบรับรองแพทย 
   5.2 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สงคํารองและเอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ 5.1 ใหคณะ
นักศึกษาเคยศึกษา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 
   5.3 ใหคณะท่ีนักศึกษาเคยศึกษา แจงผลการพิจารณาตามขอ 5.2 ไปยังสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะมีมติ เพ่ือดําเนินการตอไป 
 ขอ 6 การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับระยะเวลาท้ังหมด คือ กอนพนสภาพ ชวงท่ีถูกใหพนสภาพ หลังการ
คืนสภาพและเขาศึกษา รวมแลวไมเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 
 ขอ 7 การนับหนวยกิต ใหนับหนวยกิตของรายวิชาท่ีมีการประเมินผลแลวท้ังหมด สวนรายวิชาท่ียังไมมีการ
ประเมินผลจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 
 ขอ 8 คาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา ผูท่ีไดรับอนุมัติใหคืนสภาพนักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการ
คืนสภาพนักศึกษาและคาธรรมเนียมท่ีเก็บเปนรายภาคการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ขอ 9 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี และใหมีอํานาจวินิจฉัย ในกรณีท่ีมิไดกําหนดหลักการหรือ
แนวปฏิบัติไวในประกาศน้ี หรือในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ี
สิ้นสุด 
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(ลงช่ือ)  กุลธิดา  ทวมสุข 
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสขุ) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 374 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1414/2557) 
เร่ือง  หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

******************************* 
 

  เพ่ือใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีมุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษาเปนผูท่ี
ประกอบดวย วิทยา  จริยา  ปญญา  เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือใหการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2557 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงออกประกาศ
ดังตอไปน้ี   
ขอ 1  ประกาศน้ีเรียกวา“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 1414/2557)  เรื่อง  หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรม 

การเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน” 
ขอ 2  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 844/2554) และใหใชประกาศฉบับน้ีแทน 
ขอ 3  ประกาศฉบับน้ีใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา                       
2557 เปนตนไป 
ขอ 4  ในประกาศน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
 “คณะ”   หมายความวา  คณะวิชาหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะและ 
     ใหหมายความถึงหนวยงานเจาของโครงการดวย 

 “คณบดี”   หมายความวา  คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยาง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะและใหหมายความถึงหัวหนาหนวยงานท่ี
เปนเจาของโครงการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศึกษา”        หมายความวา  นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “กิจกรรม” หมายความวา  กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรท่ีไมเปนสวนหน่ึงของการเรียน

การสอนซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ องคกรกิจกรรมหรือองคกรภายนอก
จัดข้ึน 

 “หนวยกิจกรรม” หมายความวา  จํานวนหนวยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่นักศึกษา
เขารวมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ การกําหนดหนวยกิจกรรมให
เปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

 “องคกรภายนอก” หมายความวา  หน วยงานภาครัฐหรือ เอกชนซึ่ งไม อยู ภ ายใต การ กํากับของ
มหาวิทยาลัย 

 “องคกรกิจกรรม” หมายความวา  กลุมกิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบดวย องคการนักศึกษา 
สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม กลุมนักศึกษาสโมสรนักศึกษา
คณะและชุมนุม 

ขอ 5  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบและหนาท่ี  ดังน้ี  
 5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
 5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ 
 5.1.2 รองคณบดีหรือผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายจากทุกคณะ  เปนกรรมการ 
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 5.1.3 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณดานพัฒนานักศึกษาไมเกิน  3 คน    เปนกรรมการ 
 5.1.4 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เปนกรรมการ 
 5.1.5 ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ 
 5.2 หนาท่ีของคณะกรรมการ 
 5.2.1  กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเพ่ือใหการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของนักศึกษา 

เปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 5.2.2  กําหนดและอนุมัติหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคาประสบการณ

ผูนําองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวยกิจกรรม 
 5.2.3 แตงตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิ บัติหน าท่ีแทนคณะกรรมการในขอบเขตหนาท่ีของ

คณะกรรมการได 
 5.2.4  กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 5.2.5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานและใหขอมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 5.2.6 หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
ขอ 6   ใหคณะท่ีมีนักศึกษาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการโดยใหมีหนาท่ี
ดังตอไปน้ี 
 6.1 รวบรวมขอมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องคกรกิจกรรมภายใตกํากับของคณะ เพ่ือจัดหมวดหมู

กิจกรรมใหเปนไปตามขอ 7 
 6.2 พิจารณากําหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคาและเทียบโอนประสบการณการ

เขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แลวนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 6.3 ประชาสมัพันธ กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
 6.4 หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
ขอ 7  นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมครบ 5 ดาน ดังน้ี 
 7.1 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ดานภาวะ

ผูนํา บุคลิกภาพ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ 

  สุขอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
 7.2 ดานการธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสํานึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย

และคณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย             
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศและประชาคมโลกและรักษาไวซึ่ง
เอกลักษณมหาวิทยาลัย สรางความรักความสามัคคีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยและคณะ 

 7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึกในการ
ชวยเหลือผูอ่ืน โอบออมอารี บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม รับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะสมบัติ  

7.4  ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดีมี
จรรยาบรรณวิชาชีพสามารถอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 

7.5  ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมการสรางจิตสํานึก
และตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน สงเสริมแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ขอ 8 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขขอ 29 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย
การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกิจกรรมตามขอ 7.1 ถึงขอ 7.5 ใหครบทุกดาน และตองผาน
หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

8.1  นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 30 หนวยกิจกรรม  
8.2  นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 45 หนวยกิจกรรม  
8.3  นักศึกษาหลักสูตร 4 ป 5 ป หรือ 6 ป ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 60 หนวยกิจกรรม 
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8.4 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานรวมท้ังสิ้นไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
หนวยกิจกรรมท่ีกําหนดในหลักสูตรตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.3 

8.5 นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรรวมระหวางสถาบันการศึกษาท่ีมีระยะเวลาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจํานวนหนวยกิจกรรมตามจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรในเวลาท่ี
ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามขอ 8.1 ถึง 8.4 หรือใหเปนไปตามท่ีสถาบันตางประเทศกําหนด 

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเขารวมกิจกรรม 
9.1  กิจกรรมท่ีจัดโดยคณะและองคกรกิจกรรม 

9.1.1  นักศึกษาตองลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม 
9.1.2  ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมท่ีจัดกิจกรรมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม 
9.1.3  ใหคณบดีหรือหัวหนาองคกรกิจกรรมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว  
        เปนผูรับรองผลการเขารวมกิจกรรม 
9.1.4  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของคณะ บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเขาในระบบ 
        ทะเบียนกิจกรรม 

9.2 กิจกรรมท่ีจัดโดยองคกรภายนอก 
นักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด พรอม

แนบหลักฐานท่ีมีตราประทับขององคกรภายนอกท่ีจัดกิจกรรม (ถามี) และใหหัวหนาหนวยงานหรือเจาของโครงการลงนาม
เพ่ือรับรองการเขารวมโครงการน้ันเพ่ือประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดท่ีกองกิจการนักศึกษาหลังเขารวมกิจกรรม
ภายใน 15 วันทําการ หากพนกําหนดน้ีแลวถือวานักศึกษาไมประสงคขอหนวยกิจกรรม 
ขอ 10 การคิดหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
  การเทียบคาหนวยกิจกรรม 1 ช่ัวโมง ใหคิด 0.33 หนวยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไมเกิน 9 ช่ัวโมง โดยคิดเฉพาะชวง
ปฏิบัติงานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศึกษาตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีโครงการหรือกิจกรรมกําหนดดวย  
ขอ 11  การเทียบหนวยกิจกรรมของนักศึกษาผูดํารงตําแหนงในองคกรกิจกรรม ใหเทียบหนวยกิจกรรมไดตามหลักเกณฑ
ดังน้ี 

11.1  นายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและประธานกรรมการหอพักนักศึกษา 
ไดรับการเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 15 หนวยกิจกรรม   

11.2  คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธานชมรม ไดรับการเทียบหนวย
กิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 10 หนวยกิจกรรม   

11.3  ประธานกลุมนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชุมนุมและกรรมการ
หอพักนักศึกษา ไดรับการเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 5 หนวยกิจกรรม   
ท้ังน้ีหากดํารงตําแหนงไมครบตามวาระใหคิดจํานวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลาท่ีปฏิบัติงานจริง 

หลักฐานท่ีใชในการเทียบหนวยกิจกรรมตามขอ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบดวย 
1) แบบขอเทียบหนวยกิจกรรม 
2) คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองคกรกิจกรรมหรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกําหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวยกิจกรรม 
ขอ 12  การเทียบโอนหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
  ในกรณีนักศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมท้ังนักศึกษาใหมท่ีเคยเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถเทียบโอน
หนวยกิจกรรมได ท้ังนี้ นักศึกษาตองย่ืนแบบคํารองขอเทียบโอนภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจากท่ีเขาศึกษาในคณะ
หรือโอนยายสาขาวิชา โดยย่ืนคํารองขอเทียบโอนหนวยกิจกรรมท่ีกองกิจการนักศึกษาในกรณีท่ีไมย่ืนตามระยะเวลานี้
ใหถือวานักศึกษาไมประสงคจะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม 
 ท้ังนี้ การเทียบโอนหนวยกิจกรรม กรณีอ่ืนๆ ท่ีไมระบุไวในประกาศนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาเปนกรณีๆ  ไป 
ขอ 13  การตรวจสอบขอมูลทะเบียนกิจกรรม 

13.1  ใหกองกิจการนักศึกษา จัดทําระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ
ตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได 
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13.2   กรณีท่ีนักศึกษามีขอสงสัยในขอมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคขอตรวจสอบหนวยกิจกรรมใหยื่นคํารอ’
ท่ีคณะหรือกองกิจการนักศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวไมเกิน 60 วันหากพน
กําหนดเวลาดังกลาวถือวาหนวยกิจกรรมของโครงการน้ันๆ ถูกตองแลว 

ขอ 14  การตรวจสอบหนวยกิจกรรมเพ่ือสําเร็จการศึกษา 
ใหคณะเปนผูตรวจสอบและรับรองผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  
ขอ 15  การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) 

ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับคํารอง
โดยมีข้ันตอนและหลักฐานประกอบดังน้ี 

15.1  นักศึกษากรอกและยื่นแบบคํารองไดท่ีกองกิจการนักศึกษา 
15.2  นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดท่ีกองกิจการนักศึกษา 
15.3  กองกิจการนักศึกษาจัดทําใบระเบียนกิจกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบียนหรือผูชวย นายทะเบียนท่ี

ไดรับการแตงตั้งโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูลงนาม 

ขอ 16  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศน้ีโดยมีอํานาจออกหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ 
ซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศน้ี 
  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือปญหาในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัย 
ของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  มถุินายน  พ.ศ. 2557 
 
 

(ลงช่ือ)  กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย 
(รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร (ฉบับท่ี 126/2557) 
เร่ือง  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล 

 

********************* 
 

  เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการเก่ียวกับการตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล ของรายวิชาท่ีคณะ
วิทยาศาสตรดําเนินการสอน เปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดความยุติธรรม 
 ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดย
มติเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 11/2557 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557                จึง
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบระดบัคะแนนสอบไล ไวดังน้ี 

ขอ 1 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนขอตรวจสอบระดับคะแนนสอบไลไดรายวิชาละไมเกิน 1 ครั้ง 

ขอ 2 นักศึกษาท่ีประสงคจะขอตรวจสอบระดับคะแนนใหยื่นคํารองท่ี หนวยทะเบียนและประเมินผล
การศึกษาคณะฯ พรอมเงิน 100 บาท ตอรายวิชา ภายใน 3 สัปดาห  หลังจากการประกาศผลสอบ
ไลวิชาน้ันๆ  

ขอ 3 ใหหัวหนาภาควิชาที่เกี่ยวของ และอาจารยประจําวิชาดําเนินการตรวจสอบคะแนนทุกครั้งท่ีมี 
การวัดผล แลวรายงานผลเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร ภายใน 10 วันทําการ 

ขอ 4 ใหหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา แจงผลการตรวจสอบระดับคะแนนแกนักศึกษา
โดยมีหลักเกณฑปฏิบัติ ดังน้ี 

  4.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน นักศึกษาจะไดรับเงินคืน 

 4.2 กรณีไมมีการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนน นักศึกษาจะไมไดรับคืน 
ขอ 5 ผลการตรวจสอบตามขอ 3 ถือเปนขอยุต ิ

ขอ 6 ใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนผูรกัษาการตามประกาศน้ี กรณีท่ีมปีญหาในการตคีวามหรือปญหา
การปฏิบัตติามประกาศน้ี ใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนผูวินิจฉัย 

 

 ท้ังน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 ธันวาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

(ลงช่ือ)  สมเกียรติ  ศรจีารนัย 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  ศรจีารนัย) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร 
(ฉบับท่ี 44/2558) 

เร่ือง  หลักเกณฑ และวิธีการเปลี่ยนหลกัสูตรของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 
 

*********************** 
 

 เพ่ือใหการเปลี่ยนหลักสูตรของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพและอํานวย
ประโยชนแกนักศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 36 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 จึงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ
เปลี่ยนหลักสูตรสําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร ตั้งแต    ปการศึกษา 2558 ไวดังน้ี   
  ขอ 1 คุณสมบัติของนักศึกษา 

1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะเปลี่ยนหลักสูตร สามารถยื่นคํารองขอเปลี่ยนหลักสูตรได หลังจากศึกษา         
ในสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และตองเรียนครบหลักสูตรตามโปรแกรมใน              
ปการศึกษาแรกของหลักสูตรเดิม 

1.2 นักศึกษาจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาเดิมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 
1.3 นักศึกษาสามารถเปลี่ยนหลักสูตรไดไมเกินหน่ึงครั้ง ในกรณีท่ีเปลี่ยนหลักสูตรเกินหน่ึงครั้ง ใหเปน

อํานาจของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรในการพิจารณาอนุญาต 
  ขอ 2 หลักเกณฑการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก 

2.1 การเปลี่ยนหลักสูตรตองใหเสร็จสิ้นกอนวันสุดทายของการลงทะเบียนชาและขอเพ่ิมวิชาเรียนในภาค
การศึกษาตน ตามกําหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

2.2 การขอเปลี่ยนหลักสูตรจะตองไดรับความเห็นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเดิม 
2.3 ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหมท่ีจะรับนักศึกษาเปนผูพิจารณาคํารองของ

เปลี่ยนหลักสูตรของนักศึกษา 
2.4 ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เปนผูอนุมัติการเปลี่ยน

หลักสูตรของนักศึกษา 
2.5 ใหหลักสูตรสาขาวิชาใหมรับโอนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษามีคํารองขอ 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงช่ือ)  สมเกียรติ  ศรจีารนัย 
(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  ศรจีารนัย) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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ประกาศคณะวิทยาศาสตร 
(ฉบับท่ี 45/2558) 

เร่ือง ขอปฏิบัติในการเขาสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 
 

****************************** 
 

  เพื่อใหการดําเนินการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย                
จึงเห็นสมควรกําหนดขอปฏิบัติในการเขาสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ไดดังน้ี 

1. นักศึกษาตองแตงกายใหถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยเครื่องแบบและเครื่องแตงกาย
นักศึกษา พ.ศ. 2547 

2. อุปกรณท่ีอนุญาตใหนักศึกษานําเขาหองสอบ ไดแก ดินสอ ปากกา ยางลบ (ไมมปีลอกหุม) นํ้ายาลบคําผิด 
กลองใสไสดินสอขนาดเล็ก และเครื่องคิดเลข (เฉพาะรายวิชาท่ีระบุเปนลายลักษณวาใหใชในการสอบ
ได) โดยอุปกรณทุกช้ินตองใสในถุงพลาสติกแบบใส 

3.  ไมอนุญาตใหนักศึกษานําประเปาเงิน เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถถายภาพ และ
บันทึกขอมูลได เชน ปากกา นาฬิกา แวนตา สรอยคอ สรอยขอมือ แหวน เขาหองสอบ หากจําเปนให
เก็บไวในกระเปาสัมภาระท่ีนํามาดวย และวางไวในหองสอบในบริเวณท่ีกรรมการคุมสอบกําหนด โดยตอง
ปดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด 

4. ไมอนุญาตใหนักศึกษานํากระดาษชําระ ผาเช็ดหนา หรือกระดาษซับหนา เขาหองสอบ กรณี มีความ
จําเปนตองใชในระหวางการสอบตองแจงใหกรรมการคุมสอบทราบ และวางไวบนโตะใหเห็นไดชัดเจน  

5. การเขาหองสุขาระหวางสอบตองไดรับอนุญาตจากรรมการคุมสอบ โดยนักศึกษาตองลงลายมือช่ือ
พรอมระบุเวลา เขา-ออก หองสอบอยางชัดเจน การออกจากหองสอบเพ่ือเขาหองสุขาจะอนุญาตใหออก
จากหองสอบทีละ 1 คนเทาน้ัน โดยมีกรรมการคุมสอบประจําหองพาไป 

6. ในกรณีท่ีนักศึกษาใสเสื้อกันหนาวแบบมีหมวกหรือกระเปา กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอตรวจได  
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงช่ือ)  สมเกียรติ  ศรจีารนัย 
(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  ศรจีารนัย) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระเบียบและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 381 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร (ฉบับท่ี 46/2560) 
เร่ือง   หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบไล 

.................................................................................... 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการดานวิชาการเก่ียวกับการขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบไล ของรายวิชาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร มีความเหมาะสมและสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 
ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งท่ี7/2560 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม  2560 จึงกําหนด
หลักเกณฑและแนวทางปฏบัิติเก่ียวกับการขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบไล ไวดังน้ี      
 

 กรณีท่ีสามารถขอเลื่อนสอบได 
    1.  นักศึกษาตองเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ หรือตางประเทศ  
  2.  นักศึกษาท่ีมีเหตขัุดของ หรือมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถหลีกเลี่ยงได เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบตาม
กําหนดปกติได ไดแก ปวยจนกระท่ังไมสามารถเขาสอบได และ/หรือกําลังไปพบแพทยเพ่ือรับการรักษา ประสบอุบัติเหตุ 
บิดา-มารดา หรือญาติสนิทเสียชีวิต 
 

  ขั้นตอนท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติ มีดังนี้    
   1. กรณีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรท่ีมีเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถเขาสอบตามวัน-เวลาท่ีกําหนด
ปกติ ใหนักศึกษากรอกคํารองขอเลื่อนสอบตามแบบฟอรมของคณะวิทยาศาสตร ช้ีแจงสาเหตุท่ีไมสามารถเขาสอบ พรอม
แนบหลักฐานประกอบ และยื่นคํารองตอคณบดีคณะวิทยาศาสตร ผานอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชา 
  2. กรณีนักศึกษาตางคณะท่ีมีเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถเขาสอบตามวัน-เวลาท่ีกําหนดปกติ ให
นักศึกษากรอกคํารอง ช้ีแจงสาเหตท่ีุไมสามารถเขาสอบ พรอมแนบหลักฐานประกอบ และยื่นคํารองตอคณบดีท่ีนักศึกษา
สังกัด ผานอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยประจําวิชา 
  3. ระยะเวลาในการยื่นคํารอง ดังน้ี 
   3.1  ระยะเวลาในการยื่นคํารองขอเลื่อนสอบสอบกลางภาค 
 

รายการ 
ระยะเวลาในการย่ืนคํารอง 

ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาพิเศษ 
1.  กรณี นักศึกษาตองเดินทางไปศึกษา             
ดูงานในประเทศ หรือตางประเทศ ตองขอ
เลื่อนสอบกอนกําหนด 

ภายในวันท่ี 16 
เดือนกันยายน 

ภายในวันท่ี 16 
เดือนกุมภาพันธ 

ภายในวันท่ี 16 
เดือนมิถุนายน 

2.  กรณีนักศึกษาท่ีมีเหตุขัดของ หรือเหตุ
สุดวิสัยท่ีหลีกเลี่ยงไมได ไมสามารถเขาสอบ
ตามกําหนดปกติได 

ภายใน 7 วันทําการนับจากวันสอบรายวิชาน้ัน 

  

    3.2  ระยะเวลาในการยื่นคํารองขอเลื่อนสอบสอบปลายภาค 
 

รายการ 
ระยะเวลาในการย่ืนคํารอง 

ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาพิเศษ 
1.  กรณี นักศึกษาตองเดินทางไปศึกษา             
ดูงานในประเทศ หรือตางประเทศ ตองขอ
เลื่อนสอบกอนกําหนด 

ภายในวันท่ี 16 
เดือนพฤศจิกายน 

ภายในวันท่ี 16 
เดือนเมษายน 

ภายในวันท่ี 16 
เดือนกรกฎาคม 

2.  กรณีนักศึกษาท่ีมีเหตุขัดของ หรือเหตุ
สุดวิสัยท่ีหลีกเลี่ยงไมได ไมสามารถเขาสอบ
ตามกําหนดปกติได 

ภายใน 7 วันทําการนับจากวันสอบรายวิชาน้ัน 
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  4.  กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเลื่อนสอบ ใหนักศึกษาดําเนินการติดตออาจารยประจําวิชาเพ่ือนัด
หมายวัน-เวลาสอบ 
  5.  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศน้ี ใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนผู
วินิจฉัย และคําวินิจฉัยใหถือเปนท่ีสุด 
 
 ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
                                                      

(ลงช่ือ)  สมเกียรติ  ศรจีารนัย 
(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  ศรจีารนัย) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
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