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ข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ที่ตั้ง
199 หมู่ที่ 9 ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
ประวัติ
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปทรงวางศิลา
ฤกษ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี”(ในขณะนั้น) ณ หมู่บ้านไตรรัตน์ ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
หากย้อนอดีต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2538 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยมหิดล
รับภารกิ จในการจั ดตั้ งมหาวิท ยาลั ยมหิ ด ล ณ กาญจนบุ รี ในโครงการขยายการศึก ษาขั้ น อุ ดมศึ กษา
ไปสู่ภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดตั้งโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี ขึ้นในสังกัด
สานักงานอธิการบดี ใน ปี พ.ศ.2538 โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบท
ประกอบกั บในแผนพัฒ นาการศึก ษาระดับอุ ดมศึก ษาฉบั บที่ 8 ให้ ความส าคัญ อย่า งยิ่ งต่อ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่ จะขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไปยังส่วนภูมิภาค
เพื่ อ ยกระดั บชี วิต รายได้ การสร้างงาน ตลอดจนฐานะความเป็ น อยู่ ข องประชาชนในชนบทให้ ดี ขึ้ น
แต่เนื่อ งด้วยงบประมาณของประเทศมี จากัด รัฐ บาลจึงใช้วิธีก ารขยายโอกาสทางการศึ กษาด้ว ยการ
ให้มหาวิทยาลัยของรัฐขยายวิทยาเขตการศึกษา อันจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น
ใหม่ ประกอบกับประชาชนชาวจังหวัด กาญจนบุ รีได้มี ความต้องการที่จ ะให้ มี การจัด ตั้งมหาวิท ยาลั ย
ณ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ขึ้ น ซึ่ ง จากการประสานงานระหว่ า งรั ฐ มนตรี ว่ า การทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
ผู้แทนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นชอบที่จะให้มหาวิทยาลัยมหิดลขยาย
วิทยาเขตการศึกษาไปที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อเป็น
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ เพื่อทาหน้าที่สารวจ ตรวจสอบและศึกษา พื้นที่แปลงต่างๆ ที่เหมาะสม โดยได้
เสนอพื้นที่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารวม 3 แห่ง คือ อาเภอห้วยกระเจา อาเภอพนมทวน และอาเภอไทร
โยค
วั น ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เดินทางไปสารวจพื้น ที่ ที่จังหวัดเสนอไว้ทั้ง 3 แห่ง มหาวิทยาลัยมหิด ล ได้มีมติ
ให้เลือกพื้นที่บริเวณอาเภอไทรโยค ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไตรรัตน์ หมู่ที่ 9 ตาบลลุ่มสุ่ม เนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่
และบางส่ ว นอยู่ ที่ กั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 323 (กาญจนบุ รี -ทองผาภู มิ ) เป็ น สถานที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี
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หากพูดถึง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานอุดมด้วยมงคลทั้ง
นามของจังหวัดและความเป็นมาเป็นจังหวัดทีเ่ หมาะสมสะดวกแก่การคมนาคม ประกอบด้วยธรรมชาติอัน
สวยงาม เป็นจังหวัดที่ มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่สมควรแก่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
ซึ่งอดีตสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดาเนินทางเดินทัพผ่านดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
มาหลายพระองค์ และเป็นเมืองประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
(สฺ ว ฑฺ ฒ นมหาเภร) สมเด็ จ พระสั ง ฆราชที่ 19 แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ อั น เป็ น ที่ เ คารพเทิ ด ทู น ของ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เมื่ อ วั น ที่ 1 ธั น วาคม พ.ศ.2540 มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ เริ่ ม ก่ อ สร้ า ง อาคารเรี ย นรวม
และอาคารอานวยการ ขึ้นเป็นจุดแรกของพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็นภาพความทรงจา และความภาคภูมิใจ
ที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรี
เป็นอย่างยิ่ง และในด้านพื้นที่ที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กาญจนบุรีนี้ เป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
อ าเภอไทรโยค สภาพเป็ น ที่ ร าบสู งและภู เขา เป็ น ที่ ดิ น จ านวน 58 แปลง เนื้ อ ที่ ประมาณ 4,000 ไร่
นอกจากนี้ ชาวจังหวัดกาญจนบุรียังได้ซื้อที่ดินติดแม่น้าแควน้อย ในเขตสุขาภิบาลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค
จานวน 24 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา มอบให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิด ล เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิท ยาลัยมหิ ดล พ.ศ.2552 เพื่อ ให้ การบริหารงานของมหาวิท ยาลัยมหิ ดล มี ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 จึงออกประกาศให้มหาวิทยาลัยมหิดลแบ่ง
ส่ ว นงานออก เป็ น 2 ส านั ก งาน 1 วิ ท ยาเขต 17 คณ ะ 7 สถาบั น 5 วิ ท ย าลั ย 1 หอสมุ ด ฯ
(จาก ราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เล่ม 126 ตอนที่ 169ง หน้า 120-121 )
โครงการจัด ตั้ งมหาวิท ยาลั ยมหิ ดล ณ กาญจนบุ รี จึ งยกฐานะเป็ น มหาวิ ทยาลั ย มหิ ด ล
วิ ทยาเขตกาญจนบุ รี นั บตั้ ง แต่ นั้ น จนมาถึ งปั จ จุ บั น ที่ ได้ มี ก ารพั ฒ นาต่ อ ไปข้ า งหน้ า อย่ างไม่ ห ยุ ด ยั้ ง
ซึ่ ง ก ว่ า จะม าเป็ น ม ห าวิ ท ยาลั ย ม หิ ด ล วิ ท ยาเขต ก าญ จน บุ รี ได้ มี ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลาก ร
หลายชท่าน เข้ามามีส่วนในการร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา หลายยุคสมัย สร้างความภาคภูมิใจในความทรงจา
ของผู้ที่ร่วมกันจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาจนถึงปัจจุบัน
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ด้านการศึกษา
งานทะเบียน
การลงทะเบี ย นเรี ย นในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ ลงทะเบี ย นเรี ย น
เต็ ม เวลาให้ ล งทะเบี ย น เรี ย นได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9 หน่ ว ยกิ ต และไม่ เ กิ น 22 หน่ ว ยกิ ต
และในภาคฤดู ร้ อ นให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นได้ ไม่ เ กิ น 9 หน่ ว ยกิ ต โดยการลงทะเบี ย นเรี ย น
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาดาเนินการได้ครบขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
การลงทะเบียนระบบออนไลน์
1. ศึกษาประกาศการลงทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง
3. นักศึกษา ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
ค่าปรับกรณีไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กาหนด




เกินกาหนดแต่ไม่เกิน 1 สัปดาห์ : ปรับ 500 บาท
เกินกาหนด 1 สัปดาห์
: ปรับเพิ่มอีกวันละ 100 บาท
เกินกาหนด 2 สัปดาห์
: ไม่มสี ิทธิ์ลงทะเบียน และพ้นสภาพนักศึกษา

4. ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา ตามเมนูที่ปรากฏ




รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ มีดงั นี้
- รายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อน และยังสอบไม่ผ่านรายวิชาบังคับ
- รายวิชาที่มีการลงทะเบียนซ้าครบ 3 ครั้ง (หากลงทะเบียน
ครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่าน จะพ้นสถานภาพนักศึกษา)
- รายวิชาที่มีผลคะแนนเป็น I
รายวิชาเลือกเสรี
- ให้เลือกรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดให้เลือกในแต่ละชั้นปี
- ให้เลือกลงในรายวิชาที่ต้องการ โดยต้องมีเวลาเรียนไม่ซ้อนทับกับ
วิชาอื่น
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5. นัก ศึก ษาสามารถตรวจสอบความถู ก ต้อ งของการลงทะเบี ย น และผลการศึ ก ษา
ประจาภาค ในระบบลงทะเบียนออนไลน์ หากพบว่ามีข้ อผิดพลาดให้ทาเรื่องแก้ไข
ภายในภาคการศึ ก ษานั้ น หรือ ภายในไม่ เกิ น 2 สั ป ดาห์ หากไม่ ด าเนิ น การแก้ ไข
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการตามความเหมาะสม
หมายเหตุ


นั ก ศึ ก ษาต้ อ งมี เ งิ น ในบั ญ ชี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษ า
ในแต่ละภาค และหลังหั กค่าธรรมเนีย มแล้วต้อ งมีเงิ นคงเหลือในบั ญ ชี
อย่างน้อย 200 บาท



หากนักศึกษามีปัญหาการเงินไม่สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้ตามกาหนด
ให้ยื่นคาร้องขอผ่อนผัน ก่อนถึงกาหนดการลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ที่งานการศึกษา



นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการลงทะเบียนและชาระเงินในวันสุดท้าย หากเกิด
ข้อขัดข้องจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา



กรณีลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชา นักศึกทุนกู้ยืม กรอ. กยศ. จะต้องลง
ทะเบียรายวิชาและชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง เนื่องจากทุนจะชาระ
ค่าธรรมเนียมให้เฉพาะการลงทะเบียนเรียนครั้งแรกของภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลายเท่านั้น
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การเพิ่ม ลด ถอน รายวิชา
การขอเพิ่มรายวิชา (ADD) : จะต้องดาเนินการภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
การขอลดรายวิ ช า (DROP) : รายวิ ช าที่ ข อลดจะไม่ บั น ทึ ก ในใบแสดงผลการศึ ก ษา
และไม่ นั บ ครั้ ง ในการลงทะเบี ย นหากด าเนิ น ก ารภายใน 2 สั ป ดาห์ นั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
การขอถอนรายวิ ช า (WITHDRAW) : ด าเนิ น การได้ ห ลั ง สั ป ดาห์ ที่ 2 นั บ จากวั น เปิ ด
ภาคการศึกษาปกติ หรือหลังสัปดาห์ แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อ น หรือหลังสัป ดาห์ แรกนับ
จากวันเริ่มการศึ ก ษารายวิชาที่เปิ ดสอนไม่ พ ร้อมกับ การเปิ ดภาคการศึก ษาของมหาวิทยาลัย
จนถึงหนึ่งสัป ดาห์ ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น รายวิ ช าที่ ข อถอนจะถูกบันทึ กในใบแสดงผล
การศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน
การประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายให้ทุกรายวิ ชามีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ น าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุงและพัฒ นาการจั ด การเรีย นการสอนให้ เกิ ดความสมบู รณ์
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากขึ้ น มห าวิ ท ยาลั ย มหิ ดลจึ ง ได้ จั ด ระบ บ ป ระเมิ น การเรี ย น
ก ารสอ น อ อ น ไลน์ ขึ้ น โดย นั ก ศึ ก ษ าสาม ารถ เข้ าก รอ ก แบ บ ป ระ เมิ น ได้ ที่ เว็ บ ไซด์
http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation/ ซึ่ ง ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ท าการ
ประเมิ น ในส่ ว นของรายวิ ช าและอาจารย์ ผู้ ส อนที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น
ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 สามารถเข้าทาประเมินในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนสอบปลายภาค
***หากนั ก ศึ ก ษาไม่ ท าการประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนภายในระยะเวลา
ที่ ก าหนด นั ก ศึ ก ษาจะไม่ ส ามารถเข้ า ดู ผ ลการศึ ก ษาได้ ห ลั ง จากประกาศผลการศึ ก ษา
เป็ น เวลา 7 วั น ดั ง นั้ น ขอให้ นั กศึ ก ษาประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนให้ ค รบทุ ก วิ ช า
ในแต่ละภาคการศึกษา
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การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
(เอกสารประกอบ สาเนาบัตรนักศึกษา และสาเนาประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง)
1. แจ้งความประสงค์ที่งานการศึกษา
2. เขียนใบคาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม พร้อมระบุวันชาระ
3. ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบคาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียม
4. นักศึกษายื่นใบคาร้องที่งานการศึกษา
5. ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาและลงนามในใบคาร้องฯ
6. หัวหน้าสานัก และรองอธิการฯ พิจารณาและลงนามในใบคาร้องฯ
7. มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
8. งานการศึกษาแจ้งนักศึกษา และติดตามการชาระตามวันเวลาที่ระบุในคาร้องฯ
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึก ษา นักศึกษาจะต้องยื่นคาร้ องขอผ่อนผันก่อนถึง
กาหนดการลงทะเบียนไม่ น้อยกว่า 3 วัน ที่งานการศึกษา ทั้งนี้จะต้องระบุเหตุผลอันสมควร
พร้อมเอกสารหลักฐานยืนยัน และผู้ขอผ่อนผันจะต้องระบุเวลาการชาระภายในระยะเวลาของ
ภาคการศึกษานั้น
การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
(เอกสารประกอบ บัตรนักศึกษา และสาเนาประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง)
1. ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
2. เขียนใบคาร้องขอลาออก
3. ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบคาร้องขอลาออก
4. นักศึกษายื่นใบคาร้องที่งานการศึกษา
5. ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาและลงนามในใบคาร้องขอลาออก
6. หัวหน้าสานักฯ และรองอธิการฯพิจารณาและลงนามในใบคาร้องขอลาออก
7. มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติลาออก
8. งานการศึกษาดาเนินการแจ้งนักศึกษา
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การขอลาพักการศึกษา
(เอกสารประกอบ สาเนาบัตรนักศึกษา และสาเนาประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง)
1. นักศึกษาดาเนินการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
2. เขียนใบคาร้องขอลาพักการศึกษา
3. ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบคาร้องขอลาพักการศึกษา
4. นักศึกษายื่นใบคาร้องขอลาพักการศึกษา ที่งานการศึกษา
5. ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาและลงนามในใบคาร้องฯ
6. หัวหน้าสานักฯ และรองอธิการฯพิจารณาและลงนามในใบคาร้องฯ
7. มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอลาพักการศึกษา
8. งานการศึกษาดาเนินการแจ้งนักศึกษา
9. นักศึกษาดาเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา จานวน 4,000 บาท
การขอกลับเข้าศึกษา
(เอกสารประกอบ สาเนาบัตรนักศึกษา และสาเนาประจาตัวประชาชนผู้ปกครอง)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักศึกษาดาเนินการศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เขียนใบคาร้องขอกลับเข้าศึกษา
ผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบคาร้องขอกลับเข้าศึกษา
นักศึกษายื่นใบคาร้องขอกลับเข้าศึกษา ที่งานการศึกษา
ประธานหลักสูตรฯ พิจารณาและลงนามในใบคาร้องขอกลับเข้าศึกษา
หัวหน้าสานักฯ และรองอธิการฯพิจารณาและลงนามในใบคาร้องฯ
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการขอกลับเข้าศึกษา
งานการศึกษาดาเนินการแจ้งนักศึกษา
นักศึกษาดาเนินการลงทะเบียนปกติ
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งานประมวลผล
1. การกาหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา
1.1 สัญลักษณซึ่งมีแตมประจา ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วย
สัญลักษณต่าง ๆ ซึ่งมีแตมประจา ดังนี้
สัญลักษณ์
แต้มประจา
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

1.2 สัญลักษณ์ซึ่งไม่มีแต้มประจา
ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
AU
I
P
S
T
U
W
X

การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
รอการประเมินผล (Incomplete)
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress)
พอใจ (Satisfactory)
การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)

2. การให้ปริญญาเกียรตินิยม
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ที่ ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 120 หน่ ว ยกิ ต
ซึ่ ง รวมทั้ ง รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาย้ า ยประเภทวิ ช า หรื อ คณะในมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ที่ โ อนมาจาก
สถ าบั น อุ ด ม ศึ ก ษ าอื่ น แ ล ะเป็ น รายวิ ช าห รื อ ก ลุ่ ม ราย วิ ช าที่ มี ผ ล ก ารเรี ย น ไม่ ต่ า ก ว่ า B
(หรือ เที ยบเท่า ) โดยไม่ น าหน่ วยกิ ตและแต้ มประจาที่ เที ยบรายวิช า หรือ โอนย้ ายหน่วยกิตมาคิด แต้ ม
เฉลี่ยสะสม จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ ปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 1 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 3.50 และได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม อันดับ 2 เมื่อสอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
และต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
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ด้านกิจกรรมนักศึกษา
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript)
AT คืออะไร ?
AT ย่ อ มาจาก Activity Transcript คื อ ใบรั บ รองการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร
โดยระบบ AT จะเก็ บ ข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลตลอดหลั ก สู ต ร
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาสามารถดู ป ระวั ติ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของตนได้ จ าก www.activity.mahidol.ac.th
และเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาก็ จ ะได้ รั บ ใบรั บ รองดั งกล่ า ว เพื่ อ ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ เช่ น เป็ น หลั ก ฐาน
ประกอบการสมัครเข้าทางาน หรืออื่นๆ เป็นต้น
ทาไมต้องมีระบบ AT?
 เพราะ AT มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบและ
จัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม
ของตนเองออนไลน์ได้
 เนื่องจากองค์กร และ บริษัทหลายๆแห่ง ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน
ของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานหลังจาก
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาได้
 มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจะน าข้ อ มู ล การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษามาวิ เ คราะห์
การเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
ทาอย่างไรจึงจะได้รับใบรับรอง AT ?
 ยืนยันตนเองในระบบ AT ที่เว็บไซต์
http://activity.mahidol.ac.th/WebFormEmail1_Student.aspx
 ค้นหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและสมัครเข้าร่วมผ่านในเว็บไซต์ AT หรือจะสมัครโดยตรงกับ
ผู้ดูแลโครงการ
 เข้าร่วมกิจกรรมตามกาหนดการ
 ตรวจเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในเว็บไซต์ AT ถ้าหากพบ
ข้อผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งผู้ดแู ลโครงการหรือ แจ้งศูนย์ประสานงาน Activity Transcript
 เมื่อใกล้จบหลักสูตรการศึกษา ให้นกั ศึกษาตรวจเช็คว่าตนผ่านเกณฑ์ตามทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนดหรือไม่ กรณีผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถยื่นในคารองขอให้มหาวิทยาลัยออก
ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาได้
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจานวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง
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ด้านกิจการนักศึกษา
ทุนการศึกษา
มหาวิทมหาวิ
ยาลัทยยาลัยมีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์
มหิดนลผู้ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีแหล่งทุนการศึกษา ดังนี้
และเป็
1. ทุนจากภายในมหาวิทยาลัย
1.1 ทุนภูมิพล สาหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ
ที่มหาวิท ยาลัย จั ดขึ้ น ทุนละ 50,000 บาท จ านวน 1 ทุน เป็ นทุนพระราชทานที่ได้รับ ในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
1.2 ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล สาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งแต่ทุน
ละ 5,000 – 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา)
2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ /
ธนาคาร / บริษัท / ห้างร้าน / มูลนิธิฯ / องค์กรการสาธารณะกุศล และผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยดาเนินการตามความประสงค์ของเจ้าของทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้
ขอรับทุน ซึ่งนักศึกษาสามารถติดตามได้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานการศึกษา หรือเว็บไซต์
งานการศึกษา
3. ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ป ระสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อฐานะทาง
ครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชีวิต บ้านไฟไหม้ นักศึกษา
สามารถติดต่อ ณ งานการศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
4. เงินยืมสาหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน
กรณีที่นักศึกษามีความจาเป็ นฉุกเฉิน นักศึกษาสามารถติดต่อ ณ งานการศึกษาเพื่อพิจารณา
เงื่ อ นไข นั ก ศึ ก ษาสามารถยื ม ได้ ตั้ ง แต่ 500 - 5,000 บาท/ครั้ ง และจะต้ อ งช าระคื น
ภายใน 6 เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย
5. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็ น ในการครองชี พ ระหว่ า งศึ ก ษา ซึ่ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก เกณฑ์ ต ามที่ ก องทุ น ก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.studentloan.or.th/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานการศึกษา ห้อง 2213 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
034-585059-65 ต่อ 2210 หรือ 086-3779947
http://ka.mahidol.ac.th/education/index.html
Facebook: ทุนการศึกษา MUKA
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การศึกษาวิชาทหาร
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 7 บัญ ญัติว่า “ชายที่มีสัญ ญาติเป็นไทย
มีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน”
นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา เป็ น ชายมี สั ญ ชาติ ไทย เลื อ กรับ ราชการทหาร ด้ ว ยการเป็ น
กาลังสารอง หรือ เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหาร เมื่ออายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ ดังนี้
1. การเรียนและฝึกวิชาทหาร (รด.)
สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนและฝึกวิชา
ทหาร ณ สถานศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท สมัครชั้นปีที่ 1 /เลื่อนชั้น/ซ้าชั้น สามารถ
ขอรั บ ใบสมั ค รและใบรายงานตั ว ได้ ที่ ง านการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี
(เปิดรับสมัครประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม ของทุกปี)

2. ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารเมื่อมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 มีอายุครบ 21-25 ปี ศึกษา
อยู่ในระดับปริญ ญาตรี -ปริญญาโท นักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปี (นั บตาม พ.ศ. เกิด) ให้ดาเนินการยื่น
หลั ก ฐานขอผ่ อ นผั น ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในเดื อ นตุ ล าคม ก่ อ นปี ที่ จ ะต้ อ งไปเข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก
ที่งานการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมหลักฐานที่ลงนามกากับสาเนาถูกต้อง
จานวน 3 ชุด ดังนี้
2.1 สาเนาใบสาคัญ สด.9 (ติดต่อขอรับได้ทสี่ ัสดีอาเภอตามภูมิลาเนา)
2.2 สาเนาใบสาคัญ สด.35
2.3 หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.6 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา

3. ขอผ่อนผันการเรียกพล
ให้นักศึกษา ที่จบการเรียนและฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันการ
เรียกพล เพื่อตรวจสภาพ ฝึ กวิชาทหาร ทดลองความพรั่งพร้อม และการระดมพล ได้ที่ งานการศึกษา
พร้อมหลักฐานที่รับรองสาเนาถูกต้องจานวน 2 ชุด ดังนี้
3.1 สาเนาใบสาคัญ สด.8
3.2 สาเนาบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา
3.3 หมายเรียกพล (กรณีได้รับหมายเรียกให้เข้าฝึก) (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานการศึกษา ห้อง 2213 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
034-585059-65 ต่อ 2210 หรือ 086-3779947
http://ka.mahidol.ac.th/education/index.html
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การบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
การขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แจ้งความประสงค์ขอเอกสาร ได้ที่ One Stop Service
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ บริเวณชั้น 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 แจ้งความประสงค์ขอเอกสารได้ที่ งานการศึกษา
อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ห้อง 2221 โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมและหลักฐานที่ใช้ ดังนี้
รายละเอียด
ค่าธรรมเนียม
รูปถ่าย (ชุดพิธีการ เท่านั้น)
กาหนดเวลาการรับเอกสาร
(นับจากวันที่ยนื ขอ)
ช่วงระยะเวลาขอเอกสาร
จานวน

Transcript
50 บาท/ฉบับ
ไม่ใช้รูปถ่าย
1 วัน/MUKA
1 วัน/ศาลายา
08.30-14.00 น./MUKA
08.30-16.30 น./ศาลายา
ไม่จากัด

หนังสือรับรอง
50 บาท/ฉบับ
ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป/1ฉบับ
1 วัน/MUKA
3 วัน/ศาลายา
08.30-14.00 น./MUKA
08.30-16.30 น./ศาลายา
ไม่จากัด

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี
สถานที่ตั้ง หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา : อาคาร One Stop Services หอพัก
วัน
วันราชการ

วันหยุดราชการ

เวลา
จ.-ศ.

08.30 - 16.30 น.
(พัก11.00 - 12.00 น.)

จ.-พฤ.
อ.
จ.-ศ.

16.00 - 20.00 น.
16.00 - 19.00 น.
20.00 - 08.30 น.
ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ

ผู้ให้บริการ

รักษาพยาบาล
เบิกชุดปฐมพยาบาล
ข้อมูล-การใช้สิทธิ
รักษาพยาบาลนักศึกษา
อื่นๆ
รักษาพยาบาล
ตรวจรักษา
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ปฐมพยาบาล

พยาบาลประจา

พยาบาล*
แพทย์*
เวรหอพัก
(on call)

หมายเหตุ

ยกเว้นช่วง
ปิดหอพัก

หมายเหตุ * พยาบาล-แพทย์ สังกัด ร.พ.ไทรโยค
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์
: 034-585-059-65 ต่อ 4101 หรือ 034-585068
พยาบาลประจา
: norngnut.som@mahidol.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
: คู่มือสุขภาพนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี
: งานการศึกษา บริการด้านสุขภาพ
http://ka.mahidol.ac.th/education/05_03_health.html
: กองกิจการนักศึกษา ด้านบริการสุขภาพ
http://www.orsa.mahidol.ac.th/main/service/health/th/
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถติดต่อรับคู่มือสุขภาพนักศึกษา ได้ที่ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เปิด – ปิด ภาคเรียน

ช่วงสอบภาคการศึกษา

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 20.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 8.30 – 16.30 น.
วันหยุดราชการ / วันนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ

เสาร์–อาทิตย์ / วันหยุดราชการ /
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

***หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/กรุณายืม – คืน สิ่งพิมพ์กอ่ นปิดบริการ 15 นาที

ปัจจุบันห้องสมุดตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีพนื้ ที่
รวม 658 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็น
2 ชั้น คือ
ชั้ น ที่ 1 ให้ บ ริ ก ารยื ม – คื น ทรั พ ยากรต่ า งๆ บริ ก ารเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ บริการซีดีรอม บริการมุมคุณธรรม บริการยืมระหว่างห้องสมุดใน
เครือข่ายม.มหิดล บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น บริการทาบัตรสมาชิกห้องสมุด
บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า และบริการห้อง study room
ชั้น 2 ให้ บริการหนังสือทั่วไป นวนิยาย อ้างอิง บริการหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา และ
บริการวารสารเก่า
ห้ อ งสมุ ด วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี ใช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด รั ฐ สภาอเมริ กั น (Library of
Congress Classification System) หรือระบบ LC แบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 หมวดใหญ่ โดยใช้
อักษร A – Z (ยกเว้น I,O,W,X,Y) เป็นสัญลักษณ์กากับไว้ที่สันหนังสือทุกเล่มรวมกับสัญลักษณ์
อื่นๆ รวมแล้วเรียกว่า เลขเรียกหนังสือ และจัดชั้นหนังสือเรียงตามลาดับอักษรของเลขหมู่ตั้งแต่
หมวด A–Z
ระเบียบปฏิบตั ิในการยืมทรัพยากร
ประเภทสมาชิก

ประเภททรัพยากร

จานวนทรัพยากร

ระยะเวลาการยืม

ค่าปรับ

อาจารย์
บุคลากรประจา

หนังสือทั่วไป
CD/DVD

20 เล่ม
2 แผ่น

20 วัน
7 วัน

5 บาท/วัน

บุคลากรชั่วคราว
อาจารย์พิเศษ
นักศึกษา

หนังสือทั่วไป
CD/DVD

10 เล่ม
2 แผ่น

10 วัน
3 วัน

5 บาท/วัน

***หากไม่มีผู้ขอจองไว้ ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ถึง 2 ครั้ง
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การสมัครสมาชิกห้องสมุดและการต่ออายุสมาชิก
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
2. กรอกข้อความในแบบฟอร์มที่กาหนดให้
3. แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา หรือบัตรประจาตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. การต่ อ อายุ ส มาชิ ก : ผู้ มี บั ต รแล้ ว ให้ แ สดงบั ต รประจ าตั ว จากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
กรณีนักศึกษาให้แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษา และหลั กฐานการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปัจจุบัน หรือแสดงข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ (ต่ออายุบัตรสมาชิกปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้น
ภาคการศึกษา : สิงหาคม และมกราคมของทุกปี)
Website :
http://ka.mahidol.ac.th/division/general_administration_planandknowledge/library/index.html

ที่อยู่ : อาคารปฏิบัตกิ ารทางวิทยาศาสตร์ 199 หมู่ 9 ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 034-585-071
e-mail : mukali@mahidol.ac.th
Facebook : ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
Fanpage :
ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี – LIKA
Line ID :
mukalibrary
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หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดาเนินการจองหอพักบ้านมหิดล ตามคู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่)
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเข้าพักอาศัย
1) นักศึกษา ติดต่อเข้าพักที่สานักงานหอพักนักศึกษา โดยแสดงความจานงเข้าพัก
2) ส่งเอกสารตามที่หอพักกาหนด เจ้าหน้าที่จะทาการจัดห้องพักให้ผู้เข้าพักอาศัย
3) เข้าระบบหอพักออนไลน์เพื่อจองหอพัก โดยเข้าใช้งานผ่าน
http://www.student.mahidol.ac.th/Systems/Authen/StudentLogin.asp
และชาระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทกุ สาขาทัว่ ประเทศ ภายในเวลาที่กาหนด
(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยหอพัก)
2. การรายงานตัวและลงทะเบียนเข้าหอพัก
1) ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายชือ่ และหมายเลขห้องพักของตนเอง
ที่ติดประกาศไว้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หอพัก หรือ Group facebook : MUKA-HOME และ
facebook : หอพัก มหิดลกาญจนบุรี หรือ http://ka.mahidol.ac.th/division/dormitory
2) ส่ ง ทะเบี ย นประวั ติ นั ก ศึ ก ษาหอพั ก หรื อ เอกสารที่ ห น่ ว ยหอพั ก ก าหนด
รับกุญแจห้องพัก และแบบตอบรับครุภัณฑ์ในห้องพัก"
3) ให้นักศึกษาเข้าอยู่ในห้องพักที่นกั ศึกษามีชื่อพักอาศัยเท่านั้น
3. การปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการพักอาศัยอยู่ในหอพัก
1) หอพักนักศึกษาเปิดเวลา 05.00 น. ปิดเวลา 23.00 น.
2) หากนักศึกษามีความจาเป็นต้องเข้าหอพักหลังกาหนดเวลาปิดหอพัก นักศึกษาต้อง
ยื่นใบคาร้องขอเข้าหอพักช้ากว่ากาหนดที่เจ้าหน้าที่หอพักก่อนวันที่ จะดาเนินการจัดกิจกรรม
อย่างน้อย 2 วัน
3) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีห่ อพักในกรณีต่างๆ จันทร์-ศุกร์
เวลา 8.30 น. -22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 น. -16.30 น. หรือโทร
086-3779948 (เบอร์ภายใน 502)
4) ห้ามนักศึกษานาบุคคลภายนอกขึ้นอาคารหรือเข้าห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
5) ห้ามเล่นหรือมีไว้ซึ่งอุปกรณ์เล่นการพนัน และ/หรือตั้งบ่อนการพนันภายในบริเวณหอพัก
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6) ห้ า มเสพหรือ มีไว้ ในครอบครอง ซึ่ งบุ ห รี่ สุ รา ของมึน เมา ยาเสพติ ด อุ ป กรณ์
ในการใช้เสพสิ่งเสพติด และสิ่งต้องห้ามใดๆ ตามที่กฎหมายกาหนดภายในบริเวณหอพัก หรือใช้
สารเสพติดทุกประเภทในหอพัก
7) การพักอาศัย นักศึกษามีสิทธิพักอาศัย 1 ภาคการศึกษา หากนักศึกษาจะยกเลิก
การพักอาศัย ต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเช็คครุภัณฑ์คืนกุญแจ หากไม่แจ้ง นักศึก ษาจะต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. ค่าธรรมเนียมในการเข้าพัก
ประเภท
ห้องพัก

ขนาด
ห้องพัก
(ตร.ม.)

จานวน
ห้องพัก
(ห้อง)

จานวน
ผู้พักอาศัย
(คน)

อัตราค่าบารุง/
ภาคการศึกษา/คน
(บาท)

ค่าน้าประปา /
ภาคการศึกษา
(บาท)

รวม / ภาคการศึกษา
(บาท)

1.หอพักหิรญ
ั ญิการ์ 1
(หอหญิง 1)
2.หอพักหิรญ
ั ญิการ์ 2
(หอหญิง 2)
3.หอพักหิรญ
ั ญิการ์ 3
(หอหญิง 3)
4.หอพักราชพฤกษ์ 1
(หอชาย 1)
5.หอพักราชพฤกษ์ 2
(หอชาย 2)

31.82

42

31.82

42

31.82

42

33.54

16

4
5
4
5
4
5
5

3,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
2,500

400
400
400
400
400
400
400

3,400
2,900
3,400
2,900
3,400
2,900
2,900

33.54

16

2

2,500

400

2,900

หมายเหตุ 1. ใช้ไฟฟ้าฟรี 60 ยูนิต/ห้อง หากใช้เกิน ต้องชาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามการใช้งานจริงแต่ละเดือน ยูนิต
ละ 5 บาท
2. นักศึกษาที่เข้าพักครั้งแรก ต้องชาระค่ากุญแจและประกันความเสียหาย คนละ 1,100 บาท

5. ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม
1) ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หอพักในกรณีต่างๆ /แจ้งซ่อม ที่สานักงานหอพัก
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. -22.00 น. | วันเสาร์ -อาทิ ตย์ เวลา 8.30 น. -16.30 น. หรือโทร 086-3779948
(เบอร์ภายใน 502)
2) ติดตามข่าวสาร / ประกาศต่างๆ ของหอพัก
Group Facebook : MUKA-HOME | Facebook : หอพัก มหิดลกาญจนบุรี หรือ
http://ka.mahidol.ac.th/division/dormitory
3) ในกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เวรประจาหอพัก หรื อแจ้งได้
ที่ รปภ.หอพัก เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการต่อไป
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ด้านหลักสูตร
ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับหลักสูตร - ความหมายตัวอักษรในหลักสูตร
ตัวอักษร 4 ตัว มีความหมายดังนี้
1. ตัวอักษร 2 ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัย/ชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการ
เรียนการสอน ได้แก่
มม และ MU

หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล

กญ และ KA

หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วก และ SP

หมายถึง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วท และ SC

หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์

สม และ SH

หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สว และ EN

หมายถึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ศศ และ LA

หมายถึง คณะศิลปศาสตร์

กจ และ MG

หมายถึง วิทยาลัยการจัดการ

2. ตัวอักษร 2 ตัวหลัง เป็นตัวอักษรย่อของชื่อหลักสูตร หรือโครงการที่จัดการสอน โดยมี
หลักการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วก และ AG

หมายถึง วิทยาศาสตร์การเกษตร

ชอ และ CB

หมายถึง ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

ทอ และ FT

หมายถึง เทคโนโลยีการอาหาร

ธศ และ GS

หมายถึง ธรณีศาสตร์

สภ และ ED

หมายถึง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

บช และ AC

หมายถึง บัญชี

พณและ CM

หมายถึง วิชาแกนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

กจ และ MG

หมายถึง วิชาชีพบังคับ และวิชาชีพเลือก
ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ)

สห และ ID

หมายถึง สหสาขาวิชา

ศท และ GE

หมายถึง การศึกษาทั่วไป

ภอ และ EL

หมายถึง ภาษาอังกฤษ
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วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ศท และ GE

หมายถึง วิชาศึกษาทั่วไป

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สค และ SS

หมายถึง สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
ภท และ TH

หมายถึง ภาษาไทย

ภอ และ EN

หมายถึง ภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์
คณ และ MA

หมายถึง คณิตศาสตร์

คม และ CH

หมายถึง เคมี

ชว และ BI

หมายถึง ชีววิทยา

ฟส และ PY

หมายถึง ฟิสิกส์

ชค และ BC

หมายถึง ชีวเคมี

ความหมายของจานวนหน่วยกิตรวม เช่น 3 (3-0-6) มีความหมายดังนี้
ตัวเลขลาดับที่ 1
หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขลาดับที่ 2
ตัวเลขลาดับที่ 3

หมายถึง จานวนชัว่ โมงการศึกษาภาคทฤษฎีเฉลี่ยต่อสัปดาห์
หมายถึง จานวนชัว่ โมงการศึกษาภาคปฏิบัติเฉลี่ยต่อสัปดาห์

ตัวเลขลาดับที่ 4

หมายถึง จานวนชัว่ โมงการศึกษาค้นคว้าเฉลี่ยต่อสัปดาห์

.
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Science)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Agricultural Science)
ปรัชญาของหลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร จัดการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านการเกษตรแบบครบ
วงจร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการผลิตพืชพลังงานและอุตสาหกรรม ให้ทันต่อความต้องการและ
การพั ฒ นาของประเทศ รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะและความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ ทั้ ง ในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจ
เน้นการผลิตพืชพลังงานและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืช
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนกระทั่งอุตสาหกรรมการแปรรูปด้านพลังงาน และอาหาร ที่ไม่กระทบต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างบุคลากรของชาติที่มคี วามรอบรู้ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้อย่างเป็นระบบและสม
เหตุผล สามารถประยุกต์ความรู้และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
รับผิดชอบต่อชุมชนและประเทศชาติ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน เช่น
นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ นั ก ส่ ง เสริ ม การเกษตร ตามหน่ ว ยงานหรื อ บริ ษั ท เป็ น อาจารย์ ส อนใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร
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รายชื่ออาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
1. อาจารย์ ดร.ปรัชญา เตวิยะ
หัวหน้าสาขาวิชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
ประธานหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร วินจิ สานันท์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ อยูย่ งเวชช์
7. อาจารย์ ดร.ชลธิรา แสงศิริ
8. อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย
9. อาจารย์ ดร.เนติยา การะเกตุ
10. อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน
11. อาจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร
12. อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี
ข้อมูลหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาภาษา
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. กลุ่มวิชานันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3. 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
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30
16

14

97

133

หน่วยกิต
หน่วยกิต
7
9
หน่วยกิต
6
6
1
1
หน่วยกิต
43
39
15
6
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข้อมูลรายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด 16 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 7 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ค้นคว้า)
*มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
2(1-2-3)
MUGE 101 General Education for Human Development
*มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
MUGE 102 Social Studies for Human Development
*มมศท 103 ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
2(1-2-3)
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
2. กลุ่มวิชาภาษา จานวน 9 หน่วยกิต
2.1 วิชาภาษาไทย จานวน 3 หน่วยกิต
*ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
LATH 100 Arts of Thai Language in Communication
2.2 วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ตามระดับความสามารถจากรายวิชา ดังต่อไปนี้
**ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1
3(2-2-5)
LAEN 103 English Level 1
**ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2
3(2-2-5)
LAEN 104 English Level 2
**ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 3
3(2-2-5)
LAEN 105 English Level 3
**ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4
3(2-2-5)
LAEN 106 English Level 4
* เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องทั้ง 2 ภาคการศึกษา
** รายวิชาภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเรียนตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด 14 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน 6 หน่วยกิต
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ
3(3-0-6)
KAGE 260 Administration and Organization Management
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
LAFE 146 Personality Development
ห รื อ เลื อ ก จ าก ราย วิ ช าใน ก ลุ่ ม วิ ช าม นุ ษ ย ศาส ต ร์ สั งคม ศ าส ต ร์ ที่ ส ภ า ม ห าวิ ท ย าลั ย อ นุ มั ติ
ให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. กลุ่มวิชาภาษา จานวน 6 หน่วยกิต
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและการนาเสนอโครงการ
3(3-0-6)
KAEL 211 English for Project Writing and Presentation
กญภอ 212 ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
3(3-0-6)
KAEL 212 English for Research
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จานวน 1 หน่วยกิต
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น*
3(3-0-6)
KAID 216 Basic Organic Chemistry
* รายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้ องต้น จานวน 3 หน่วยกิต นับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 1 หน่วยกิต และนับเป็น
หน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน 2 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ จานวน 1 หน่วยกิต
XXXX xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ*
1(0-2-1)
XXXX xxx xxxx
* นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการตามความสนใจ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 97 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน จานวน 43 หน่วยกิต
วทคม 135 เคมีทั่วไป 1
2(2-0-4)
SCCH 135 General Chemistry I
วทคม 118 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-1)
SCCH 118 Chemistry Laboratory
วทคณ 111 แคลคูลัส
2(2-0-4)
SCMA 111 Calculus
วทชว 124 หลักชีววิทยาทั่วไป 1
2(2-0-4)
SCBI 124 General Biology I
วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1(0-3-1)
SCBI 102 Biology Laboratory I
วทชว 125 หลักชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
SCBI 125 General Biology II
วทชว 104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1(0-3-1)
SCBI 104 Biology Laboratory II
วทคม 136 เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
SCCH 136 General Chemistry II
วทคม 109 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-1)
SCCH 109 Chemistry Laboratory II
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
SCMA 166 Ordinary Differential Equations
กญสห 216 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3(3-0-6)
KAID 216
Basic Organic Chemistry
กญสห 218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
KAID 218
Organic Chemistry Laboratory
กญสห 217 เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
KAID 217
Analytical Chemistry
กญสห 219 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-1)
KAID 219
Analytical Chemistry Laboratory
กญสห 209 สถิติขั้นแนะนา
2(2-0-4)
KAID 209
Introduction to Statistics
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กญสห 231 ชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 231
Basic Biochemistry
กญสห 232 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
KAID 232
Basic Biochemistry Laboratory
กญสห 308 การวางแผนการทดลอง
KAID 308
Experimental Designs
กญทอ 347 จุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 347
General Microbiology
กญทอ 348 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
KAFT 348
General Microbiology Laboratory
กญสห 251 ฟิสกิ ส์ท่วั ไปสาหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร
KAID 251
General Physics for Agricultural Science
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 39 หน่วยกิต
กญวก 101
วิทยาศาสตร์การเกษตรขั้นแนะนา
KAAG 101
Introduction to Agricultural Science
กญวก 211
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
KAAG 211
Science and Technology of Economic Crop Production
กญวก 221
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
KAAG 221
Science and Technology of Economic Animal Production
กญวก 261
ทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
KAAG 261
Field trip for Agricultural Science
กญวก 302
พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร
KAAG 302
Genetics for Agriculture
กญวก 311
วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน
KAAG 311
Industrial Crop Science for Energy
กญวก 313
สรีรวิทยาการผลิตพืช
KAAG 313
Physiology in Crop Production
กญวก 314
หลักการขยายพันธุ์พืช
KAAG 314
Principles in Plant Propagation
กญวก 315
การปรับปรุงพันธุ์พืช
KAAG 315
Plant Breeding
กญวก 331
วิทยาศาสตร์ทางดิน
KAAG 331
Soil Science
กญวก 344
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
KAAG 344
Postharvest Technology
กญวก 345
เทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
KAAG 345
Alcohol and Biodiesel Production Technology
กญวก 351
หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
KAAG 351
Principles of Integrated Pest Management
กญวก 361
ศึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อการผลิตพืช 1
KAAG 361 Practical Study of Agricultural Science for Plant Production 1

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

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

คู่มือนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2560 | 23

กญวก 362
ศึกษาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อการผลิตพืช 2
1(0-3-1)
KAAG 362 Practical Study of Agricultural Science for Plant Production 2
กญวก 371 สัมมนา 1
1(1-0-2)
KAAG 371 Seminar 1
กญวก 473
สัมมนา 2
1(1-0-2)
KAAG 473
Seminar 2
และให้นกั ศึกษาเลือกเรียนกลุ่มโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีหรือกลุ่มสหกิจศึกษา
กลุ่มโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
กญวก 471
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
4(0-12-4)
KAAG 471 Senior Project
กญวก 464
ฝึกงาน
1(0-3-1)
KAAG 464
Training
หรือ กลุ่มสหกิจศึกษา
กญวก 465
สหกิจศึกษา
6(0-18-6)
KAAG 465
Cooperative Education
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ อย่างน้อย 15 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ ยวข้องหรือวิชาอื่นๆ ที่
อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวนรวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
กญวก 201
หลักศิลปะเพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
1(0-3-1)
KAAG 201
Principle of Art for Landscape Design
กญวก 202
ส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
KAAG 202
Agricultural Extension
กญวก 212
ไม้ประดับ
3(2-3-5)
KAAG 212
Ornamental Plant
กญวก 213
การจัดดอกไม้
3(2-3-5)
KAAG 213
Flower Arrangement
กญวก 214
การผลิตเห็ด
3(2-3-5)
KAAG 214
Mushroom Production
กญวก 281
ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร
3(2-3-5)
KAAG 281
Thai Agricultural Wisdom
กญวก 303
เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการน้า
3(2-3-5)
KAAG 303
Agricultural Machinery and Irrigation
กญวก 321
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของสัตว์
3(3-0-6)
KAAG 321
Basic Animal Anatomy
กญวก 322
สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์
3(3-0-6)
KAAG 322
Basic Animal Physiology
กญวก 332
หลักการออกแบบภูมิทัศน์
3(2-3-5)
KAAG 332
Landscape Design
กญวก 342
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
3(2-3-5)
KAAG 342
Natural Products and Their Application
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กญวก 352
KAAG 352
กญวก 372
KAAG 372
กญวก 383
KAAG 383
กญวก 411
KAAG 411
กญวก 412
KAAG 412
กญวก 413
KAAG 413
กญวก 414
KAAG 414
กญวก 452
KAAG 452
กญวก 481
KAAG 481
กญวก 482
KAAG 482
กญวก 483
KAAG 483
กญวก 484
KAAG 484

หลักการโรคพืชและการป้องกัน
Principles of Plant Pathology and Protection
ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร3
Research Advance in Agricultural Science
คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร
Computer for Agricultural Science
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Science and Technology
ไม้ผลและการจัดการสวนไม้ผล
Pomology and Orchard Management
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร
Plant Tissue Culture for Agriculture
เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Culture Technology
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว์
Biotechnology for Animal Diagnosis
การจัดการแมลงที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
Economically Useful Insect Management
ธุรกิจการเกษตร
Agribusiness
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Biotechnology
ระบบการทาฟาร์มแบบยั่งยืน
Sustainable Farming System

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ
เห็นสมควร
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)
แผนการศึกษา : ปี 1
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCCH 135
SCCH 118
SCMA 111
SCBI 124
SCBI 102
LAEN 103-106

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
Chemistry I
Chemistry Lab
Calculus
Biology I
Biology Lab I
English L 1-4

CR.
2
3
2
3
2
1
2
2
1
3
21

PREREQUISITE
-

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCBI 125
SCBI 104
SCCH 136
SCCH 109
SCMA 166
LAEN 104-106
KAAG 101
XXXX xxx*

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
General Biology II
Biology Laboratory II
General Chemistry II
Chemistry Laboratory II
Ordinary Differential
English Level 2-4
Introduction to Ag.
รายวิชากลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ

CR.
0
0
0
0
3
1
3
1
3
3
2
1

PREREQUISITE
SCCH 135
SCCH108/SCCH136
-

17

แผนการศึกษา : ปี 2
COURSE NO.
KAAG 211
KAID 216
KAID 218
KAID 209
KAEL211

SUBJECT
Sci. & Tech. of Eco
Chemistry
Chemistry Lab
Intro to Statistics
Eng. for Project

CR.
3
3
1
2
3

PREREQUISITE
LAEN103/
LAEN104
-

KAID 251
KAAG 202
KAAG 211
XXXX xxx

General Physics Ag.
Ag. Extension
Sc. & Tech. of Eco.
Free Electives

4
3
3
3
22

COURSE NO.
KAAG 302
KAID 308
KAAG 311
KAAG 313
KAAG 331
KAFT 347
KAFT 348
KAAG 361
KAAG xxx

SUBJECT
Genetics for Ag.
Experimental
Industrial Crop Sc.
Physiology in Crop
Soil Science
General Micro.
General Micro. Lab
Practical Study Ag. I
Electives

CR.
2
3
2
2
2
3
1
1
3
19

PREREQUISITE
-

CR.

PREREQUISITE

3
3
1
4
1
12

-

3
3
6

-

COURSE NO.
KAAG 221
KAID 231
KAID 232
KAID 217
KAID 219

SUBJECT
Sc. & Tech of Eco Ani.
Basic Biochemistry
Biochemistry Lab
Analytical Chemistry I
Anal Chemistry Lab

CR.
3
3
1
3
1

PREREQUISITE
KAID216/KAID218
SCCH136/KAID219
SCCH136/KAID217

KAEL 212
KAGE 260
KAAG 261
KAAG xxx

English for Research
A. & O. Management
Field Trip for Ag.
Electives

3
3
1
3
21

LAEN103/LAEN104

SUBJECT
Princ. in Plant Pro.
Plant Breeding
Personality Develop.
Postharvest Tech.
A. & B. Pro Tech.
Princ. of Integrated.
Practical Study Ag. II
Seminar I

CR.
2
3
3
2
3
3
1
1
18

PREREQUISITE
-

COURSE NO.

SUBJECT

CR.

PREREQUISITE

KAAG xxx
KAXX xxx

Electives
Free Electives

3
3
6

-

-

แผนการศึกษา : ปี 3
COURSE NO.
KAAG 314
KAAG 315
LAFE 146
KAAG 344
KAAG 345
KAAG 351
KAAG 362
KAAG 371

แผนการศึกษา : ปี 4
COURSE NO.
SUBJECT
กลุ่มโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
KAAG xxx
Electives
KAAG xxx
Electives
KAAG 464
Training
KAAG 471
Senior Project
KAAG 473
Seminar II
กลุ่มสหกิจศึกษา
KAAG xxx
KAAG xxx
KAAG 465

Electives
Electives
Cooperative
Education

12
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คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
2 (1-2-3)

มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์
วิชาบังคับก่อน: ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของวิ ชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมและจิตภาวะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒ นาเหตุการณ์/
สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหาที่สาคั ญของสังคมไทยและสังคมโลก
อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
วิชาบังคับก่อน: มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกั บวิวัฒนาการที่สาคัญทางด้าน
ศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/
สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
2. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ศศภอ 103
ภาษาอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ใน
ลั ก ษณะของบู ร ณาการทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษทั้ งสี่ ทั ก ษะ (การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น) รวมทั้ งกลยุ ท ธ์
ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับ
บทสนทนา
ศศภอ 104
ภาษาอังกฤษระดับ 2
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย
การทาบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่างๆ
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ศศภอ 105
วิชาบังคับก่อน: -

ภาษาอังกฤษระดับ 3

3 (2-2-5)

การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะ
เป็ น รู ป ร่ า ง ก ารวั ด การเป รี ย บ เที ย บ แล ะก ารเป รี ย บ ต่ าง ค าจ ากั ดความ แล ะก ารจ าแ นก การเขี ยนอ ย่ า ง
มีเอกภาพ การใช้คาเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจาเฉพาะ และการทาการอนุมาน
ศศภอ 106
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน: การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับการบอกลาดับเหตุการณ์ ขั้นตอน
หน้าที่ จุดประสงค์ เครื่องมือ สาเหตุ ผลลัพธ์ และเงื่อนไข การเขียนในระดับย่อหน้าอย่างถูกต้องตามรูปแบบภาษาอังกฤษ เชิง
วิชาการ การเขียนเรียงความขั้นต้น การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจาเฉพาะ และการทาการอนุมาน
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: หลั ก ในการบริ ห าร หน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารในด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การน า
การอานวยการ การจู งใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุม งานให้ ดาเนิ นตามนโยบายที่ ได้ วางไว้เพื่ อให้ บ รรลุ
เป้าหมายของกิจการ วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนา อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า ระบบตลาด
ในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน
การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่สาคัญทางการเงิน การวางแผนการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ทั ก ษ ะความรู้ ค วามสามารถและแนวคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ งในการพั ฒ นาตนเอง การพั ฒ นาบุ คลิ ก ภ าพ
การปรับตัว อารมณ์ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตสานึกในการดาเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง การรู้คุณค่าของความเป็น
มนุษย์ การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
2. กลุ่มวิชาภาษา
กญภอ 211
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ศศภอ 103 และ ศศภอ 104
บูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านคือ การฟัง การพูด การเขียนและการฟัง เพื่อการเขีย นและนาเสนอ
โครงการ โดยสามารถเตรียมโครงการ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมสมองในกลุ่ม การค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูล
และเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้เพื่อนาเสนองานในที่ประชุม
ไวยกรณ์ คาศัพท์ สานวนและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูดในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จานวน 1 หน่วยกิต
วทคม 216
เคมีอนิ ทรียเ์ บือ้ งต้น
3 (3-0-6)*
วิชาบังคับก่อน: วทคม 135
พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์
สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์ และปฏิกิ ริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน
* รายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นจานวน 3 หน่วยกิต นับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 หน่วยกิต และ
นับเป็นหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 หน่วยกิต
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4. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
XXXX xxx กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
** นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการตามความสนใจ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
วทคณ 111
แคลคูลัส
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพั นธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟั งก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชัน
เลขชี้กาลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดย
ปริยาย อนุพัน ธ์อันดับ สูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพั นธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กา หนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล
ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหา
ปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์
วทคณ 166
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน
: ตั ว แปรเชิ ง ซ้ อ น การแนะน าให้ รู้ จั ก กั บ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ส ามั ญ สมการอนุ พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น อั น ดั บ หนึ่ ง
สมการอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ใช้สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ ใช้สมการอันดับ
สอง สมการเชิงเส้นอันดับสูงๆ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริ กซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นการประยุกต์ใช้
ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
กญสห 209
สถิติศาสตร์ขั้นแนะนา
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติเชิงพรรณา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การ
ทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น
วทคณ 308
การวางแผนการทดลอง
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน
: กญสห 209
หลักการและวิธีการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่ มอย่างสมบูรณ์ การวางแผนการทดลองแบบ
บล็อกไม่สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างบล็อก แผนการทดลองแบบจตุรัสลาติน การทดลองแบบแฟกทอเรียล คอนฟาวดิ้ง
การทดลองแบบสปริต-พล็อต การทดลองแบบปรับเปลี่ยน
กลุ่มวิชาเคมี
วทคม 135
เคมีทั่วไป 1
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: อะตอม โมเลกุลและไอออน โครงสร้างของอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ พันธะเคมี สมดุลเคมี อุณหพล
ศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี
วทคม 136
เคมีทั่วไป 2
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วทคม 135
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลของไอออนและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและ
ธาตุแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์
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วทคม 118
วิชาบังคับก่อน: -

ปฏิบัติการเคมี

1 (0-3-1)

เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธ์กับบาง
หัวข้อในภาคบรรยาย
วทคม 109
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน
วทคม: 108, วทคม 136 (หรือเรียนพร้อมกัน)
การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์คุณภาพอย่างง่าย และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา
กญสห 216 เคมีอนิ ทรียเ์ บือ้ งต้น
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: กญสห 218
พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ การอ่าน ชื่อสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์
สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน
กญสห 218 ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์
1 (0-3-1)
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: กญสห 216
การทดลองเคมี อิ น ทรี ย์ เ บื้ อ งต้ น ได้ แ ก่ การตกผลึ ก การหาจุ ด หลอมเหลว การกลั่ น การสกั ด และ
โครมาโตกราฟี การจาแนกสารอิ นทรีย์ตามการละลาย การใช้แบบจาลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของ
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน
กญสห 217 เคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วทคม 136 ; วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: กญสห 219
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การคานวณความเข้มข้น/
บัฟ เฟอร์/ ความคลาดเคลื่อน/ ความแม่นยา/ ความเที่ยง/ สถิติเพื่ องานวิเคราะห์ทางเคมี สมดุล เคมีและอิเลคโตรไลท์ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณแบบไตเตรทและแบบใช้กราฟมาตรฐาน การวิเคราะห์อาศัยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลในช่วงยูวี -วิสิเบิล
การวิเคราะห์อาศัยการดูดกลืนแสงของไออะตอมแบบอะตอม มิกแอบซอร์พ ชัน และการวิเคราะห์อาศัยการเปล่งแสงของไอ
อะตอมแบบอะตอมมิกอีมิสชัน การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบโพเทนชิโอเมตรีชนิดไอออนซี เลกทีฟอิเลกโตร และการวัดพีเอช
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงและแก็ส การหาค่าขีดจากัดต่าสุดของการวิเคราะห์
กญสห 219 ปฏิบตั กิ ารเคมีวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: วทคม 136 ; วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: กญสห 217
การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การเตรี ย มตั ว อย่ า ง การไทเทรตแบบกรด -ด่ า ง การไทเทรตแบบตกตะกอน
การไทเทรตแบบสารเชิ ง ซ้ อ น การไทเทรตแบบรี ด อกซ์ เครื่ อ งมื อ ทางสเปกโทรเมตรี (ช่ ว งคลื่ น อั ล ตราไวโอเลต
วิสิเบิล และวัดการดูดกลืนและเปล่งแสงของอะตอม) เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า (ได้แก่ การวิเคราะห์โ ดยการวัดค่าศักย์ไฟฟ้า โดย
การวัดความนาไฟฟ้า) เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี (เช่น แก๊สโครมาโตรกราฟี และโครมาโตรกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง)
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา (สอนโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร)
กญทอ 347 จุลชีววิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน:
พื้นฐานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่สาคัญ โดยเน้นเชื้อแบคทีเรียและรา การศึกษารูปร่าง
โครงสร้างและหน้าที่ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์และอนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับ
เจ้ าบ้ าน การควบคุ ม และภู มิ คุ้ ม กั น การท าให้ ป ราศจากเชื้ อ จุลิ น ทรี ย์ และการประยุ ก ต์ใช้ เชื้ อ จุลิ น ทรี ย์ในด้ านการเกษตร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
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กญทอ 348 ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน:
ภาคปฏิบั ติการเน้ นถึ งการเรียนรู้เทคนิ คต่า งๆ ในการทาให้ ปราศจากเชื้อ จุลิน ทรีย์ และความปลอดภั ยใน
ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการย้อมสี การดูรูปร่างของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกสายพันธุ์ของ
จุลินทรีย์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การจาแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การหาปริมาณ การเจริญ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีต่า งๆ
กลุ่มวิชาชีวเคมี
กญสห 231 ชีวเคมีพื้นฐาน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: กญสห 216, กญสห 218 ; วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: กญสห 232
จุดเริ่มต้นของชีวิต สมบัติโครงสร้างและหน้าที่การทางานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์และโคเอ็นไซม์
ลิปิด กรดนิ วคลีอิก วิตามินและเกลือแร่ รวมถึงเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลต่างๆ วิธีการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การ
สร้างโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ฮอร์โมน การประยุกต์ใช้ชีวเคมีในด้าน
อาหารและพืช
กญสห 232
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน: หลักการและเทคนิคการใช้ส เปคโตรสโคปี , การหาค่าความเป็นกรดและด่างของสารละลายบัพ เฟอร์ต่างๆ
การหาสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอ็นไซม์ การหาปริมาณวิตามินซีในน้า
ผลไม้และศึกษาเมตาบอลิสมของยีสต์
กลุ่มวิชาชีววิทยา
วทชว 102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน: ปฏิ บั ติ ก ารเรื่อ งกล้ อ งจุล ทรรศน์ โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ และเนื้ อ เยื่อ การแบ่ งเซลล์ พั น ธุ ศาสตร์
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
วทชว 104
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน:
ทั กษะการจั ด กลุ่ม ชนิ ด ต่า งๆ ของพื ช และสัต ว์ ทั้ งชนิ ด ที่ ไม่ มี กระดู ก สัน หลั ง และที่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทางานของร่างกาย การไหลเวียนของเลือด
วทชว 124
ชีววิทยาทั่วไป 1
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุ
ศาสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
วทชว 125
ชีววิทยาทั่วไป 2
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจัดหมวดหมู่และความ
หลากหลายของยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญของเอ็มบริโอ การสร้างอวัยวะ โครงสร้างของร่างกาย
สัตว์และหน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่งอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ภาวะธารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท
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กลุ่มวิชาฟิสิกส์
กญสห 251
ฟิสิกส์ทั่วไปสาหรับวิทยาศาสตร์การเกษตร
4 (4-0-8)
วิชาบังคับก่อน: กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่น ทัศนศาสตร์ ไฟฟและแม่เหล็กกลศาสตร์ควอนตัม และ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กญวก 101
วิทยาศาสตร์การเกษตรขัน้ แนะนา
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: งานและการวิจัยในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้แก่ การผลิตพืช การผลิตสัตว์ การจัดการดิน
ปุ๋ย และน้า การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเป็นพลังงาน
และอาหาร เกษตรกับการแพทย์ทางเลือก เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การใช้พืชเพื่อการประดับ การส่งเสริมการเกษตร
และธุรกิจการเกษตร
กญวก 211
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: การจ าแนกพื ชเศรษ ฐกิ จ ลั ก ษ ณ ะทางพ ฤกษ ศาสตร์ การป ลู ก การดู แ ลรั ก ษ า กา รเก็ บ เกี่ ย ว
การใช้ประโยชน์ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม ระบบการทาฟาร์มเบื้องต้น
กญวก 221
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: เป็นรายวิชาที่ศึกษาหลักการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ในการดาเนินงานกิจ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็น
การค้า ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มของประเทศไทย รวมถึงปั จ จัย ทางธุ รกิจ ที่ เกี่ ย วข้ องและวิวั ฒ นาการใหม่ ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งสั ต ว์ ซึ่ งได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ แ ละระบบต่ า งๆ การใช้ อ าหาร การเลี้ ย งดู ในระยะต่ างๆ การคั ด เลื อ กพั น ธุ์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การจัดการโรค และการป้องกันกาจัดโรคสัตว์เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตลาดและกฎหมายคุ้มครอง
กญวก 261 ทัศนศึกษาทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
1(0-3-1)
วิชาบังคับก่อน: การเยี่ ย มชมแหล่ งผลิ ต อุ ต สาหกรรมการเกษตร สถาบั น วิจั ย ที่ มี กิ จ กรรมการผลิ ต หรือ วิจั ย เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วิทยาศาสตร์การเกษตร แปลงเกษตรต่างๆ แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งเพาะปลูกพืชสมุนไพร โรงงานผลิต ปุ๋ย ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ กระบวนการผลิตการจัดการ การบริหารในอุตสาหกรรมเกษตร
กญวก 302
พันธุศาสตร์เพือ่ การเกษตร
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: องค์ประกอบทางพันธุกรรม กฎของเมนเดล ปฏิกริยาร่วมของยีน ความน่าจะเป็น พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล มัลติ
เพิลอัลลีล เจเนติกรีคอมบิเนชั่น การเปลี่ยนแปลงจานวนและโครงสร้างโครโมโซม หน้าที่ของสารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม การกลายพันธุ์ พันธุศาสตร์เชิงประชากร
กญวก 311
วิทยาการพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน:
ลักษณะทางชีววิทยา ของพืชอุตสาหกรรมเพื่อพลังงานต่างๆ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ามัน มะพร้าว
ฝ้าย ละหุ่ง ราเพย สบู่ดา เป็นต้น ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการปลูก ดูแลรักษา เพิ่มผลผลิต การเก็บเกี่ยว การใช้ประโยชน์
ด้านแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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กญวก 313
วิชาบังคับก่อน: -

สรีรวิทยาการผลิตพืช

2 (2-0-4)

ลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช อาทิเช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ กลไกการดูด
ซึม การลาเลียงน้าและแร่ธาตุอาหารในพืช ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ อาทิ น้า สภาพดิน แสง อุณหภูมิ ความชื้นและฮอร์โมน
ซึ่งมีผลการทบต่อการเจริญ เติบโตของพืช การควบคุมระบบการเขตกรรม การใช้น้า และปุ๋ยเพื่อควบคุมการผลิดอกออกผล
ผลผลิตและคุณ ภาพของพืช โดยอาศัยการวิเคราะห์ การเจริญ เติ บโตของพื ช การกระจายคาร์โบไฮเดรทและการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ทั้งนี้จะเน้นลักษณะทางสรีรวิทยาของพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
กญวก 314
หลักการขยายพันธุพ์ ืช
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน:
หลักการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ทั้งแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ ปัจจั ยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืชทั้งสอง
แบบ โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและการเตรียมต้นพันธุ์ การเตรียมแปลงเพาะ อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่ใช้สาหรับ การปักชา
การติดตา การต่อกิ่ง การตอน และการปรับสภาพก่อนย้า ยปลูก สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา การเจริญเติบ โต
และพัฒนาการของส่วนขยายพันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์
กญวก 315
การปรับปรุงพันธุ์พืช
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: แนวคิ ด ในการป รั บ ป รุ ง พั นธุ์ พื ช การถ่ า ยท อดลั ก ษ ณ ะท างพั นธุ ก รรม พั นธุ ศ าสตร์ ป ระชาก ร
อัตราพัน ธุกรรม ทฤษฏีเฮกเทอโรซีส วิธีก ารคั ดเลือ กเลือ กปรับ ปรุงพัน ธุ์ พืชผสมตั วเองและผสมข้าม เซลล์ พัน ธุศาสตร์และ
เทคโนโลยีทางชีวภาพในงานปรับปรุงพันธุ์พืช การกลายพันธุ์ของพืช และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 331
วิทยาศาสตร์ทางดิน
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: การก าเนิ ด ดิ น คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ทางเคมี ฟิ สิ ก ส์ การจั ด จ าแนกและการจั ด การดิ น ปุ๋ ย และผลผลิ ต พื ช
การเกษตรแบบอินทรีย์ การสารวจดินและศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 344
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี และจุลชีววิทยา ของผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่
ธัญพืช ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องเทศและสมุนไพร ผักและผลไม้ การจัดเตรียมและเก็บรักษาก่อนที่จะบรรจุหีบห่อหรือส่งผ่าน
ต่อไปยังกระบวนการแปรรูปวิธีอื่นใดต่อไป
กญวก 345
เทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์และไบโอดีเซล
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: จุลิ น ทรีย์ ในการหมั ก กลั่น การแปรรูป แป้ งและน้ าตาลเป็ น แอลกอฮอล์ ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ ระบบการหมั ก
เทคนิคการผลิตแอลกอฮอล์และการกลั่น การวิเคราะห์ไขมันในพืชสวนพลังงาน การผลิตน้ามันไบโอดีเซล การกาจัดของเสีย
การนาไปใช้ประโยชน์ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 351
หลักการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ความสาคัญของศัตรูพืช การจาแนกชนิด การระบาด การป้องกันและการจัดการโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช
นก หนู ค้างคาว ปู การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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กญวก 361
วิชาบังคับก่อน: -

ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์การเกษตรเพือ่ การผลิตพืช 1

1 (0-3-1)

การปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ความรู้จากรายวิชาวิทยาศาสตร์ทางดินและสรีรวิทยาการผลิต
พืช ข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการวางแผนการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์ประกอบของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และพารามิเตอร์ทางสรีรวิทยาของพืชเป้าหมาย โดยใช้พืชพลังงานหรือพืชชนิดอื่นๆ ที่น่าสนใจเป็นพืชต้นแบบในการศึกษา
กญวก 362
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์การเกษตรเพือ่ การผลิตพืช 2
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน
: การปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยการบูรณาการความรู้จากรายวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช
หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการผลิตพืชแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ เน้น
ทางด้านการจัดการผลิต การเก็บเกี่ยวและกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิภัณฑ์ สารสนเทศหลักมูลที่จาเป็นในการวาง
แผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการขยายพันธุ์พืช การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
และการแปรรูป โดยใช้พืชพลังงานหรือพืชชนิดอื่นๆ ที่น่าสนใจเป็นต้นแบบในการศึกษา
กญวก 371
สัมมนา 1
1 (1-0-2)
วิชาบังคับก่อน:
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเตรียมข้อมูลและการนาเสนอโครงร่างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร
กญวก 464
ฝึกงาน
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน:
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็ นพนักงานในสถานประกอบการของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการ
ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องผ่านการปฏิบัติงานร่วมกันในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติการฝึกงานในสถานประกอบการ
ระหว่างปฏิบัติงานต้องจัดทารายงาน ผลการปฏิบัติการฝึกงานและนาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือ อาจารย์ของสาขาวิชา หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
กญวก 465
สหกิจศึกษา
6 (0-18-6)
วิชาบังคับก่อน:
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการของหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการ
ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ป ฐ ม นิ เท ศ เพื่ อ เต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ก่ อ น ไป ป ฏิ บั ติ ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า เป็ น เว ล า
อย่างน้อย 30 ชั่วโมง ระหว่างปฏิบัติงานต้องจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา และนาเสนอผลงานในการสัมมนา
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
กญวก 471
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
4 (0-12-4)
วิชาบังคับก่อน: การกาหนดปัญหาและวางรูปแบบงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร การตั้งวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และการนาเสนอผลงาน
กญวก 473
สัมมนา 2
1 (1-0-2)
วิชาบังคับก่อน: เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการค้นคว้า เรียบเรียงและนาเสนอข้อมูล งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตรในรูปแบบต่างๆ
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3. กลุ่มวิชาเอกเลือก
กญวก 201
หลักศิลปะเพือ่ การออกแบบภูมิทัศน์
1 (0-3-1)
วิชาบังคับก่อน: บทนา ประวัติศิล ปะ องค์ประกอบศิลป์ ศิล ปะกับการออกแบบจัดสวน อุปกรณ์ในการออกแบบเขียนแบบ
แสงและเงา การเขียนภาพลายเส้น ทฤษฎีสีและการระบายสี สัญลักษณ์ในการออกแบบจัดสวน เส้นระดับและความชัน การ
นาเสนองานด้านการออกแบบจัดสวน รูปด้านและรูปตัด ทัศนียภาพ คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบเบื้องต้น แบบจาลองในงาน
ออกแบบจัดสวน สวนถาด การนาเสนอโครงการ
กญวก 202
ส่งเสริมการเกษตร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจบทบาทของการส่งเสริมการเกษตร ความหมาย แนวคิด และสภาพ
การเกษตรของไทย เป้ าหมายและการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย หลักการของงานส่งเสริม เข้าใจในองค์กรเกษตรกร
กระบวนการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร กระบวนการในการแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมทาง
การเกษตร
กญวก 212
ไม้ประดับ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของไม้ประดับ การจ าแนกไม้ประดับ การผลิตไม้ประดับทางการค้า
การตลาด การใช้ไม้ประดับในการจัดสวน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 213
การจัดดอกไม้
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม้ดอกไม้ประดับ เทคนิคการผลิตและการจัดการไม้ดอกไม้ประดับ เทคนิคการรักษาและยืดอายุไม้ดอกไม้
ประดับ งานจัดดอกไม้ องค์ประกอบศิลป์กับงานจัดดอกไม้ ฝึกการจัดดอกไม้แบบต่างๆ
กญวก 214
การผลิตเห็ด
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ชีววิทยาความต้องการอาหารของเห็ด ปัจจัยที่เหมาะต่อการเพาะเห็ด การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การเพาะ
เห็ดในท่อนไม้ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเพาะเห็ ดเมืองหนาว ศัตรูเห็ด การวางแผนทาฟาร์มเห็ด และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
กญวก 281
ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดของภูมิปัญญาทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการจัดการฟาร์มเกษตร
สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร การผลิตและอารักขาพืช การปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
การประมง และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 303
เครือ่ งจักรกลเกษตรและการจัดการน้า
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน:
หลักการเกษตรวิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างดิน-น้า-พืช-บรรยากาศ แบบจาลองระบบ
ดิน-น้า-บรรยากาศ-พืช เกษตรชลประทาน สารสนเทศการเกษตร เกษตรแบบแม่นยาสูง ระบบการตัดสินใจทางการเกษตร
กญวก 321
กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐานของสัตว์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: โครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและข้อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ
สืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบภูมิคุ้มกัน
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กญวก 322
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของสัตว์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: โครงสร้างและหน้า ที่ การท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและข้ อ
ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบรับความรู้สึกพิเศษ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบภูมิคุ้มกัน
กญวก 332
หลักการออกแบบภูมิทศั น์
2 (2-0-4)
วิชาบังคับก่อน: ความหมาย ประวัติและรูปแบบของสวน การสารวจและปักผังบริเวณ หลักการออกแบบและวางผังบริเวณ
สิ่งก่อสร้างและวัส ดุต กแต่งในงานภูมิทัศน์ การออกแบบวัส ดุพืชพรรณ สวนหย่อมและสวนหิน สวนในร่มและสวนดาดฟ้า
การออกแบบน้าตก ลาธาร และน้าพุ การประมาณราคา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบภูมิทัศน์ การดูแลรักษาสภาพ
ภูมิทัศน์ การอภิปรายงานออกแบบ และ การนาเสนอผลงานภูมิทัศน์
กญวก 342
สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการประยุกต์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: กญสห 216
ความหมายของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและศึกษาชีวสังเคราะห์เบื้องต้น การแยกสกัด และการจาแนกสาร
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การใช้เทคนิคเบื้องต้นในการวิเคราะห์และการศึกษาผลทางชีวภาพ การศึกษาการแยกสกั ดพืชสมุนไพร
ในตระกูลต่างๆ วิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และการศึกษาการเรียนรู้ทาธุรกิจเกี่ยวกับสารผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
กญวก 352
หลักการโรคพืชและการป้องกัน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ความส าคัญ ของโรคพื ช ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคพื ช จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพื ช
กระบวนการเกิดโรค ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อสาเหตุกับพืชอาศัย ระบาดวิทยาโรคพืช การวินิจ ฉัยโรคพืช หลักการและวิธีการ
ป้องกันกาจัดโรคพืชโดยวิธีการต่างๆ สารเคมีและน้าปุ๋ยหมักชีวภาพ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 372
ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: สารสนเทศทันสมัยและความรู้ที่ทันสมัยของงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยเชิญอาจารย์พิเศษ
จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาบรรยายให้นักศึกษา เปลี่ยนหัวข้อในแต่ละปีตามความเหมาะสม
กญวก 383
คอมพิวเตอร์เพือ่ การเกษตร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล การใช้โปรแกรม
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร
กญวก 411
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: กญวก 314
วิทยาศาสตร์ทางด้านเมล็ดพันธุ์ ทางด้านสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาการและการ
สุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ความแข็งแรงและความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ และ
ความสัมพันธ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืชสวนและพืชไร่ รวมทั้งบทปฏิบัติการ ทางด้านเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสากลภายใต้กฎของ International Seed Testing Association (ISTA)
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กญวก 412
ไม้ผลและการจัดการสวนไม้ผล
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: ไม้ผ ล การจ าแนกประเภทของไม้ผ ล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ผล การวางแผนการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น
การขยายพันธุ์ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการผลิตไม้ผลนอกฤดู การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ
เพิ่มมูลค่าของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 413
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: กญวก314; วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน: กญวก314/ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ คณะกรรมการหลักสูตร
ปัจจัยต่างๆ ทางสูตรอาหาร ฮอร์โมน ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีสาคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคและ
วิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ พื ช เพื่ อ การขยายพั น ธุ์ ปรั บ ปรุง พั น ธุ์ การเก็ บ รั ก ษาสายพั น ธุ์ การอนุ รัก ษ์ ส ายพั น ธุ์
การผลิตสารสาคัญจากพืช การชักนาให้เกิดการกลายพันธุ์ การใช้เทคนิคขั้นสูงในการศึกษาหาพันธุ์ต้านทานโรคพืช ทนแล้ งและ
ทนเค็ม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 414
เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: เทคนิคการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบต่า งๆ รวมถึงการผสมสารละลายที่มีแร่ธาตุอาหาร ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช การเลือกใช้วัส ดุอุปกรณ์ ส าหรับการปลู กพืชโดยไม่ใช้ดิน การวางแผนและจัดการระบบการปลูกในเชิง
พาณิชย์ และการศึกษารูปแบบโรงเรือน, การควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรือนด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการผลิตพืชที่มี
ประสิทธิภาพ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
กญวก 452
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคในสัตว์
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: การวินิจฉัยโรคในสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพที่ทันสมัยและสอดคล้องกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
การเกษตร โดยอาจเชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาบรรยายให้นักศึกษา เปลี่ยนหัวข้อในแต่ละปีตาม
ความเหมาะสม
กญวก 481
การจัดการแมลงที่มปี ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน: การจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์ การแปรรูป และการตลาด ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
กญวก 482
ธุรกิจการเกษตร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: บทบาทและลักษณะของธุรกิจการเกษตร ระบบย่อยของธุรกิจ การเกษตร การจัดการทารายงานการเงินของ
ฟาร์ม ต้นทุนของการลงทุนธุรกิจการเกษตร และสินเชื่อการเกษตร การจาหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
กญวก 483
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: กระบวนการทางเทคโนโลยี ชีวภาพเพื่ อพั ฒ นา การจัด การและการผลิต ผลผลิต ทางการเกษตร รวมถึ ง
เทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางพันธุกรรมของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช
ด้วยวิธีทางวิศวกรรมพันธุศาสตร์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พืชสาคัญทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์บกและสัตว์น้า
กญวก 484
ระบบการทาฟาร์มแบบยั่งยืน
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน: ความสาคัญและการจัดการระบบการทาฟาร์ม หลักเศรษฐศาสตร์ที่นามาใช้เพื่อจัดการฟาร์ม การจาแนกและ
กาหนดประเภทของฟาร์ม เป้าหมายการผลิต การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การประเมินผลระบบการทาฟาร์ม การวัดขนาด
และปัจจัยกาหนดขนาดฟาร์ม การตลาดและราคาผลิตผลฟาร์ม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตร
ภาษาไทย :
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
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ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
วท.บ. (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
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ปรัชญาของหลักสูตรของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มี คุณภาพ บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
ทางการอนุรักษ์พืชและสัตว์เพื่อดารงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อ สิ้นสุดการเรีย นการสอนตามหลัก สูตรแล้ว บั ณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนมีความสามารถในการทาวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
อันเป็นสาขาที่ขาดแคลนและจาเป็นในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ต่างๆ ให้แก่สถาบันการศึกษา
วิจัยและหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม และ
บัณฑิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้ช่วยวิจัย / นักวิจยั / นักวิทยาศาสตร์ / นักวิชาการ ด้านชีววิทยา
และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. นักสื่อความหมายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. อาชีพอื่นๆ ที่สามารถประกอบได้หลังจากศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ
หรือปริญญาโทและปริญญาเอก เช่น ครู อาจารย์ นักสื่อสารมวลชนด้านสิ่งแวดล้อม
หรือมัคคุเทศก์
รายชื่ออาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
1. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค
หัวหน้าสาขาวิชา
2. อาจารย์ ดร.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์
ประธานหลักสูตร
3. อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์
4. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค
5. อาจารย์ ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์
6. อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ
7. อาจารย์วีระชน สว่างเพราะ
8. อาจารย์ ดร.เสน่ห์ จิตต์กลาง
9. อาจารย์สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย
10. อาจารย์ ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ
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ข้อมูลหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาภาษา
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน
ประกอบไปด้วย
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
2. วิชาบังคับ
3. วิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

จานวน 140 หน่วยกิต
30
12
15
3
104
40

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
15
11
7
52
12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้
มมศท 101
MUGE 101
มมศท 102
MUGE 102
มมศท 103
MUGE103
กญศท 260

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
Arts and Sciences for Human Development
การบริหารและการจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
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KAGE 260
สมสค 161
SHSS 161

Administration and Organization Management
นโยบายและการวางแผน
Policy and Planning

2. กลุ่มวิชาภาษา
วิชาภาษาไทย
ให้เรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้
ศศภท 100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication

2 (2-0-4)
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 (2-2-5)

วิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียน (4 รายวิชา) จานวน
12 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
ศศภอ 103
ภาษาอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)*
LAEN 103
English Level 1
ศศภอ 104
ภาษาอังกฤษระดับ 2
3 (2-2-5)*
LAEN 104
English Level 2
วิชาภาษาอังกฤษ
ให้เรียน (4 รายวิชา) จานวน
12 หน่วยกิต (ต่อ)
ศศภอ 105
ภาษาอังกฤษระดับ 3
3 (2-2-5)*
LAEN 105
English Level 3
ศศภอ 106
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3 (2-2-5)*
LAEN 106
English Level 4
กญภอ 211
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการ
3 (3-0-6)
KAEL 211
English for Project Writing and Presentation
กญภอ 212
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
3 (3-0-6)
KAEL 212
English for Research
* หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนจานวน 6 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 1-4
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้เรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้
กญศท 201
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
KAGE 201
Natural Resources and Environment

3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
104 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ให้เรียน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วทคณ 111
แคลคูลัส
SCMA 111
Calculus

3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
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วทคณ 166
SCMA 166
กญสห 209
KAID 209

วทคม 135
SCCH 135
วทคม 118
SCCH 118
วทคม 136
SCCH 136
วทคม 109
SCCH 109
กญสห 216
KAID 216
กญสห 218
KAID 218
กญสห 231
KAID 231
กญสห 232
KAID 232

วทชว 124
SCBI 124
วทชว 102
SCBI 102
วทชว 125
SCBI 125
วทชว 104
SCBI 104

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
สถิติขั้นแนะนา
Introduction to Statistics
- กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
ให้เรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry I
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
Chemistry Laboratory I
เคมีทั่วไป 2
General Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
Chemistry Laboratory II
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
Basic Organic Chemistry
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Organic Chemistry Laboratory
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry Laboratory
- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ ให้เรียน
จากรายวิชาต่อไปนิ้
ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
ชีววิทยาทั่วไป 2
General Biology II
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
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3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
15 หน่วยกิต
2 (2-0-4)
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
11 หน่วยกิต
2 (2-0-4)
1 (0-3-1)
3 (3-0-6)
1 (0-3-1)

กญทอ 347
KAFT 347
กญทอ 348
KAFT 348

วทฟส 167
SCPY 167
วทฟส 110
SCPY 110
วทฟส 168
SCPY 168

- กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ ให้เรียน 11 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
- กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ ให้เรียน 7 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
Physics for Applied Science I
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
Physics for Applied Science II

2. กลุ่มวิชาบังคับ
52 หน่วยกิต
กญชอ 201
นิเวศวิทยาทั่วไป
KACB 201
General Ecology
กญชอ 202
เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1
KACB 202
Field Techniques in Ecology and Conservation Biology I
กญชอ 203*
วิทยาศาสตร์โลก
KACB 203*
Earth Science
กญชอ 204*
ความหลากหลายของพืชและการจัดระบบ Plant Diversity and
KACB 204*
Systematics
กญชอ 211
พฤกษศาสตร์ขั้นแนะนา
KACB 211
Introduction to Botany
2. กลุ่มวิชาบังคับ
52 หน่วยกิต (ต่อ)
กญชอ 214
สัตววิทยาทั่วไป
KACB 214
General Zoology
กญชอ 301
หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
KACB 301
Principles of Conservation Biology
กญชอ 302
เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2
KACB 302
Field Techniques in Ecology and Conservation Biology II
กญชอ 303*
การสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ทั่วไป
KACB 303*
Reproduction and General Genetics
กญชอ 304*
ชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลขั้นพื้นฐาน

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

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

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

3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
1 (0-5-0)
4 (4-0-8)
4 (3-3-7)
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KACB 304*
Basic Cellular and Molecular Biology
กญชอ 305*
ความหลากหลายของสัตว์และการจัดระบบ
KACB 305*
Animal Diversity and Systematics
กญชอ 311
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
KACB 311
Environmental Science
กญชอ 314
ชีวสถิติ
KACB 314
Biostatistics
กญชอ 315
หลักวิวัฒนาการ
KACB 315
Principles of Evolution
กญชอ 331
นิเวศวิทยาของพืช
KACB 331
Plant Ecology
กญชอ 401
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ
KACB 401
Conservation Biology in Practices
กญชอ 442
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
KACB 442
Geographic Information System in Conservation Biology
กญชอ 491
สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1
KACB 491
Seminar in Conservation Biology I
กญชอ 492
สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2
KACB 492
Seminar in Conservation Biology II
กญชอ 496
โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
KACB 496
Project in Conservation Biology
3. กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
กญชอ 325
พฤติกรรมสัตว์
KACB 325
Animal Behavior
กญชอ 326
ชีวภูมิศาสตร์
KACB 326
Biogeography
กญชอ 327
มลพิษสิ่งแวดล้อม
KACB 327
Environmental Pollution
กญชอ 328
ชีววิทยาน้าจืด
KACB 328
Freshwater Biology
กญชอ 329
สังขวิทยา
KACB 329
Malacology
กญชอ 330
หลักสรีรวิทยาของสัตว์
KACB 330
Principles of Animal Physiology
กญชอ 332
หลักสรีรวิทยาของพืช
KACB 332
Principles of Plant Physiology
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2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
1 (0-3-1)
1 (0-3-1)
4 (0-12-0)

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

กญชอ 333
วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
KACB 333
Mammalogy
กญชอ 336*
อนุกรมวิธานปลา
KACB 336*
Fish Taxonomy
กญชอ 337*
ปรสิตวิทยาทั่วไป
KACB 337*
General Parasitology
กญชอ 338*
นิเวศวิทยาทางทะเล
KACB 338*
Marine Ecology
กญชอ 339*
ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา
KACB 339*
Microtechniques in Biology
กญชอ 340*
ปฏิบัติการคุณภาพน้า
KACB 340*
Water Quality Laboratory
กญชอ 341*
กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จาเป็น
KACB 341*
Essential Environmental Law
3. กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต (ต่อ)
กญชอ 395
อนุกรมวิธานของพืช
KACB 395
Plant Taxonomy
กญชอ 396
ปักษีวิทยา
KACB 396
Ornithology
กญชอ 397
อนุกรมวิธานของสัตว์
KACB 397
Animal Taxonomy
กญชอ 413
สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์
KACB 413
Environmental Education and Communication for Conservation
กญชอ 414
นิเวศวิทยาการฟื้นฟู
KACB 414
Restoration Ecology
กญชอ 420
กีฏวิทยาทั่วไป
KACB 420
General Entomology
กญชอ 421
นิเวศวิทยาของแมลง
KACB 421
Insect Ecology
กญชอ 431*
รุกขวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของไม้ยืนต้นDendrology and Economics
KACB 431*
of Woody Plant
กญชอ 432*
ความหลากหลายของละอองเรณูและสปอร์
KACB 432*
Diversity of Pollen and Spore
กญชอ 433*
ความหลากหลายของเฟิร์นเและพืชคล้ายเฟิร์นในป่าเขตร้อน
KACB 433*
Diversity of Fern and Fern Allies in Tropical Forest

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

3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)*
3 (2-3-5)*
3 (2-3-5)*
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กญชอ 434*
มีนวิทยา
KACB 434*
Ichthyology
กญชอ 435*
พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์
KACB 435*
Conservation Genetics
กญชอ 436*
เทคนิคการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ป่าขั้นสูง
KACB 436*
Advanced Wildlife Research Techniques
กญชอ 437*
การจัดการลุ่มน้า
KACB 437*
River Basin Management
3. กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต (ต่อ)
กญชอ 438*
การจัดการสิ่งแวดล้อม
KACB 438*
Environmental Management
กญชอ 439*
สื่อทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้คุณค่าธรรมชาติ
KACB 439*
Scientific Media for Nature Appreciation
กญชอ 440*
พฤษศาสตร์พื้นบ้านขั้นแนะนา
KACB 440*
Introduction to Ethnobotany
กญชอ 441
การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
KACB 441
Ecotourism Planning and Management
กญชอ 443*
หัวข้อปัจจุบันในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
KACB 443*
Current Topics in Conservation Biology
กญชอ 444*
ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
KACB 444*
Special Problems in Conservation Biology
กญชอ 447
นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้า
KACB 447
Ecology of Wetlands
กญชอ 449
วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
KACB 449
Herpetology
กญชอ 464
นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน
KACB 464
Ecology of Tropical Forests
หมายเหตุ: * รายวิชาใหม่
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

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

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

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ : หมวดวิ ช าเลื อ กเสรี ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าต่ า งๆ ที่ เ ปิ ด สอนภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อย 6 หน่วย โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรื อ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)
แผนการศึกษา : ปี 1
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCCH 135
SCCH 118
SCPY 167
SCMA 111
SCBI 124
SCBI 102
LAEN 103-106

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
Chemistry I
Chemistry Lab
Physics I
Calculus
Biology I
Biology Lab I
English Level 1-4

CR.
2
3
2
3
2
1
3
2
2
1
3
24

PREREQUISITE
-

COURSE NO.
KAID 216
KAID 218
KAID 209
SHSS 161
KAEL 211
KACB 203
KACB 211

SUBJECT
Organic Chem.
Organic Chem. Lab
Statistics…
Policy & Planning
English for Project
Earth Science
Botany

CR.
3
1
2
2
3
2
3

PREREQUISITE
SCBI124/
SCBI125

KAGE 201

Natural Resources

3
19

-

COURSE NO.
KACB 202

SUBJECT
Field Techniques I

CR.
1

KACB 311

Environmental Sc.

3

PREREQUISITE
SCBI124/
SCBI125/
KACB201
SCBI124

KACB 303

Reproduction

4

KACB 305

Animal Diversity

2

KACB 331

Plant Ecology

3

KAFT 347
KAFT 348
KACB xxx

General Micro
General Micro Lab
Electives

3
1
3
20

COURSE NO.
KACB 401
KACB 442
KACB 491
KACB 496
KACB xxx
XXXX xxx

SUBJECT
CB. in Practices
GIS. in CB.
Seminar I
Project
Electives
Free Electives

CR.
3
3
1
4
3
3
17

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCBI 125
SCBI 104
SCCH 136
SCCH 109
SCMA 166
LAEN 104-106
SCPY 168
SCPY 110
SHSS 161

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
General Biology II
Biology Laboratory II
General Chemistry II
Chemistry Laboratory II
Ordinary Differential
English Level 2-4
Physics II
Physics Lab
Policy and Planning

CR.
0
0
0
0
3
1
3
1
3
3
3
1
2
22

SUBJECT
Basic Biochemistry
Basic Biochemistry Lab
A. & O. Management
English for Research
General Ecology
General Zoology
Plant Diversity &
System

CR.
3
1
3
3
3
3
2

PREREQUISITE
SCCH135
SCCH108/SCCH136

-

แผนการศึกษา : ปี 2
COURSE NO.
KAID 231
KAID 232
KAGE 260
KAEL 212
KACB 201
KACB 214
KACB 204

PREREQUISITE
KAID216/KAID218
KAID216/KAID218
SCBI124/SCBI125
SCBI124/SCBI125
KACB211

18

แผนการศึกษา : ปี 3
COURSE NO.
KACB 301

SUBJECT
Principles of CB.

CR.
3

PREREQUISITE
KACB201/
KACB311

KACB 302

Field Techniques II

1

KACB 314

Biostatistics

3

KACB 315

Principles of Evolution

3

KACB 304

Basic Cell

4

KACB xxx
XXXX xxx

Electives
Free Electives

3
3
19

SCBI124/SCBI125
/KACB201
SCMA111/
KAID209
SCBI124/SCBI102
/KACB303
SCBI124/SCBI125
/KACB303
-

SCBI124/
SCBI125
KACB214
KACB211/
KACB201
-

SUBJECT
Seminar II
Electives
Free Electives

CR.
1
3
3
7

แผนการศึกษา : ปี 4
PREREQUISITE
KACB301
KACB201
-

COURSE NO.
KACB 492
KACB xxx
XXXX xxx

PREREQUISITE
-
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มมศท 101

การศึกษาทั่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์

เงื่อนไข:

ไม่มี

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ค้นคว้า)
2 (1-2-3)

ความหมาย ความส าคั ญ และความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปกั บ วิ ช าชี พ /วิ ช าเฉพาะ
ความเชื่อมโยงสัมพั น ธ์ร ะหว่า งพฤติก รรมกั บ คุณสมบั ติ ของจิ ต ใจ ความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์สัง เคราะห์ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุ การณ์/สถานการณ์/ปัญหา
และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง
ผู้อื่น และสังคมการประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (2-2-5)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์/เหตุการณ์/ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก
อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการ เมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกัน
ปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์
ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

มมศท 103
เงื่อนไข:

ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
ไม่มี
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สาคัญทางด้านศิลป
วิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/
ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

กญศท 260
เงื่อนไข:

การบริหารและการจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
ไม่มี
หลั ก ในการบริ ห าร หน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารในด้ า นที่ เ กี่ ย วกั บ การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การน า การ
อานวยการ การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดาเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของกิจการ วิชาเศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนา อุปสงค์-อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า ระบบ
ตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้าน
การเงิน การอ่านงบการเงิน อัตราส่วนที่สาคัญทางการเงิน การวางแผนการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน
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สมสค 161
เงื่อนไข:

นโยบายและการวางแผน
2 (2-0-4)
ไม่มี
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ และการวางแผน ตัวแบบสาหรับการ
ออกแบบนโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบของทางเลือกต่างๆ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
การกาหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่างๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพล
วัตรของแหล่งอานาจต่างๆ
ศศภท 100
เงื่อนไข:

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3 (2-2-5)
ไม่มี
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ศศภอ 103
เงื่อนไข:

ภาษาอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)
ไม่มี
ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ในลักษณะของ
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน)และการสื่อสารในชั้นเรียน
ศศภอ 104

ภาษาอังกฤษระดับ 2

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (2-2-5)

คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่ม
ย่อย ทักษะการเขียนในระดับ ย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
ศศภอ 105

ภาษาอังกฤษระดับ 3

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (2-2-5)

การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับ สัดส่วน ความถี่ และความ
น่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบการเปรียบต่าง คาจากัดความและการจาแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้
คาเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจาเพาะ และการทาการอนุมาน
ศศภอ 106

ภาษาอังกฤษระดับ 4

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (2-2-5)

บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่า นและการเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสาคัญและใน
รายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กาหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทาการสรุปและเขียนอย่างมีระบบใน
ระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทอ่าน
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กญภอ 211

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการ

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (3-0-6)

บูรณาการกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้านคือ การฟัง การพูด การเขียน และการฟัง เพื่อการเขียน
และนาเสนอโครงการ โดยสามารถเตรียมโครงการ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น และระดมสมองในกลุ่ม การค้นหาข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล และเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้เพื่อนาเสนอผลงานในที่ประชุม
กญภอ 212
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:

ไม่มี

ไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวนและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูดใน
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
กญศท 201
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
ไม่มี
กาเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อิทธิพลของภูมิประเทศและภูมิอากาศต่อสภาพแวดล้อม
และวิถีชีวิตมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรน้า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรหินและแร่ธาตุ
ทรัพยากรพลังงานและเชื้อเพลิง ทรัพยากรนันทนาการ ปัญหาภัยพิบัติและมลพิษต่างๆ ตลอดจนแนวทางแก้ไข และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
2. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน
วทคณ 111
แคลคูลัส
2 (2-0-4)
เงื่อนไข:
ไม่มี
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนเชียล ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบอินดีเทอร์มิเนต เทคนิคในการ
อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อินทิเกรต การหาค่าอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
จริงของ 2 ตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ ในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัส ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง
ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ
วทคณ 166
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
ไม่มี
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อ นุ พั น ธ์ ไ ม่ เ ชิ ง เ ส้ น อั น ดั บ ห นึ่ ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ส ม ก า ร อั น ดั บ ห นึ่ ง ส ม ก า ร อ นุ พั น ธ์ เ ชิ ง เ ส้ น อั น ดั บ ส อ ง
การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดั บสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิ
เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์
กญสห 209
สถิติขั้นแนะนา
2 (2-0-4)
เงื่อนไข:
ไม่มี
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์การแจกแจง
ความน่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง
การทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น
วทคม 135
เคมีทั่วไป 1
2 (2-0-4)
เงื่อนไข:
ไม่มี
โครงสร้า งอะตอม ทฤษฎีอะตอม การจัดอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี แก็ส ของเหลว ของแข็ง
สารละลาย คอลลอยด์อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี
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วทคม 118
เงื่อนไข:

ปฏิบตั กิ ารเคมีทั่วไป 1
1 (0-2-1)
ไม่มี
เทคนิคทั่วไปในเคมี การทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชา วทคม135 เช่น การหาค่าคงที่ของก๊าซ แบบจาลอง
ผลึก การหาน้าหนักโมเลกุลจากการลดจุดเยือกแข็ง อุณหภูมิเคมี การหาอันดับปฏิกิริยา
วทคม 136
เคมีทั่วไป 2
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
ไม่มี
ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สมดุลของไอออนและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุและธาตุเรพรีเซนเตตีฟ
ธาตุทรานซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์
วทคม 109
เงื่อนไข:

ปฏิบัตกิ ารเคมีทั่วไป 2
1 (0-3-1)
ไม่มี
การไทเทรตกรด-เบส การวิเคราะห์คุณภาพอย่างง่าย และการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา

กญสห 218

ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์

เงื่อนไข:

ไม่มี

1 (0-3-1)

การทดลองเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดและโครมาโตก
ราฟี การจ าแนกสารอิ น ทรี ย์ ต ามการละลาย การใช้ แ บบจ าลองศึ ก ษาสเตอริ โ อเคมี ข องสารอิ น ทรี ย์ ปฏิ กิ ริ ย าของ
ไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอลแอลดีไฮด์คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน
กญสห 231
เงื่อนไข:

ชีวเคมีพนื้ ฐาน
กญสห 216 และ กญสห 218

3 (3-0-6)

จุดเริ่มต้นของชีวิต สมบัติโครงสร้า งและหน้า ที่การทางานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์และโค
เอ็นไซม์ ลิปิด กรดนิวคลีอิก วิตามินและเกลือแร่ รวมถึงเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลต่างๆ วิธีการถ่ายทอดข้อความทาง
พันธุกรรม การสร้างโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ฮอร์โมน การ
ประยุกต์ใช้ชีวเคมีในด้านอาหารและพืช
กญสห 216
เงื่อนไข:

เคมีอนิ ทรียเ์ บือ้ งต้น
3 (3-0-6)
ไม่มี
พั นธะและโครงสร้ า งโมเลกุ ล ของสารประกอบอิ น ทรี ย์ การอ่ านชื่ อสารประกอบอิ น ทรี ย์ ปฏิ กิ ริ ย า
ในเคมี อิ นทรี ย์ สเตอริ โอเคมี การสั งเคราะห์ และปฏิ กิ ริ ยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคี น ไซโคลแอลคี น
แอลไคน์ อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี น อล อี เ ทอร์ แอลดี ไ ฮด์ คี โ ตน กรดคาร์ บ อก
ซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน
กญสห 232
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีพนื้ ฐาน
1 (0-2-1)
เงื่อนไข:
กญสห 216 และ กญสห 218
หลักการและเทคนิคการใช้สเปคโตรสโคปี การหาค่าความเป็นกรดและด่างของสารละลายบัพเฟอร์ต่างๆ
การหาสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอ็นไซม์ การหาปริมาณวิตามินซีในน้า
ผลไม้ และศึกษาเมตาบอลิสมของยีสต์
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วทชว 124

ชีววิทยาทั่วไป 1

เงื่อนไข:

ไม่มี

2 (2-0-4)

แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุล ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง
หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
วทชว 102

ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา 1

เงื่อนไข:

ไม่มี

1 (0-3-1)

ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ การ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
วทชว 125

ชีววิทยาทั่วไป 2

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (3-0-6)

คาอธิบายรายวิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพและสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจัดหมวดหมู่และความ
หลากหลายของยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญของเอมบริโอ การสร้างอวัยวะโครงสร้างร่างกาย
สัตว์และหน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่งอาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ภาวะธารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท
วทชว 104
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา 2
1 (0-3-1)
เงื่อนไข:

ไม่มี

ให้นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และชนิดที่มี
กระดูกสันหลัง ศึกษาชีววิทยาของการเจริญ กายวิภาคของกบ ฮอร์โมนกับสภาวะสมดุลย์ของร่างกาย ระบบประสาทกับการควบคุมการ
ทางานของร่างกาย มีการทดสอบความรู้ด้านปฏิบัติการด้วย
กญทอ 347

จุลชีววิทยาทั่วไป

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (3-0-6)

พื้นฐานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่สาคัญ โดยเน้นเชื้อแบคทีเรียและรา การศึกษารูปร่าง
โครงสร้างและหน้าที่ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์และอนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับเจ้า
บ้าน การควบคุมและภูมิคุ้มกัน การทาให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ และการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
กญทอ 348

ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทั่วไป

เงื่อนไข:

1 (0-3-1)

ไม่มี
ภาคปฏิบัติการเน้นถึงการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทาให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ และความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการย้อมสี การดูรูปร่างของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกสาย
พันธุ์ของจุลินทรีย์การคัดเลือกสายพันธุ์การจาแนกชนิดการเพาะเลี้ยงการหาปริมาณ การเจริญ และการเก็บรั กษาจุลินทรีย์
ด้วยวิธีต่างๆ
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วทฟส 167
เงื่อนไข:

ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
3 (3-0-6)
ไม่มี
กลศาสตร์: จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบกลัดแกว่ง
กลศาสตร์ของไหล: สถิตศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล
เทอร์โมไดนามิกส์: อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปีกฎข้อที่สองของ
เทอร์โมไดนามิกส์
คลื่น: การเคลื่อนที่แบบคลื่น การสะท้อน การหักเห การรวมกันของคลื่น เสียงและการได้ยิน ปรากฎการณ์ด
อปเพลอร์ คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วทฟส 110
เงื่อนไข:

ปฏิบตั กิ ารฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0-3-1)
ไม่มี
การทดลองระดับเบื้องต้นที่ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
และ 2 (วทฟส 167 และ วทฟส 168)
วทฟส 168
ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:

ไม่มี

ทัศนศาสตร์: ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ
ไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก : แรงไฟฟ้ า สนามไฟฟ้ า กฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ตั ว เก็ บ ประจุ แรงแม่ เ หล็ ก
สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
กลศาสตร์ควอนตัม: การแผ่รังสีของวัตถุดา ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน สเปกตรัม
ของอะตอม สมมติฐานของเดอบรอยส์ (ทวิภาวะคลื่น -อนุภาค) ฟังก์ชันของคลื่น สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์ อะตอม
ไฮโดรเจน เลเซอร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์: โครงสร้างของนิวเครียส ความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน พลังงานยึดเหนี่ยว แรง
นิวเคลียร์ การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีที่มีต่อสสาร การตรวจหาและการวัดรังสี
การจาแนกอนุภาค
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์: ระบบสุริยะ เอกภพ ดาวฤกษ์
3. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ
กญชอ 201
นิเวศวิทยาทั่วไป
3 (2-3-5)
เงื่อนไข:
วทชว 124 และ วทชว 125
การวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาแบบต่างๆ และแนวทางที่มนุษย์เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ โครงสร้างและ
บทบาทของระบบนิเวศ วัฏจักรของแร่ธาตุ การเคลื่อนที่ของพลังงาน และการจัดชุมชนของระบบนิเวศ การวิเคราะห์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การเจริญเติบโตของประชากรมนุษย์ ปัญหาทรัพยากร ผลผลิตทาง
เกษตรกรรม การตัดไม้ทาลายป่า การใช้ประโยชน์ของที่ดิน และผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา ปฏิบัติการ
ภาคสนามเกี่ยวกับโครงสร้างสังคมพืชและสัตว์และปัจจัยทางกายภาพ
กญชอ 202
1 (0-5-0)
เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์ 1
เงื่อนไข:
วทชว 124 วทชว 125
และ กญชอ 201
ปฏิบัติการภาคสนามขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การติดตามตรวจสอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภาคสนาม
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กญชอ 203

วิทยาศาสตร์โลก

เงื่อนไข:

ไม่มี

2 (1-2-3)

อวกาศ ระบบสุริยจักรวาล ดาวเคราะห์โลกและดวงจันทร์ การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทวีปจร
โครงสร้างภายในของโลก หินและแร่ธาติ ดิน แหล่งน้าเค็มและแหล่งน้าจืด ชั้นบรรยากาศ ชีวาลัย และระบบโลกในหัวข้อที่
สาคัญ เช่น ฝนและปริมาณน้าฝน การไหลเวียนของมหาสมุทร ภูมิอากาศและสภาพอากาศ แผ่นดินไหว สินามิ การระเบิด
ของภูเขาไฟ และช่วงเวลาทางธรณีวิทยาและชีววิทยา
กญชอ 204

ความหลากหลายของพืชและการจัดระบบ

2 (2-0-4)

เงื่อนไข:

กญชอ 211
วิวัฒนาการและความหลากหลายของพืช ครอบคลุมพืชสีเขียว พืชบนแผ่นดิน พืชมีท่อลาเลียง พืชมีเนื้อไม้
พืชมีเมล็ด และพืชมีดอก ชนิดพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นโดยเฉพาะพืชที่พบในเทือกเขาหินปูน แนวคิดการจัดระบบ ประจักษ์พยาน
และเครื่องมือในการจัดระบบ การจัดกลุ่มในพืชประโยชน์ของการจัดระบบพืชในการอนุรักษ์
กญชอ 211

พฤกษศาสตร์ขนั้ แนะนา

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

วทชว 124 และ วทชว 125
ความหมายของวิ ช าพฤกษศาสตร์ ความส าคั ญ สาขาย่ อ ยของพฤกษศาสตร์ ความหลากหลายและ
วิวัฒนาการของพืชพรรณ ทฤษฏีและปฏิบัติเรื่องกายวิภาค สัณฐานสิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรีรวิทยาและพันธุ
ศาสตร์ของพืช
กญชอ 214

สัตววิทยาทั่วไป

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

วทชว 124 และ วทชว 125
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และวิวัฒนาการ ของโพรโทซัว พอริเฟอรา ไนดาเรีย
แพลทิเฮลมินทิสนีมาโทดา แอนเนลิดา มอลลัสกา อาร์โทรโพดา เอ็กไคโนเดอร์มาตา และคอร์ดาตา ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
อนุกรมวิธาน การผ่าตัดเพื่อศึกษากายวิภาคของสัตว์ชนิดต่างๆ
กญชอ 301

หลักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

เงื่อนไข:

กญชอ 201 และ กญชอ 311

3 (3-0-6)

ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คุณค่า ระดับ รูปแบบ การสูญเสีย และการตรวจสอบติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่าและจริยธรรมของการอนุรักษ์ ชนิดพันธุ์ในการอนุรักษ์พันธุกรรมเชิงอนุรักษ์
ประชากรศึกษา ประชากรศึกษากับถิ่นที่อยู่อาศัย การรบกวนและโครงสร้างของชุมชนสิ่งมีชีวิต ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น การแยกส่วนของถิ่นที่อยู่
อาศัย การจัดการระบบนิเวศและการจัดการแบบยืดหยุ่น การอนุรักษ์และความเกี่ยวข้องของมนุษย์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์กับการ
อนุรักษ์
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กญชอ 302

เทคนิคภาคสนามทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์ 2

เงื่อนไข:

วทชว 124, วทชว 125, กญชอ 201

1 (0-5-0)

การฝึกงานภาคสนามขั้นสูงเกี่ยวกับการวิจัยด้านชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การติดตามตรวจสอบความหลากหลายทางชีวภาพ รวมไปถึงการศึกษาดูงานการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ใน
ภาคสนาม
กญชอ 303

การสืบพันธุ์และพันธุศาสตร์ทั่วไป

เงื่อนไข:

วทชว 124 และ วทชว 125

4 (4-0-8)

หลักการถ่า ยทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล พฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฎของเมนเดล การ
สืบพันธุ์และการแบ่งเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส การถ่ายทอดลักษณะที่แปรผันต่อเนื่อง การถ่ายทอด
พันธุกรรมนอกนิวเคลียส มนุษย์พันธุศาสตร์และการวิเคราะห์เพดิกรี การกาหนดเพศและโครโมโซมเพศของสิ่งมีชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงโครโมโซมเกี่ยวกับโครงสร้างและจานวนพันธุกรรมระดับโมเลกุล การถอดรหัส การแปลรหัสและมิวเทชัน การ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมของจุลชีพ พันธุศาสตร์เชิงการเจริญและเชิงภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ประชากร สปีชีส์และการกาเนิดสปี
ชีส์ใหม่ พันธุศาสตร์เชิงอนุรักษ์
กญชอ 304
เงื่อนไข:

ชีววิทยาระดับเซลล์และระดับโมเลกุลขัน้ พื้นฐาน
4 (3-3-7)
วทชว 124, วทชว 125, และ กญชอ 303
โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ สรีรวิทยาของเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ แนวคิดทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุลพื้นฐาน สมบัติและการทางานของโมเลกุลชีวภาพ การสร้างโปรตีนระดับโมเลกุล การผ่าเหล่า ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของจีนและจีโนม กลไกควบคุมการทางานและการแสดงออกของจีน วัฏจักรเซลล์และการควบคุม ชีววิทยาระดับ
โมเลกุลกับระบบภูมิคุ้มกัน พันธุวิศวกรรมและการวิเคราะห์จีโนม วิธีการศึกษาทางชีวโมเลกุล วิธีการศึกษาด้านชีววิทยา
ระดับเซลล์ การประยุกต์ใช้วิธีการทางชีวโมเลกุลและวิธีการศึกษาระดับเซลล์เพื่อศึกษาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
กญชอ 305
เงื่อนไข:

ความหลากหลายของสัตว์และการจัดระบบ
2 (1-2-3)
กญชอ 214
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสัตว์น้า สัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก สัตว์
เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะที่พบในเทือกเขาหินปูน แนวคิดการจัดระบบ ประจักษ์พยานและเครื่องมือในการจัดระบบ การจัดกลุ่ม
ในสัตว์ประโยชน์ของการจัดระบบสัตว์ในการอนุรักษ์
กญชอ 311
เงื่อนไข:

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วทชว 124
แนวคิดสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพของสิ่งแวดล้อม พลวัตประชากรสังคมของ
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ผลกระทบของมนุษย์ต่อการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
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กญชอ 314
เงื่อนไข:
คาอธิบายรายวิชา

ชีวสถิติ
วทคณ 111 และ กญสห 209

3 (3-0-6)

ข้อมูลทางชีววิทยา; วิธีการสุ่มตัวอย่าง; สถิติเชิงพรรณา; การแจกแจงความน่าจะเป็น; การแจกแจงของค่า
ตัวอย่าง; การประมาณค่า; การทดสอบสมมติฐาน; การวางแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุ่มสมบูรณ์ในแต่ละกลุ่ม และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน; การทดสอบไคสแควร์; การถดถอย; สหสัมพันธ์; สถิติไม่อิงพารามิเตอร์; การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ
กญชอ 315

หลักวิวัฒนาการ

เงื่อนไข:

วทชว 124 วทชว 102 และ กญชอ 303

3 (3-0-6)

กาเนิดทฤษฎีวิวัฒ นาการ และแนวคิดเกี่ย วกับ ทฤษฎีการเกิด วิวัฒ นาการ ลักษณะความแปรผั น ทาง
ชีววิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธุกรรม การคัดเลือกทางธรรมชาติ และการปรับตัวรวมทั้งพฤติกรรมสั งคม พันธุ
ศาสตร์ประชากรและการเปลี่ย นแปลงความถี่ ยี น แนวคิดสปี ชีส์และการเกิ ด ชนิ ดพั นธุ์ ใหม่ วิวัฒนาการระดั บโมเลกุ ล
วิวัฒนาการของพืชและสัตว์รวมทั้งวิวัฒนาการมนุษย์และแนวคิดการเกิดวิวัฒนาการร่วมกันของสิ่งมีชีวิต

กญชอ 331

นิเวศวิทยาของพืช

เงื่อนไข:

กญชอ 211 และ กญชอ 201

3 (2-3-5)

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม การกระจายของพืช ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสรีรวิทยาของพืช นิเวศวิทยา
ระดับประชากร ระดับชุมชน ระดับระบบนิเวศ ระดับภูมิประเทศ และชีวมณฑลของพืช
กญชอ 401

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติ

เงื่อนไข:

กญชอ 301

3 (3-0-6)

การประยุกต์ใช้ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ในทางปฏิบัติและความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ การจัดการตามจุดมุ่งหมายของการอนุรักษ์
การวางแผนและการดาเนินงานการจัดการอนุรั กษ์ นิเวศวิทยาการฟื้นฟู การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์และประชากรศึกษาในการอนุ รั กษ์
นิเวศวิทยา รัฐศาสตร์ กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์กับการตัดสินใจในการอนุรักษ์ แนวคิดต่างๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศาสตร์ /
อนุรักษ์
กญชอ 442

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

เงื่อนไข:

กญชอ 201

3 (2-3-5)

ความหมายและรูปแบบข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนาเข้าข้อมูล การแปลงข้อมูล การจัดเก็บ
และการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ความคลาดเคลื่อนและการควบคุมความคลาดเคลื่อน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
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กญชอ 491

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 1

เงื่อนไข:

ไม่มี

1 (0-3-1)

การเสนอผลงานวิจัยที่ทาในสาขาวิชาหรือรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อนาเสนอต่ออาจารย์และ
นักศึกษาคนอื่นๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และวิจารณ์
กญชอ 492

สัมมนาทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2

เงื่อนไข:

ไม่มี

1 (0-3-1)

การเสนอผลงานวิจัยที่ทาในสาขาวิชาหรือรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ที่น่าสนใจเพื่อนาเสนอต่ออาจารย์และ
นักศึกษาคนอื่นๆ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และวิจารณ์
กญชอ 496
เงื่อนไข:

โครงงานทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
ไม่มี

4 (0-12-0)

การเสนอโครงงานและทาวิจัยสั้นๆ ของนักศึกษาปีสุดท้ายภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
ภาควิชา หรือจากภาควิชาอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก
กญชอ 325
พฤติกรรมสัตว์
เงื่อนไข:

3 (2-3-5)

กญชอ 214

กระบวนการและกลไกลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของพฤติกรรม แรงจูงใจ การเรียนรู้และวิวัฒนาการ
ของพฤติกรรม เพศ การเกี้ยวพาราสี และการจับคู่ผสมพันธุ์ พฤติกรรมทางสังคม ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมสัตว์
ป่าในภาคสนาม
กญชอ 326

ชีวภูมิศาสตร์

เงื่อนไข:

กญชอ 315

3 (3-0-6)

การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตในอดีตและปัจจุบัน บนพื้นดิน ในน้าจืดและน้าทะเลปัจจัยที่
จ ากั ด การแพร่ ก ระจายของสิ่ งมี ชี วิ ต การก าเนิ ด ทวี ป และวิ วั ฒ นาการของสิ่ง มีชี วิ ต ตลอดจนความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการ
แพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ
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กญชอ 327

มลพิษสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (3-0-6)

นิเวศวิทยา; วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม; ภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อม; ภาวะมลพิษทางอากาศ; ภาวะโลกร้อนและภาวะ
พร่องโอโซน; ภาวะมลพิษทางน้า; ภาวะมลพิษทางดิน; ภาวะมลพิษจากสารกาจัดศัตรูพืช; ภาวะมลพิษจากเสียง; ภาวะมลพิษจากสาร
กัมมันตภาพรังสี; การจัดการขยะมูลฝอย; ภาวะมลพิษจากโลหะหนัก; นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม; เทคโนโลยีสีเขียว; การฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กญชอ 328

ชีววิทยาน้าจืด

เงื่อนไข:

กญชอ 201, กญชอ 211, และ กญชอ 214

3 (2-3-5)

การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งในแหล่งน้านิ่งและแหล่งน้าไหลของระบบนิเวศน้า
จืด และนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สาหร่าย พืชน้า โปรโตซัว ปลา รวมทั้งการ
ปรับตัว การถ่ายโอนพลังงาน โครงสร้างของชุมชนสิ่งมีชีวิ ต และความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อทรัพยากรน้าจืด ปฏิบัติการรวมการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับการระบุสิ่งมีชีวิตในน้าจืดและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าจืดและเทคนิคการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม
กญชอ 329

สังขวิทยา

เงื่อนไข:

กญชอ 214

3 (2-3-5)

การจัดจ าแนกสัญฐานวิทยาอนุกรมวิธานโครงสร้า งและหน้า ที่ของระบบต่างๆ ของหอยความส าคั ญ
ทางด้านการแพทย์ เศรษฐกิจนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของหอยปฏิบัติการและการศึกษานอกสถานที่
กญชอ 330
เงื่อนไข:

หลักสรีรวิทยาของสัตว์
3 (2-3-5)
กญชอ 214
ทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทางานของระบบอวัยวะต่างๆ ของคนและสัตว์ ปฏิกิริยาทางเคมีและ
กลไกการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล
กญชอ 332
เงื่อนไข:

หลักสรีรวิทยาของพืช
3 (2-3-5)
กญชอ 211
โครงสร้าง กลไก หน้าที่ของเซลล์พืช กระบวนการขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์แสง
รูปแบบโครงสร้าง และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช การเจริญและการเติบโต การออกดอก การงอกของเมล็ด การเจริญของ
ต้นอ่อน ฮอร์โมนพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม ดินและธาตุอาหาร การเคลื่อนที่ของน้าและสารละลาย การ
ประยุกต์ใช้หลักทางชีววิทยาของพืช
กญชอ 333
วิทยาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม
3 (2-3-5)
เงื่อนไข:

กญชอ 214
กาเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม การจัดจาแนก นิเวศวิทยา
การกระจายตามเขตสัตวภู มิ ศาสตร์ โรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม ความส าคัญและการใช้ ประโยชน์สั ตว์ เลี้ยงลู กด้ วยนม
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจาแนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
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กญชอ 336

อนุกรมวิธานปลา

เงื่อนไข:

กญชอ 214

3 (2-3-5)

การจัดจาแนกชนิดของปลา หลักการจัดจาแนก ลักษณะทั่วไปที่สาคัญในการจัดจาแนก ลักษณะเฉพาะ
ของปลาในแต่ละครอบครัวและในแต่ละชนิด ระบบทางอนุกรมวิธานตามหลักสากลที่ใช้ในการเรียกชื่อชนิดของปลา
กญชอ 337

ปรสิตวิทยาทั่วไป

เงื่อนไข:

กญชอ 214

3 (2-3-5)

หลักการทั่วไปของการศึกษาปรสิตวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้อาศัยและปรสิต สัณฐานวิทยา การ
กระจายทางภูมิศาสตร์ วงจรชีวิต การระบาด การเกิดโรค พยาธิสภาพ การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุม ปรสิต
ต่ า งๆ คื อ โปรโตซั ว พยาธิ ห นอนตั วแบน พยาธิ ห นอนตั ว กลม สั ต ว์ ข าข้ อ หลั ก การศึ กษากีฏ วิท ยา และสั ง ขวิท ยาที่มี
ความสัมพันธ์กับปรสิตวิทยา ปรสิตสาคัญในสัตว์ป่า และปรสิตที่สามารถนาโรคจากสัตว์สู่คน
กญชอ 338

นิเวศวิทยาทางทะเล

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

กญชอ 201, กญชอ 211, และ กญชอ 214

สิ่งมีชีวิตในทะเล ชนิดของระบบนิเวศในทะเล ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและการ
ทางานของระบบนิเวศทางทะเล การหมุนเวียนสารอาหาร การถ่ายทอดพลังงาน โครงสร้างและพลวัติของชุมชนในทะเล การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และการอนุรักษ์
กญชอ 339

ไมโครเทคนิคทางชีววิทยา

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (2-3-5)

กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ ทฤษฎีการเตรียมตัวอย่างพืชและสัตว์เพื่อศึกษารายละเอียดหรือองค์ประกอบ
ทางเคมีของเนื้อเยื่อด้วยกล้องจุลทรรศน์ บทปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมสไลด์ถาวรตัวอย่างสัตว์ทั้งตัว และการเตรียมสไลด์
ถาวรของเนื้อเยื่อพืชและสัตว์เพื่อศึกษารายละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งประกอบด้วย การคงสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อ
การดึงน้าออกจากเนื้อเยื่อ การตัดเนื้อเยื่อด้วยเครื่องไมโครโทม การย้อมสีเนื้อเยื่อ การทาความสะอาดและการติดคาบรรยาย
สไลด์
กญชอ 340

ปฏิบตั กิ ารคุณภาพน้า

เงื่อนไข:

ไม่มี

1 (0-3-1)

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของน้าและน้าเสียขั้นแนะนา การเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะการ
วิเคราะห์คุณสมบัติน้าและน้าเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
อาทิเช่น พีเอช ของแข็ง ดีโอ บีโ อดี ซีโอดีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ การแปลผลและการประยุกต์ผลเชิงปฏิบัติส าหรับ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้า การปรับสภาพให้เป็นกลาง การรวมตะกอนด้วยสารเคมี การกาจัด
ความกระด้าง และการดูดติดผิวของถ่านกัมมันต์
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กญชอ 341

กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่จาเป็น

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (3-0-6)

ที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หลักการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติและกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมในประเทศ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ข้อกาหนดสาหรับการจัด
เตรียมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีสิ่งแวดล้อม องค์กรสิ่งแวดล้อม ความเกี่ยวข้องและบทบาทของ
องค์กรสิ่งแวดล้อม
กญชอ 395
เงื่อนไข:

อนุกรมวิธานของพืช
3 (2-3-5)
วทชว 125 และ กญชอ 211
ความหมายของอนุกรมวิธานของพืช ประวัติการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ กฎการตั้งชื่อพืช หลักฐานที่ใช้ในการ
จัดจ าแนก วิธีการในการจัดจ าแนก ศัพ ท์ที่เกี่ยวข้องกับพืชดอก อันดับและวงศ์ของพืชดอก วิวัฒนาการ ความแปรผัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บและรักษาตัวอย่างพืชและการจัดจาแนก
กญชอ 396
เงื่อนไข:

ปักษีวิทยา
3 (2-3-5)
กญชอ 124, และ กญชอ 214
กาเนิดและวิวัฒนาการของนก การปรับตัวเพื่อการบิน สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พฤติกรรม ประชากร การ
อพยพย้ายถิ่น การกระจายตามเขตสัตวภูมิ ศาสตร์ ความส าคัญของนกและการอนุ รักษ์ การจัดจ าแนกชนิดนกรวมถึ ง
ปฏิบัติการและภาคสนาม
กญชอ 397
เงื่อนไข:

อนุกรมวิธานของสัตว์
วทชว 102 และ กญชอ 214

3 (2-3-5)

ประวัติการศึกษาอนุกรมวิธาน แนวคิดเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ เกณฑ์และลักษณะที่ใช้ในการจัดจาแนกสัตว์ การ
จัดจาแนกในระดับต่ากว่าชนิด กฎการตั้งชื่อสัตว์ หลักการเขียนสายวิวัฒนาการ ความแปรผันภายในกลุ่มประชากร การเกิด
ชนิดพันธุ์ใหม่ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์ และการจัดจาแนก
กญชอ 413
เงื่อนไข:

สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพือ่ การอนุรกั ษ์
3 (3-0-6)
กญชอ 301
เป้าหมายและคาจากัดความของกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสาร หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษาในและนอกระบบการศึกษา
สาหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การประยุกต์เทคนิคด้านการตลาดเพื่อเพิ่มพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การออกแบบและ
การประยุกต์สิ่งแวดล้อมศึกษาและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กญชอ 414

นิเวศวิทยาการฟืน้ ฟู

เงื่อนไข:

กญชอ 301

3 (3-0-6)

นิยาม ความสาคัญ หลักการ และแนวคิดของนิเวศวิทยาการฟื้นฟู ความสัมพันธ์ของนิเวศวิทยาการฟื้นฟูกับ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ การฟื้นฟูพืช สัตว์ ระบบนิเวศ ภูมิทัศน์ และทรัพยากรกายภาพ การฟื้นฟูระดับต่างๆ ผลกระทบของชนิด
พันธุ์ต่างถิ่น แนวทางสาหรับการวางแผนและการติดตามโครงการฟื้นฟู และ ประเด็นหรือการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กญชอ 420

กีฏวิทยาทั่วไป

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

วทชว 124 และ วทชว 102
ลักษณะภายนอกและภายในของแมลง สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การ
จัดจาพวกแมลง การตั้งชื่อ และการพิสูจน์หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์ สัตว์ขาข้อชนิดอื่น ปฎิบัติการเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาและการจาแนกแมลง
กญชอ 421
นิเวศวิทยาของแมลง
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:

กญชอ 201

ความสาคัญของแมลง การดารงชีวิตของแมลง พฤติกรรม จานวนประชากร และความสัมพันธ์เชิงอาหารของ
แมลง เช่น แมลงกับพืช แมลงผู้ล่าและผู้ถูกล่า แมลงเบียน เป็นต้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับปัจจัยสภาวะ
แวดล้อม
กญชอ 431

รุขวิทยาและเศรษฐศาสตร์ของไม้ยืนต้น

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

กญชอ 211
การเก็บตัวอย่าง การจัดจาแนก เกณฑ์การตั้งชื่อ สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา ความผันแปร และการบรรยาย
ลักษณะของไม้ยืนต้น ประโยชน์ของไม้ยืนต้น มูลค่าและคุณค่า การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ หลักเศรษฐศาสตร์การใช้สอยไม้ยืนต้นที่
ยั่งยืน และปฏิบัติการเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างและการจาแนกพรรณไม้ภาคสนาม
กญชอ 432
เงื่อนไข:

ความหลากหลายของละอองเรณูและสปอร์
3 (2-3-5)
กญชอ 211
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกสรเพศเมียและละอองเรณู รูปแบบการกระจายและปริมาณของละอองเรณู ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของละอองเรณูและสปอร์ของวงศ์พรรณไม้เขตร้อน และบทบาททางอนุกรมวิธาน
กญชอ 433

ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชคล้ายเฟิรน์ ในป่าเขตร้อน

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

กญชอ 211
ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นในป่าเขตร้อน พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ
เฟิร์น นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ในป่าเขตร้อน
กญชอ 434

มีนวิทยา

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

กญชอ 214
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ลักษณะชนิดปลาน้าจืด ปลาน้าเค็ม ปลากระดูกอ่อน ปลากระดูกแข็ง ชนิด
ของเกล็ด อวัยวะภายนอกที่สาคัญ อวัยวะภายในที่สาคัญ ตลอดจนหน้าที่และโครงสร้างที่สาคัญ นิเวศวิทยาของปลา และการ
จาแนกชนิดปลา

คู่มือนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2560 | 61

กญชอ 435

พันธุศาสตร์เชิงอนุรกั ษ์

เงื่อนไข:

กญชอ 201, กญชอ 304 และ กญชอ 315

3 (2-3-5)

ความหลากหลายทางพันธุกรรม วิวัฒนาการในประชากรขนาดใหญ่ วิวัฒนาการในประชากรขนาดเล็ก การดารง
ความหลากหลายทางพันธุกรรม การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรขนาดเล็ก การผสมเลือดชิดและสูญเสีย
ความเหมาะสมในการดารงชีวิตและเผ่าพันธุ์ เครื่องหมายพัน ธุกรรม การแก้ปัญหาความสับสนในการจาแนกชนิด การจัดการ
พันธุกรรมพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่ถูกคุกคาม นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า ปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ระบุชนิดพันธุ์ ระบุตัว ระบุเพศสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์
กญชอ 436

เทคนิคการวิจัยพันธุพ์ ืชและสัตว์ป่าขั้นสูง

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

กญชอ 202 และ กญชอ 302
ศึกษาหลักการและฝึกปฎิบัติเทคนิคสาหรับการศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาวและการวิจัยพันธุ์พืชและสัตว์ป่า การ
ระบุชนิดและเพศการระบุตัวการประมาณจานวนประชากรการเก็บตัวอย่างและการรักษาสภาพ การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
การสร้างแปลงศึกษาระบบนิเวศระยะยาว การทาสัญ ลักษณ์ การใช้กล้องดักถ่ายภาพ การใช้ทรัพ ยากรพันธุกรรม การทา
เครื่องหมายและการนับซ้า การนับกองมูล และการสารวจตามแนวเส้น
กญชอ 437

การจัดการลุ่มน้า

3 (3-0-6)

เงื่อนไข:

ไม่มี
ประเภทของลุ่มน้า ปัญหาการจัดการลุ่มน้า หลักการจัดการทรัพยากรน้า การจัดการน้าในระดับแปลง การจัดการ
น้าในระดับโครงการ การจัดการน้าในระดับลุ่มน้า การจัดการน้าแบบผสมผสาน หลักการจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน การ
บริ ห ารจั ด การทรัพ ยากรน้ าในภาวะวิ กฤกติ การจั ด การทรัพ ยากรน้ าของประเทศไทยและของนานาชาติ ศึ ก ษา เรี ย นรู้
กระบวนการจัดการทรัพยากรน้าต้นแบบ
กญชอ 438
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:

ไม่มี
มโนทัศน์พื้นฐานระบบสิ่ งแวดล้อมและประเด็ นการจัดการ และล าดับความส าคัญ การเปลี่ยนแปลงและการ
วิเคราะห์ระบบ การกาหนดเกณฑ์และมาตรฐานสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ
แหล่งกาเนิด แหล่งรับ และวิถีการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ การติดตามสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมดิน น้า และอากาศ ตัวชี้วัด
และดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ข้อแนะนาและมาตรการปัองกันโดยการบังคับ
ด้วยกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ ระบบประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย EMS และ ISO การป้องกันสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
กรณีศึกษาระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
กญชอ 439

สื่อทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรู้คณ
ุ ค่าธรรมชาติ

เงื่อนไข:

ไม่มี

3 (2-3-5)

ศึกษาหลักการและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการวาดรูปภาพ การถ่ายรูป การถ่ายวิดิทัศน์ การสร้างภาพยนต์ขนาดสั้น การ
เขียนบทความ การสร้างเวบไซต์ และเทคนิคอื่นๆ ที่ทันสมัยในการสื่อความหมายทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความประทับใจใน
สรรพชีวิตและองค์ประกอบของธรรมชาติ
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กญชอ 440
เงื่อนไข:

พฤษศาสตร์พนื้ บ้านขั้นแนะนา
ไม่มี

3 (3-0-6)

ชนิดพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพร การเก็บพืช การจัดจาแนก การเก็บ
รักษาและเคมีพื้นฐานของพืชสมุนไพร
กญชอ 441
การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:

ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อระบบนิเวศ การวางแผนและการออกแบบพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เศรษฐศาสตร์ การตลาดและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กญชอ 443
หัวข้อปัจจุบันในชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์
2 (2-0-4)
เงื่อนไข:
ไม่มี
หัวข้อปัจจุบัน สภาวะการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กญชอ 444

ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์

2 (1-3-3)

เงื่อนไข:

ไม่มี
ปัญหาในชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ที่สนใจ ตั้งคาถาม ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ อภิปราย
นาเสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
กญชอ 447

นิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้า

3 (2-3-5)

เงื่อนไข:

กญชอ 201
ความหมายและการจาแนกพื้นที่ชุ่มน้า อุทกวิทยาในพื้นที่ชุ่มน้า การหมุนเวียนของธาตุอาหาร และการถ่ายเท
พลังงานในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้า การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้า ผลกระทบของมนุษย์และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
กฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับพื้นที่ชุ่มน้า ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างทางสังคมพืชและสัตว์ ใน
พื้นที่ชุ่มน้า การวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพ
กญชอ 449
วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
3 (2-3-5)
เงื่อนไข:

วทชว 124
กาเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน การจัดจ าแนก ความหลากหลาย การ
กระจายตามเขตสัตวภูมิศาสตร์ การเจริญ สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา ความสาคัญและ
การอนุรักษ์สัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานปฏิบัติการเกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน
กญชอ 464
นิเวศวิทยาป่าไม้เขตร้อน
3 (2-3-5)
เงื่อนไข:

กญชอ 201 และ กญชอ 331
ความสาคัญของป่าไม้เขตร้อน ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไม้เขตร้อน ปัจจัยทางชีวภาพและ
กายภาพของป่าไม้เขตร้อน ผลกระทบของไฟป่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปฏิบัติการภาคสนามเกี่ยวกับการ
สารวจและจาแนกโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศป่าไม้เขตร้อน
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วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Technology)
B.Sc. (Food Technology)

ปรัชญาของหลักสูตรของหลักสูตร
มุ่งผลิตบั ณ ฑิ ตให้ เป็ นคนดี มีความรู้ มีความเป็ นผู้นาในทางวิชาการ มีทัก ษะและ
มีจริยธรรมในวิชาชีพ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชน
และสังคม สนองความต้องการ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพของตนเอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่ อ สร้ า งบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นเทคโนโลยี ก ารอาหารที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ
ทั้งในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และในการวิเคราะห์ วิจั ย เพื่ อ พั ฒ นางานทางด้ า น
อุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ และวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม และให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากรในด้านเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อสนอง
ความต้องการกาลังคนทางด้านที่เกี่ยวข้อง ให้แก่หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักเทคโนโลยีการอาหาร นักวิชาการด้านอาหาร ในสถาน
ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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ความคาดหวังของหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารคือผูท้ ี่สาเร็จการศึกษาแล้วควรมีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และจริยธรรม ดังแนวทางต่อไปนี้
PLO
PLO1

Program Learning Outcomes
Control and problem-solve food production process at industrial level using fundamentals in food
science and technology with intellectual curiosity
สามารถควบคุมและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรมโดยอาศัยพื้นฐานที่มีและการใฝ่หา
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

PLO2

Apply knowledge of food science and technology at managerial level for controlling food quality สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารไปใช้ในการจัดการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารได้

PLO3

Apply scientific principles and methods to carry out research project related to food science and
technology, including planning, implementation, collecting data and drawing valid conclusions สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการทางวิทยาศาตร์ในการทาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่ง
รวมถึงการออกแบบ การลงมือปฏิบัติ การเก็บข้อมูล และการสรุปผลอย่างถูกต้อง

PLO4

Express entrepreneurial mind-set in food business
สามารถแสดงออกว่ามีความคานึงถึงในด้านการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร

PLO5

Communication in Thai and English effectively in food science and technology contexts with wide-range
of audiences
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
อาหารกับบุคคลที่หลากหลาย

PLO6

Demonstrate the ability to work independently, as well as the ability to work cooperatively in teams with
ethical awareness
สามารถแสดงถึงความสามารถในการทางานด้วยตนเองและการทางานเป็นทีมอย่างมีจริยธรรม

รายชื่ออาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อาจารย์ ดร.อานาจ เจรีรตั น์
หัวหน้าสานักวิชาสหวิทยาการ
อาจารย์ ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย
หัวหน้าสาขาวิชาฯ
อาจารย์ ดร.จารุภทั ร ลือชา
ประธานหลักสูตรฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์
อาจารย์ ดร.จีรัณ กิ่งแก้ว
อาจารย์ ดร.ฐิติศิลป์ กิจเชวงกุล
อาจารย์ ดร.เรณู เย็นเกษ
อาจารย์ ดร.สิริยุภา เนตรมัย
อาจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์
อาจารย์ รณชัย ยอดดาเนิน (ลาศึกษาต่อ)
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ข้อมูลหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร

145 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรกาหนด
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3. กลุ่มวิชาภาษา

31 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาบังคับ
2. กลุ่มวิชาเลือก

108 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หน่วยกิต
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
16 หน่วยกิต
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
มมศท
101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE
101
General Education for Human Development
มมศท
102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE
102
Social Studies for Human Development 3(2-2-5)
มมศท
103
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
MUGE
103
Arts and Science for Human Development
2. กลุ่มวิชาภาษา
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7 หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
9 หน่วยกิต

2.1. วิชาภาษาไทย
3 หน่วยกิต
ศศภท
100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
LATH
100
Arts of Using Thai Language in Communication
3(2-2-5)
2.2. วิชาภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศศภอ
103
ภาษาอังกฤษระดับ 1
3(2-2-5)
LAEN
103
English Level 1
3(2-2-5)
ศศภอ
104
ภาษาอังกฤษระดับ 2
3(2-2-5)
LAEN
104
English Level 2
3(2-2-5)
ศศภอ
105
ภาษาอังกฤษระดับ 3
3(2-2-5)
LAEN
105
English Level 3
3(2-2-5)
ศศภอ
106
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3(2-2-5)
LAEN
106
English Level 4
3(2-2-5)
รายวิชาศึกษาทั่วไปตามที่หลักสูตรกาหนด
15 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
กญสห
216
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
1(3-0-6)*
KAID
216
Basic Organic Chemistry
1(3-0-6)
*รายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นจานวน 3 หน่วยกิต นับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 หน่วยกิต และ
นับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 หน่วยกิต
กญสห
261
การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
KAGE
261
Information Management and Computer Applications 3(3-0-6)
หรือรายวิชาอื่นๆที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กญทอ
351
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
KAFT
351
Principles of Quality Control and Quality Assurance 3(3-0-6)
กญทอ
151
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2(2-0-5)
KAFT
151
Introduction to Food Science and Technology
2(2-0-5)
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
กญศท
260
การบริหารและการจัดการองค์กร
3(3-0-6)
KAGE
260
Administration and Organization Management
3(3-0-6)
หรื อ เรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ จั ด อยู่ ใ นหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปในกลุ่ ม
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาภาษา
3 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจได้ดังต่อไปนี้
กญภอ
201
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
KAEL
201
English for Organizational Communications
3(3-0-6)
กญภอ
211
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการ
3(3-0-6)
KAEL
211
English for Project Writing and Presentation
3(3-0-6)
กญภอ
212
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
3(3-0-6)
KAEL
212
English for Research
3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ
108 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาบังคับ
99 หน่วยกิต
วทคม
135
เคมีทั่วไป 1
2(2-0-4)
SCCH
135
General Chemistry I
2(2-0-4)
วทคม
118
ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-1)
SCCH
118
Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
วทคม
136
เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
SCCH
136
General Chemistry II
3(3-0-6)
วทคม
109
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1(0-3-1)
SCCH
109
Chemistry Laboratory II
1(0-3-1)
กญสห
216
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
2(3-0-6)*
KAID
216
Basic Organic Chemistry
2(3-0-6)
*รายวิชาเคมีอินทรีย์เบื้องต้นจานวน 3 หน่วยกิต นับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาทั่วไป 1 หน่วยกิต และ
นับเป็นหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 หน่วยกิต
กญสห
218
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
1(0-3-1)
KAID
218
Organic Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
กญสห
217
เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
KAID
217
Analytical Chemistry
3(3-0-6)
กญสห
219
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
1(0-3-1)
KAID
219
Analytical Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
กญสห
231
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
KAID
231
Basic Biochemistry
3(3-0-6)
กญสห
232
ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
1(0-3-1)
KAID
232
Basic Biochemistry Laboratory
1(0-3-1)
วทฟส
167
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
3(3-0-6)
SCPY
167
Physics for Applied Science 1
3(3-0-6)
วทฟส
110
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-1)
SCPY
110
General Physic Laboratory
1(0-3-1)
วทฟส
168
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
3(3-0-6)
SCPY
168
Physics for Applied Science II
3(3-0-6)
วทคณ
111
แคลคูลัส
2(2-0-4)
SCMA
111
Calculus
2(2-0-4)
วทคณ
166
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
SCMA
166
Ordinary Differential Equations
3(3-0-6)
กญสห
209
สถิติศาสตร์ขั้นแนะนา
2(2-0-4)
KAID
209
Introduction to Statistics
2(2-0-4)
วทชว
124
ชีววิทยาทั่วไป 1
2(2-0-4)
SCBI
124
General Biology I
2(2-0-4)
วทชว
102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1(0-3-1)
SCBI
102
Biology Laboratory I
1(0-3-1)
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วทชว
SCBI
วทชว
SCBI
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT
กญทอ
KAFT

125
125
104
104
211
211
218
218
219
219
238
238
259
259
347
347
348
348
319
319
323
323
338
338
321
321
327
327
328
328
329
329
318
318
349
349
456
456
457
457

ชีววิทยาทั่วไป 2
General Biology II
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
หลักการเบื้องต้นสาหรับวิศวกรรมอาหาร
Basic Principle for Food Engineering
วิศวกรรมอาหาร 1
Food Engineering I
การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing I
กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Laws and Standard
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
วิศวกรรมอาหาร 2
Food Engineering 2
การวิเคราะห์อาหาร
Food Analysis
การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing II
เคมีอาหาร 1
Food Chemistry I
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
Sensory analysis
สมบัติทางกายภาพของอาหาร
Physical Properties of Foods
เคมีอาหาร 2
Food Chemistry II
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering
จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging Technology
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Safety

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
2(1-3-8)
2(1-3-8)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กญทอ
458
KAFT
458
กญทอ
459
KAFT
459
กญทอ
496
KAFT
496
กญทอ
497
KAFT
497
กญทอ
498
KAFT
498
กญทอ
499
KAFT
499
2. กลุ่มวิชาเลือก
กญทอ
463
KAFT
463
กญทอ
464
KAFT
464
กญทอ
465
KAFT
465
กญทอ
468
KAFT
468
กญทอ
469
KAFT
469
กญทอ
478
KAFT
478
กญทอ
479
KAFT
479

การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
Shelf Life Studies of Food Products
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Development
ทัศนศึกษาชมโรงงาน
Industrial Plant Studies
สัมมนา
Seminar
การฝึกปฏิบัติงานในโรงงาน
Industrial Training
โครงการพิเศษ
Special Project
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้า
Meat and Fishery Product Technology
เทคโนโลยีธัญพืชและแป้ง
Cereal and Starch Technology
อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition
การกาจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
Waste Treatment and Utilization
เทคโนโลยีการหมักอาหาร
Food Fermentation Technology
สุขลักษณะและสุขอนามัยอาหาร
Food Sanitation and Hygiene
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
Dairy and Dairy Product Technology

1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
4(0-12-4)
4(0-12-4)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
*นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่างๆที่ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย และเปิดทาการสอนที่วิทยาเขต
กาญจนบุรีเพิ่มเติมได้ตามความสนใจเช่น
กญทอ
381
การบริหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
KAFT
381
Science and Technology Administration
3(3-0-6)
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
แผนการศึกษา : ปี 1
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCCH 135
SCCH 118
SCPY 167
SCMA 111
SCBI 124
SCBI 102
LAEN 103-105

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
Chemistry I
Chemistry Lab
Physics I
Calculus
Biology I
Biology Lab I
English Level 1-3

CR.
2
3
2
3
2
1
3
2
2
1
3
24

PREREQUISITE
-

COURSE NO.
KAID 216
KAID 218
KAID 209
KAGE 261
KAFT 259

CR.
3
1
2
3
2

PREREQUISITE
-

KAFT 211
KAFT 218
KAEL xxx

SUBJECT
Organic Chem.
Organic Chem. Lab
Statistics
IM & Computer
Food Law &
Regulation
Engineering Drawing
Food Engineering
General Education

COURSE NO.
KAFT 319
KAFT 318
KAFT 321
KAFT 347

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCBI 125
SCBI 104
SCCH 136
SCCH 109
SCMA 166
LAEN 104-106
SCPY 168
SCPY 110
KAFT 151

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
General Biology II
Biology Laboratory II
General Chemistry II
Chemistry Laboratory II
Ordinary Differential
English Level 2-4
Physics II
Physics Lab
Food Science & Tech

CR.
0
0
0
0
3
1
3
1
3
3
3
1
2
20

PREREQUISITE
SCCH 135
-

SUBJECT
Basic Biochemistry
Basic Biochemistry Lab
A & O Management
Analytical Chemistry
Analytical Chemistry
Lab
Food Engineering 1
Food Processing 1

CR.
3
1
3
3
1

PREREQUISITE
-

3
4
18

KAFT218
-

แผนการศึกษา : ปี 2
COURSE NO.
KAID 231
KAID 232
KAGE 260
KAID 217
KAID 219

2
2
3
18

-

SUBJECT
Food Engineering II
Bio. Engineering
Food Chemistry I
General Micro

CR.
3
2
4
3

PREREQUISITE
KAFT219
KAFT347
KAID231/KAID232
SCBI124/SCBI125

COURSE NO.
KAFT 329
KAFT 323
KAFT 349
KAFT 351

SUBJECT
Food Chemistry II
Food Analysis
Food Microbiology
Principles of QC. & QA.

CR.
2
4
3
3

PREREQUISITE
KAFT321
KAFT321
KAFT347/KAFT348
-

KAFT 348
KAFT 338

General Micro Lab
Food Processing II

1
4

SCBI124/SCBI125
KAFT238

KAFT 327
KAFT 328

Sensory analysis
Physical Properties of
Foods

2
2

KAFT 323
KAFT321/KAFT238/
KAFT323

XXXX xxx

Free Electives

3
20

KAFT xxx
XXXX xxx

Electives
Free Electives

3
3
22

COURSE NO.
KAFT 496
KAFT 497
KAFT 456
KAFT 457
KAFT 458

SUBJECT
Plant Studies
Seminar
Food Packag. Tech.
Food Safety
Food Product

CR.
1
1
3
3
1

SUBJECT
Industrial Training
Special Project

CR.
1
4
5

KAFT459

Product Develop.

3

KAFT xxx
KAFT xxx

Electives
Electives

3
3
18

KAFT 219
KAFT 238

แผนการศึกษา : ปี 3

แผนการศึกษา : ปี 4
PREREQUISITE
KAFT338
KAFT323/
KAFT338/
KAFT349
KAFT238/
KAFT321

COURSE NO.
KAFT 498
KAFT 499

PREREQUISITE
-
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คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 31 หน่วยกิต
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้า)
มมศท
101
การศึกษาทั่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์
2(1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ /วิช าเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุ ปัจ จัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /สถานการณ์ /ปัญ หา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข
ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒ นาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท
102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก
อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปั ญหา
หรือแนวทางปรับ ปรุงพั ฒ นาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่ อคุณ ประโยชน์ต่อ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุก ต์ความรู้
เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท
103
ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
2(1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
มนุ ษ ยภาพในอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคต เหตุ ก ารณ์ / สถานการณ์ / ปั ญ หาเกี่ ยวกั บ วิ วัฒ นาการที่ ส าคั ญ
ทางด้านศิล ปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจ จัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒ นาเหตุการณ์ /
สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
2. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท
100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาไทย ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยในด้ า นการพู ด การฟั ง การอ่ า น การเขี ย น และการคิ ด
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ศศภอ
103
ภาษาอังกฤษระดับ 1
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพ ท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจ าวัน
ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่าน
บทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
ศศภอ
104
ภาษาอังกฤษระดับ 2
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
คาศัพ ท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการ สนทนาในกลุ่มย่อย
ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
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ศศภอ
105
ภาษาอังกฤษระดับ 3
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะ
เป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คาจากัดความและการจาแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คาเชื่อม
การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจาเฉพาะ และการทาการอนุมาน
ศศภอ
106
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
การอ่านข้อความและการเขียนทั้ งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับการบอกล าดับ เหตุการณ์ ขั้นตอน
หน้ าที่ จุ ดประสงค์ เครื่ องมื อ สาเหตุ ผลลัพ ธ์ และเงื่อนไข การเขี ยนในระดั บย่อหน้ าอย่ างถูกต้ องตามรูปแบบภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ การเขียนเรียงความขั้นต้น การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจาเฉพาะ และการทาการอนุมาน
รายวิชาที่หลักสูตรกาหนด
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กญสห
216
เคมีอนิ ทรียเ์ บือ้ งต้น
1(3-0-6)*
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์
สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์ และปฏิกิ ริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน
*รายวิชานี้ จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพเฉพาะ 2 หน่วยกิต
กญสห
261
การจัดการสารสนเทศและการประยุกต์คอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
วิวัฒนาการและประวัติของเครื่ องคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการทางานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ
ส าคั ญ ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบปฏิ บั ติ ก ารและการใช้ ง าน ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละการเชื่ อ มต่ อ เครือ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บ และภาษาที่ใช้ใ นการติดต่อที่เรียกว่าเอชทีเอ็ม
แอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทางานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การจัดการสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลคา ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิคส์ ซอฟต์แวร์สาหรับการนาเสนอ
กญทอ
351
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
หลักการและระบบวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแนวความคิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมในการควบคุม และประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดการ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การควบคุมขบวนการ
แปรรูป และการควบคุมผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
กญทอ
151
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
2(2-0-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารเบื้องต้น
แนะนาเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการได้มาซึ่งอาหาร ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป
และการถนอมอาหาร การเก็บรักษาก่อนที่จะขนส่งสู่ผู้บริโภค รวมทั้งศึกษาถึงชนิดของอาหารและอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
กญศท
260
การบริหารและการจัดการองค์กร
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การนา การอานวยการ การ
จูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดาเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายของกิจการ วิชา
เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนา อุปสงค์ -อุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุ่นและการจัดประเภทสินค้า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นทางด้านการเงิน การอ่านงบการเงิน
อัตราส่วนที่สาคัญทางการเงิน การวางแผนการเงิน การลงทุน การกระจายการลงทุน
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3. กลุ่มวิชาภาษา
กญภอ
201
ภาษาอังกฤษสาหรับการสือ่ สารองค์กร
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ไวยากรณ์ คาศัพท์ สานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของทักษะพื้นฐานทั้งสี่ ภาษาอังกฤษในด้านการพูด
การฟัง การอ่านและการเขียน รวมไปถึงการเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร
กญภอ
211
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการ
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการโดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งสี่
ด้าน คือ การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเตรียมโครงการ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ระดมสมองในกลุ่ม การค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้เพื่อนาเสนอผลงานในที่ประชุมได้
กญภอ
212
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ไวยากรณ์ คาศัพ ท์ สานวนและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ในทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูดในบริบท
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 108 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาบังคับ
วทคม
135
เคมีทั่วไป 1
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
อะตอม โมเลกุ ล และไอออน โครงสร้า งของอะตอม ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ างธาตุ พั น ธะ เคมี สมดุล เคมี
อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี
วทคม
118
ปฏิบตั กิ ารเคมี
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองที่สัมพันธ์กับบางหัวข้อ
ในภาคบรรยาย
วทคม
136
เคมีทั่วไป 2
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทคม 135 หรือเทียบเท่า
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลของไอออนและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ และธาตุเรพพรีเซนเททีฟ
ธาตุแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์
วทคม
109
ปฏิบตั กิ ารเคมีทั่วไป 2
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ไฟฟ้าเคมี อนุภาคนาโน การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ ของแข็ง
กญสห
216
เคมีอนิ ทรียเ์ บือ้ งต้น
2(3-0-6)*
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทคม 112
พันธะและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์
สเตอริโอเคมี การสังเคราะห์ และปฏิกิ ริยาของสารแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน ไซโคลแอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน
*รายวิชานี้ จัดอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 หน่วยกิต และหมวดวิชาชีพเฉพาะ 2 หน่วยกิต
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กญสห
218
ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย์
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
การทดลองเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว การกลั่น การสกัดและโครมาโตกราฟี
การจาแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย
การใช้แบบจาลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของไฮโดรคาร์บอน
แอลกอฮอล์ ฟีนอล แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน
กญสห
217
เคมีวิเคราะห์
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทคม 134
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญสห 219
ความรู้พื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณ การคานวณ ความเข้มข้น /
บัฟ เฟอร์/ ความคลาดเคลื่อน/ ความแม่ นยา/ ความเที่ ยง/ สถิติ เพื่องานวิเคราะห์ทางเคมี สมดุล เคมีและอิเลคโตรไลท์ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณแบบไตเตรทและแบบใช้กราฟมาตรฐาน การวิเคราะห์อาศัยการดูดกลืนแสงของโมเลกุลในช่วงยูวี -วิสิเบิล
การวิเคราะห์อาศั ยการดูดกลืนแสงของไออะตอมแบบอะตอมมิกแอบซอร์พ ชัน และการวิเคราะห์อาศัยการเปล่งแสงของไอ
อะตอมแบบอะตอมมิกอีมิสชัน การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบโพเทนชิโอเมตรีชนิดไอออนซีเลกทีฟอิเลกโตรและการวัดพีเอช
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางโครมาโตรกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูงและแก็ส การหาค่าขีดจากัดต่าสุดของการวิเคราะห์
กญสห
219
ปฏิบตั กิ ารเคมีวิเคราะห์
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญสห 217
การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การเตรี ย มตั ว อย่ า ง การไท เท รตแบ บ กรด -ด่ า ง การไท เท รตแบ บ ตกตะกอ น
การไทเทรตแบบสารเชิงซ้อน การไทเทรตแบบรีดอกซ์ เครื่องมือทางสเปกโทรเมตรี (ช่วงคลื่นอัลตราไวโอเลต วิสิเบิล และวัด
การดูดกลืนและเปล่งแสงของอะตอม) เครื่องมือทางเคมีไฟฟ้า (ได้แก่ การวิเคราะห์โดยการวัดค่าศักย์ไฟฟ้า โดยการวัดความนา
ไฟฟ้า) เครื่องมือทางโครมาโทกราฟี (เช่น แก๊สโครมาโตรกราฟี และโครมาโตรกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง)
กญสห
231
ชีวเคมีพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
จุ ด เริ่ ม ต้ น ขอ งชี วิ ต สม บั ติ โ ครงสร้ า งและห น้ า ที่ การท างานของ คาร์ โ บ ไฮเดรต โป รตี น เอนไซ ม์
และโคเอ็นไซม์ ลิปิด กรดนิวคลีอิก วิตามินและเกลือแร่ รวมถึงเมตาบอลิซึ มของชีวโมเลกุลต่างๆ วิธีการถ่ายทอดข้อความทาง
พันธุกรรม การสร้างโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน หลักการและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล ฮอร์โมน การประยุกต์ใช้
ชีวเคมีในด้านอาหารและพืช
กญสห
232
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมีพนื้ ฐาน
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
หลั ก การและเทคนิ ค การใช้ส เปคโตรสโคปี , การหาค่า ความเป็ น กรดและด่า งของสารละลายบั พ เฟอร์ ต่างๆ
การหาสมบัติทางเคมีของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก จลศาสตร์ของเอ็นไซม์ การหาปริมาณวิตามินซีในน้า
ผลไม้และศึกษาเมตาบอลิสมของยีสต์
วทฟส
167
ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
กลศาสตร์ : จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิง
เส้นและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด
กลศาสตร์ของไหล : สถิตศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล
อุณหพลศาสตร์ : อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและกฎ
ข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
คลื่น : การเคลื่อนที่แบบคลื่น การสะท้อน การหักเห การซ้อนทับของคลื่น เสียงและการได้
ยิน ปรากฎการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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วทฟส
110
ปฏิบตั กิ ารฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไมมี
การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นักศึกษาแต่ละคณะกาลังศึกษา
วทฟส
168
ฟิสกิ ส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ทัศนศาสตร์ : ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก : แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กาของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ แรง
แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุดา ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก ปรากฎการณ์
คอมพ์ตัน สเปกตรัมของอะตอม สมมติบานของเดอบรอยส์ (ทวิภาวะคลื่น -อนุภาค) ฟังก์ชันคลื่น สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์
อะตอมไฮโดรเจน เลเซอร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โรงสร้างของนิวเคลียส ความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน พลังงานยึด
เหนี่ยว แรงนิวเคลียร์ การสลายของสารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีที่มีต่อสสาร การตรวจหาและการวัด
รังสี การจาแนกอนุภาค
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ : ระบบสุริยะ เอกภพ ดาวฤกษ์
วทคณ
111
แคลคูลัส
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุ พันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชัน ลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้
กาลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย
อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่างเชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รู ปแบบยังไม่กาหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของ
หลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่า งเชิงอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์
วทคณ
166
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่
เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ทาง
วิทยาศาสตร์
กญสห
209
สถิติศาสตร์ขั้นแนะนา
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ การแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบพิเศษ สถิติเชิงพรรณา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การ
ทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์สถิติเบื้องต้น
วทชว
124
ชีววิทยาทั่วไป 1
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลายหลายระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ พลังงานและเมทาบอลิซึม การหายใจในระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง หลักการถ่ายทอดพันธุกรรม พันธุศาสตร์และ
ยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
วทชว
102
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา 1
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์
และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
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วทชว
125
ชีววิทยาทั่วไป 2
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทชว 124
ความหลากหลายทางชีว ภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทสไทย การจัด หมวดหมู่ และความ
หลากหลายของยูแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุ์และกาเจริญของเอ็มบริโอ การสร้างอวัยวะ โครงสร้างของร่างกาย
สั ต ว์ แ ละหน้ าที่ ได้ แ ก่ การได้ ม าซึ่ ง อาหารและระบบย่ อ ยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวี ย นของเลื อ ด ระบบขั บ ถ่ า ย
ระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะธารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท
วทชว
104
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา 2
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทางานของร่างกาย การไหลเวียนเลือด
กญทอ
211
การเขียนแบบวิศวกรรม
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
บทนาการเขีย นแบบวิศ วกรรม วิธีก ารใช้เครื่องมืออุ ปกรณ์ การเขียนแบบ และการเขีย นตัวอั กษร เรขาคณิ ต
ประยุกต์ ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพ 3 มิติแบบไอโซเมตริกและแบบออบลีค
สัญนิยมและการบอกมิติ ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเขียนแบบ การเขียนภาพตัด สลักเกลียวและ
การจับยึด การประยุกต์ใช้ความรู้วิชาการเขียนแบบวิศวกรรมกับงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
กญทอ
218
หลักการเบื้องต้นสาหรับวิศวกรรมอาหาร
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
หลักการและความสาคัญของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร ระบบและคุณสมบัติพื้นฐานทาง
กายภาพของอาหาร การแปลงหน่วย หลักการและการคานวณพื้นฐานของสมดุลมวลพร้อมกรณีศึกษา พลังงานและงาน สมดุล
พลังงาน กฎของวัฎภาค สมดุลของวัฎภาค การเปลี่ยนของวัฎภาค กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ผลของความร้อน กระบวนการที่ใช้
ความร้อน คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของไหลและพลศาสตร์ของไหล สมการต่อเนื่อง สมการพลังงาน สมการเบอร์นูลี่
การสูญเสียพลังงานในการไหล การเลือกปั๊มและการวัดอัตราการไหลของของไหล การไหลของของไหลที่อัดตัวได้และการไหลผ่านวัตถุ
กญทอ
219
วิศวกรรมอาหาร 1
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ
218
หลักการพื้นฐานการถ่ายเทความร้อนรวมทั้ง นาความร้อน การพาความร้อน และการแผ่รังสี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
การถ่ายเทความร้อน หลัการพื้นฐานการถ่ายเทมวล การถ่ายเทมวลด้วยวิธีการพา การถ่ายเทมวลในสภาวะไม่ขึ้นกับเวลา ระบบ
การทาความเย็น การแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง การทาแห้ง การระเหย การใช้ความร้อนในหน่วยปฏิบัติการเฉพาะ
กญทอ
238
การแปรรูปอาหาร 1
4(3-3-7)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
หลักการเบื้องต้น ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวส าหรับวัตถุดิบทางการเกษตร การเตรียม
วัต ถุดิ บ ส าหรับ การแปรรูป อาหาร หลั กการแปรรูป ด้ วยความร้อ น อุ ณ หภู มิ ต่า การระเหย การท าแห้ ง การใช้ค วามดั น สู ง
การฉายรังสี การใช้สารเคมี และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแปรรูปอาหาร
กญทอ
259
กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไมมี
กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และสิทธิบัตร ของผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
กญทอ
347
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทชว 124 วทชว 125
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญทอ 348
พื้นฐานความรู้ทางด้านจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่ส าคัญ โดยเน้นเชื้อแบคทีเรียและรา การศึกษารูปร่าง
โครงสร้างและหน้าที่ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์และอนุกรมวิธาน ปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์กับ
เจ้ าบ้ าน การควบคุ ม และภู มิ คุ้ ม กั น การท าให้ ป ราศจากเชื้ อ จุลิ น ทรี ย์ และการประยุ ก ต์ใช้ เชื้ อ จุลิ น ทรี ย์ในด้ านการเกษตร
อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
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กญทอ
348
ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
วทชว 124 วทชว 125
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญทอ 347
ภาคปฏิ บั ติ ก ารเน้ น ถึ งการเรี ย นรู้ เทคนิ ค ต่ า งๆ ในการท าให้ ป ราศจากเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ และความปลอดภั ย ใน
ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการย้อมสี การดูรูปร่างของจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกสายพันธุ์ของ
จุลินทรีย์ การคัดเลือกสายพันธุ์ การจาแนกชนิด การเพาะเลี้ยง การหาปริมาณ การเจริญ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีต่างๆ
กญทอ
319
วิศวกรรมอาหาร 2
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ
219
พื้นฐานการคานวณและการออกแบบสาหรับกระบวนการผลิตอาหารวิธีต่างๆ ได้แก่ การแยกโดยเยื่อแผ่น การ
แลกเปลี่ยนประจุ การกรอง การเหวี่ยงแยกด้วยความเร็วสูง การตกตะกอน การผสมและการลดขนาด การดูดซึมแก็ส การกลั่น
การสกัดและการตกผลึก
กญทอ
323
การวิเคราะห์อาหาร
4(3-3-7)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 321
ทฤษฎีและปฏิบัติการในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบต่างๆ ในอาหารและสารเจือปน วิธีการเก็บตัวอย่างอาหาร
การวิเคราะห์คุณภาพอาหารทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส หลักการสเปกโครสโกปีหลักการโครมาโตกราฟฟี
กญทอ
338
การแปรรูปอาหาร 2
4(3-3-7)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 331
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเกษตรทั้ งพืช สัตว์บก และสัตว์น้า การแปรรูปผัก ผลไม้ การแปรรูปธัญ พืช การแปรรูป
ลูกกวาดและช็อคโกแลต การแปรรูปสัตว์บก การแปรรูปนม การแปรรูปสัตว์น้า การแปรรูปด้วยเอนไซม์ การแปรรูปเครื่องดื่มทั้ง
ที่มีและไม่มีแอลกอฮอล์ การทาความสะอาดและบาบัดน้าเสีย และภาชนะบรรจุกับการแปรรูป
กญทอ
321
เคมีอาหาร 1
4(3-3-7)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญสห 231 กญสห 232
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีขององค์ประกอบต่างๆ ในอาหาร น้า ระบบของสารละลายในอาหาร
โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร่ เอนไซม์ รงควัตถุ ปฏิกิริยาการเกิดสีน้าตาล การเหม็นหืนในอาหาร
กญทอ
327
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 323
บทนา, คาจากัดความ และวัตถุประสงค์ในการทาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สรีระวิ ทยาของการรับรู้
การวัดการรับรู้ ข้อมูลการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิธีวัดการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกต่าง
การทดสอบความชอบ การทดสอบการยอมรับ และการทดสอบเชิงพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้การ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส
กญทอ
328
สมบัติทางกายภาพของอาหาร
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 321 กญทอ 331
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน กญทอ 323
ทฤษฎีและการวัดหรือวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของอาหาร ซึ่งได้แก่ สมบัติทางแสง สมบัติทางความร้อน
สมบัติการไหล สมบัติไดอิเล็กตริก และสมบัติอื่นๆ ผลกระทบของกระบวนการผลิตต่อสมบัติเหล่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
เหล่านั้นกับคุณลักษณะสุดท้ายของผลิตภัณฑ์อาหาร คุณสมบัติด้านการไหล ได้แก่ นิวโตเนียน นอนนิวโตเนียน ของเหลว ของที่มี
ความหนืด ของที่มี ความยืด หยุ่น และของผสมระหว่างของหนืดและยืดหยุ่น การตรวจสอบโครงสร้างในระดับจุล ภาค การ
วิเคราะห์ทางอิมัลชั่น
กญทอ
329
เคมีอาหาร 2
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ
321
ชีวเคมี ของอาหารและกระบวนการผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหาร เนื้ อ สัต ว์ นม ผั กและผลไม้ ไข่ และธั ญ พื ช เคมีข อง
สารประกอบให้กลิ่นรส ไฮโดรคอลลอยด์ วัตถุเจือปนในอาหารต่อคุณภาพของอาหาร ความต้องการโภชนาการสาหรับแต่ละช่วง
อายุ ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษในอาหาร
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กญทอ
318
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
2(2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 347
หลักการในการคานวณและออกแบบทางวิศวกรรมของถังที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาเคมีและทาง ชีวภาพ ซึ่งรวมถึง
วิศวกรรมการหมักด้วย
กญทอ
349
จุลชีววิทยาอาหาร
3(2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 347 กญทอ 348
บทบาทของจุลินทรีย์ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแปรรูปและถนอมอาหาร การปนเปื้อน และการเสื่อมเสียจาก
จุลินทรีย์ในอาหาร การเกิดโรคจากเชื้อจุลินทรีย์หรือสารพิษที่อยู่ในอาหาร การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตอาหารหรือเพื่อสุขภาพ
รวมทั้งการปฏิบัติการในเรื่องเทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและ/หรือ ปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์ที่มี หรือปนเปื้อนในอาหาร
ชนิดต่างๆ
กญทอ
456
เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 338
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่นามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร; การทดสอบวัส ดุและบรรจุ
ภัณ ฑ์; การเลือกใช้และออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ; บรรจุภัณ ฑ์เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผ ลิตภัณ ฑ์
อาหาร; ระบบการควบคุมคุณภาพและข้อกาหนดเกี่ยวกับวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร; การจัดการของเสียที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์อาหาร;
บรรจุภัณฑ์ที่มีลัษณะอย่างยั่งยืน; และบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
กญทอ
457
ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านความปลอดภัยอาหาร กฎหมาย ข้อกาหนดทางด้านความปลอดภัยอาหาร การแปรรูปต่อ
ความปลอดภัยอาหาร สารพิษ สารปลอมปน การประเมินความเสี่ยงของอาหารแต่ละประเภท
กญทอ
458
การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 323 กญทอ 338 กญทอ 349
ทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร; การ
เสื่ อมสภาพของอาหารทางด้ า นกายภาพ เคมี แ ละจุลิ น ทรี ย์ ; และปั จ จุ ย ที่ กาหนดอายุก ารเก็ บ รัก ษาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
(ส่วนประกอบของอาหาร บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาและการขนส่ง)
กญทอ
459
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(2-3-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญทอ 238 กญทอ 321
หลักการและกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อันได้แก่ การค้นคิด และการกลั่นกรองความคิดสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาสูตรอาหาร การผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ การทดสอบผู้บริโภค และการประเมินในส่วนของตลาด
และต้นทุนการผลิต
กญทอ
496
ทัศนศึกษาชมโรงงาน
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยมีการอภิปราย
ซักถามถึงสิ่งต่างๆที่ได้เยี่ยมชมและกาหนดให้นักศึกษาต้องส่งรายงานการเยี่ยมชมทุกครั้ง
กญทอ
497
สัมมนา
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
การค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร การเขียนบทคัดย่อ การเตรียมสื่อ
สาหรับการนาเสนอ และการให้สัมมนาไม่น้อยกว่าคนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมสัมมนา และมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย ซักถามสิ่งต่างๆ ที่ผู้ให้สัมมนาได้นาเสนอ
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กญทอ
498
การฝึกปฏิบัตงิ านในโรงงาน
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
การศึกษาระบบการทางาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเสริมสร้าง
ให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ จากการบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเสมือนเป็นพนักงาน
ทดลองงานของสถานที่ฝึกงาน ฝึกงานในหน้าที่ต่างๆ ตามภารกิจของสถานที่ฝึกงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเบื้องต้น
กญทอ
499
โครงการพิเศษ
4(0-12-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ล ะคนเลือกหรือเสนอโครงการวิจัย 1 โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารด้วย
ตนเองภายใต้คาแนะนาจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเลือกที่จ ะไปฝึกและทางานเต็มเวลาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาแต่ละคนจะดาเนินการวิจัยที่สาขาวิชาฯ หรือฝึกทางานในโรงงานตลอดภาคการศึกษาที่ 2
จนเมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาจะต้องพูดและเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสาขาวิชาฯ
2. กลุ่มวิชาเลือก
กญทอ
463
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บกและสัตว์น้า
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
โครงสร้าง คุณสมบัติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้า ขั้นตอนการ
เตรียมและการแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ อันได้แก่ การแช่เยือกแข็ง การบรรจุกระป๋อง การทาแห้ง การทาเค็ม การรมควัน และ
การหมัก
กญทอ
464
เทคโนโลยีธญ
ั พืชและแป้ง
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของเมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ กระบวนการแปรรูปเมล็ดธัญพืชให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การสังเคราะห์แป้ง องค์ประกอบ และโครงสร้างของเม็ดแป้ง คุณสมบัติของแป้งและแป้งดัดแปร และการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กญทอ
465
อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กญสห 231
ระบบและความต้องการสารอาหารต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารประเภทต่าง ๆ
รวมทั้งการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และออกแบบ-จัดเตรียม ฉลากแสดงคุณค่าทางอาหารบนภาชนะบรรจุ
กญทอ
468
การกาจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ชนิดและคุณสมบัติของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ กรรมวิธีการกาจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยระบบทางชีววิทยาและเคมี โดยเป็นความรู้พื้นฐานของปฏิกิริยาในกรรมวิธีกาจัดของเสียในแต่ละระบบ รวมทั้งการนาเอาของ
เสียและของเหลือใช้ต่างๆ มาใช้ประโยชน์ โดยดูความเหมาะสมของกรรมวิธีที่นามาใช้ต่อผลทางเศรษฐกิจด้วย
กญทอ
469
การหมักอาหาร
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
ประวัติ ความส าคัญของอาหารหมัก หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปฏิกิริยาทางชีวเคมี ในอาหารหมัก หลักการที่สาคัญใน
กระบวนการผลิตอาหารหมัก อาหารหมักที่มีในประเทศไทย และ นานาชาติ
กญทอ
478
สุขลักษณะและสุขอนามัยอาหาร
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
สุขลักษณะในการผลิตอาหารของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและของผู้ผลิตอาหาร ศึกษาเชื้อในอาหารที่ก่อให้เกิด
โรคและอาหารเป็นพิษ การทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือในกระบวนการผลิตอาหาร ศึกษาระบบสุขาภิบาลต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ เช่น GMP และ HACCP การใช้น้ายาทาความสะอาด
น้ายาฆ่าเชื้อที่มีในโรงงานอุตสาหกรรม
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กญทอ
479
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไมมี
คุณสมบัติของนมและผลิตภัณฑ์นมแต่ละประเภท กระบวนการผลิตและกรรมวิธีการแปรรูป ให้เป็นผลิตภัณฑ์นม
ประเภทต่างๆที่มีการผลิตกันในอุตสาหกรรมนม
ค หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
กญทอ
381
การบริหารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ไม่มี
หลักการ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารและการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในส่วนการบัญชี
การเงิน และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
* นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆที่เปิดให้ลงทะเบียนในวิทยาเขตกาญจนบุรีเพิ่มเติมได้เพื่อให้ได้หน่วยกิตครบตามที่
หลักสูตรกาหนด
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Geoscience
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
: วท.บ. (ธรณีศาสตร์)
: Bachelor of Science (Geoscience)
: B.Sc. (Geoscience)

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบั ณฑิตด้านธรณี
ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม มีเจตคติอัน ดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ
ที่จาเป็นในวิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา
ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ในงานธรณี วิศวกรรมธรณี และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อันเป็น
พื้นฐานในการประยุกต์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของ
สังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบั ณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด การวิเคราะห์ และการบูรณาการอย่างเป็นระบบ มีคุ ณธรรม
และจริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เต็มภาคภูมิ มีความรับ ผิดชอบ
และความเกื้อ กูลต่อสังคม เมื่อ สิ้นสุดการเรีย นการสอนตามหลัก สูตรแล้ว บั ณ ฑิตมีคุณ ธรรม
ความรู้ และความสามารถ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาพื้นฐานด้านธรณี ศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้
2. สามารถวิ เคราะห์ และประยุ ก ต์ ค วามรู้ท างด้ า นธรณี เพื่ อ ปฏิ บั ติ งานในภาคสนามและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
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3.ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีด้านธรณี มาใช้กับงานด้านธรณีในสายงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการงานด้านธรณีศาสตร์ และการวางแผนการสารวจธรณีวิทยา
ภาคสนาม
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เห็นความสาคัญของประโยชน์
ต่อส่วนรวม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นักธรณีวิทยา นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักธรณีฟิสิกส์ นักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
และอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในหน่ ว ยงานรั ฐ บาลและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต่ า งๆ เช่ น กรมทรั พ ยากรธรณี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้าบาดาล
กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน ศูนย์เตือนภัยพิบัติ สานักนโยบายและแผน
สิ่ ง แวดล้ อ ม การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง ประกอบอาชี พ
นักธรณีวิทยา นักธรณีฟิสิกส์ และอื่นๆ ในด้านธรณี ในหน่วยงานเอกชนทั้งบริษัทและเหมืองแร่
ต่างๆ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
รายชื่ออาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
1. อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
ประธานหลักสูตร
2. อาจารย์ ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์
หัวหน้าสาขาวิชา
3. ศาสตราจารย์ ดร.สง่า ตั้งชวาล
4. อาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข
5. อาจารย์ ดร. สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์
6. อาจารย์ปิยะธิดา แสงทอง
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ข้อมูลหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

140

หน่วยกิต

30
16
7
9
14
3
6
2
3
104
28
67
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
2. กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาทีห่ ลักสูตรกาหนด
1. กลุ่มวิชาภาษา
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
3. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

30
16

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้าด้วยตนเอง)
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เรียน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มมศท 101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท 102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
MUGE 102
Social Studies for Human Development
มมศท 103
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
MUGE 103
Arts and Sciences for Human Development
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2. กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
ศศภท 100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
ศศภอ 103
ภาษาอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)
LAEN 103
English Level 1
ศศภอ 104
ภาษาอังกฤษระดับ 2
3 (2-2-5)
LAEN 104
English Level 2
ศศภอ 105
ภาษาอังกฤษระดับ 3
3 (2-2-5)
LAEN 105
English Level 3
ศศภอ 106
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3(2-2-5)
LAEN 106
English Level 4
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
14
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ)
3
หน่วยกิต
กญภอ 211
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงงาน
3 (3-0-6)
KAEL 211
English for Project Writing and Presentation
2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์*
6
หน่วยกิต
*กญศท 260
การบริหารและการจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
KAGE 260
Administration and Organization Management
*ศศพฐ 146
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
LAFE 146
Personality Development
หมายเหตุ * หรือเลือกจากรายวิชากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2
หน่วยกิต
*วทฟส 173
แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
SCPY 173
Concept in Nanotechnology
4. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
3
หน่วยกิต
*สวศท 106
ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ
3 (2-2-5)
ENGE 106
Life Health and Yoga Practice
หมายเหตุ * หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กญสห 209
KAID 209
วทคณ 111
SCMA 111
วทคณ 166
SCMA 166
วทคม 135
SCCH 135
วทคม 118

สถิติขั้นแนะนา
Introduction to Statistics
แคลคูลัส
Calculus
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry I
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

104
หน่วยกิต
28
หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้าด้วยตนเอง)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (0-3-2)
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SCCH 118
วทคม 136
SCCH 136
วทคม 109
SCCH 109
วทชว 124
SCBI 124
วทชว 102
SCBI 102
วทชว 125
SCBI 125
วทชว 104
SCBI 104
วทฟส 167
SCPY 167
วทฟส 168
SCPY 168
วทฟส 110
SCPY 110
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
กญธศ 101
KAGS 101
กญธศ 201
KAGS 201
กญธศ 202
KAGS 202
กญธศ 211
KAGS 211
กญธศ 212
KAGS 212
กญธศ 213
KAGS 213
กญธศ 214
KAGS 214
กญธศ 223
KAGS 223
กญธศ 225
KAGS 225
กญธศ 226
KAGS 226
กญธศ 231
KAGS 231

Chemistry Laboratory I
เคมีทั่วไป 2
General Chemistry II
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
Chemistry Laboratory II
ชีววิทยาทัว่ ไป 1
General Biology I
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory I
ชีววิทยาทั่วไป 2
General Biology II
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory II
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
Physics for Applied Science I
ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
Physics for Applied Science II
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory

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

67
หน่วยกิต
ธรณีวิทยารอบตัว 1
1 (0-3-2)
Geology Around Us I
หลักธรณีศาสตร์
3 (3-0-6)
Principles of Geosciences
ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล และธรณีสณ
ั ฐานวิทยา 3 (2-3-5)
Aerial Photography, Remote Sensing and Geomorphology
ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
3 (3-0-6)
Crystallography and Mineralogy
ปฏิบัติการผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
1 (0-3-2)
Crystallography and Mineralogy Laboratory
ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
3 (3-0-6)
Petrography and Ore Microscopy
ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์1 ทางแร่
(0-3-2)
Petrography and Ore Microscopy Laboratory
วิทยาหิน
2 (1-3-3)
Lithology
ตะกอนวิทยาและการลาดับชั้นหิน
3 (3-0-6)
Sedimentology and Stratigraphy
ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการลาดับชั้นหิน
1 (0-3-2)
Sedimentology and Stratigraphy Laboratory
บรรพชีวินวิทยา
2 (2-0-4)
Paleontology
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กญธศ 232
KAGS 232
กญธศ 242
KAGS 242
กญธศ 260
KAGS 260
กญธศ 301
KAGS 301
กญธศ 302
KAGS 302
กญธศ 304
KAGS 304
กญธศ 311
KAGS 311
กญธศ 312
KAGS 312
กญธศ 315
KAGS 315
กญธศ 316
KAGS 316
กญธศ 323
KAGS 323
กญธศ 341
KAGS 341
กญธศ 351
KAGS 351
กญธศ 352
KAGS 352
กญธศ 360
KAGS 360
กญธศ 371
KAGS 371
กญธศ 381
KAGS 381
กญธศ 393
KAGS 393
กญธศ 411
KAGS 411
กญธศ 461
KAGS 461
กญธศ 491
KAGS 491

ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา
1 (0-3-2)
Paleontology Laboratory
ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนามและการเขียนรายงานทางธรณีวิทยา 3 (2-3-5)
Graphic, Field Methods and Report Writing in Geology
ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค
3 (0-9-6)
Regional Geology Field Study
ธรณีวิทยาโครงสร้าง
3 (3-0-6)
Structural Geology
ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง
1 (0-3-2)
Structural Geology Laboratory
ธรณีแปรสัณฐาน
2 (2-0-4)
Tectonics
ศิลาวิทยา
2 (2-0-4)
Petrology
ปฏิบัติการศิลาวิทยา
1 (0-3-2)
Petrology Laboratory
อุทกธรณีวิทยา
3 (2-3-5)
Hydrogeology
ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน
3 (3-0-6)
Petroleum Geology and Energy Resources
ธรณีวิทยาประเทศไทย
3 (3-0-6)
Geology of Thailand
คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา
1 (0-3-2)
Computer in Geology
ธรณีฟิสิกส์
2 (2-0-4)
Introduction to Geophysics
ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
1 (0-3-2)
Introduction to Geophysics Laboratory
ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม
4 (0-12-8)
Field Work in Geology
ธรณีพิบัติภัย
2 (2-0-4)
Geo-hazards
ธรณีเคมี
2 (2-0-4)
Introduction to Geochemistry
สัมมนา 1
1 (0-3-2)
Seminar I
ธรณีวิทยาเศรษฐศาสตร์และธรณีวิทยาแหล่งแร่
2 (2-0-4)
Economic Geology and Geology of Ore Deposits
การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์
2 (0-6-4)
Geoscience Internship
โครงงานทางธรณีศาสตร์ 1
2 (0-6-4)
Senior Project in Geoscience I
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3. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก)
กญธศ 321
KAGS 321
กญธศ 401
KAGS 401
กญธศ 402
KAGS 402
กญธศ 415
KAGS 415
กญธศ 424
KAGS 424
กญธศ 425
KAGS 425
กญธศ 432
KAGS 432
กญธศ 433
KAGS 433
กญธศ 441
KAGS 441
กญธศ 454
KAGS 454
กญธศ 455
KAGS 455
กญธศ 456
KAGS 456
กญธศ 473
KAGS 473
กญธศ 474
KAGS 474
กญธศ 482
KAGS 482
กญธศ 484
KAGS 484
กญธศ 492
KAGS 492
กญธศ 493
KAGS 493

9
หน่วยกิต
ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี
Quaternary Geology
ดาราศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Astronomy
ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Geology of Southeast Asia
อัญมณีวิทยา
Gemology
ศิลาวิทยาหินตะกอน
Sedimentary Petrology
ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร
Igneous and Metamorphic Petrology
ซากดึกดาบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง
Vertebrate Fossils
ซากดึกดาบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและเรณูวิทยา
Invertebrate Fossils and Palynology
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
Geotourism
ธรณีฟิสิกส์โลก
Solid Earth Geophysics
ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม
Petroleum Geophysics
ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
Environmental and Engineering Geophysics
ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Geology
ธรณีศาสตร์กับการจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม
Geoscience and Environmental Management
ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร
Pedology and Geology for Agriculture
การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน
Basin Analysis
โครงงานทางธรณีศาสตร์ 2
Senior Project in Geoscience II
สัมมนา 2
Seminar II

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
รายวิช าอื่ นๆ ที่เปิ ดสอนในระดับปริญ ญาตรี ที่ค ณะกรรมการหลักสูต รฯ เห็ นสมควร นัก ศึกษาสามารถเลือ ก
รายวิชาในสาขาวิชาต่างๆ ตามความสนใจหรือเลื อกศึกษาจากรายวิชาในสาขาวิชาหรือแขนงวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ทั้ ง ในและนอกประเทศที่ มี ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
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แผนการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)
แผนการศึกษา : ปี 1
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCCH 135
SCCH 118
SCPY 167
SCMA 111
SCBI 124
SCBI 102
LAEN 103-106

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
Chemistry I
Chemistry Lab
Physics I
Calculus
Biology I
Biology Lab I
English Level 1-4

CR.
2
3
2
3
2
1
3
2
2
1
3
24

PREREQUISITE
-

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCBI 125
SCBI 104
SCCH 136
SCCH 109
SCMA 166
LAEN 104-106
SCPY 168
SCPY 110
KAGS 101
XXXX xxx*

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
General Biology II
Biology Laboratory II
General Chemistry II
Chemistry Laboratory II
Ordinary Differential
English Level 2-4
Physics II
Physics Lab
Geology around Us
รายวิชากลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ

CR.
0
0
0
0
3
1
3
1
3
3
3
1
1
3

PREREQUISITE
SCCH 135
SCCH108/SCCH136
-

22

แผนการศึกษา : ปี 2
COURSE NO.
KAGS 201
KAGS 211
KAGS 212
KAGS 223
KAGS 225
KAGS 226
KAEL 211
KAID 209
KAGE 260

SUBJECT
Princ. of Geosci.
Crystal & Mineral.
Crystal & Mineral. Lab
Lithology
Sedi. & Stratigraphy
Sedi. & Strati. Lab
English for Project
Introduction to Statistics
Administration and O M

CR.
3
3
1
2
3
1
3
2
3
21

PREREQUISITE
KAGS101
KAGS101
KAGS101
KAGS101
-

PREREQUISITE
KAGS201
KAGS201
KAGS213/
KAGS214
-

COURSE NO.
KAGS 202
KAGS 213
KAGS 214
KAGS 231
KAGS 232
KAGS 242
KAGE 260

SUBJECT
Aerial Photography
P. & O. Microscope
P. & O. Microscope Lab
Paleontology
Paleontology Lab
G. Field Method and R.
Admin.&Organ. Manag.

CR.
3
3
1
2
1
3
3
16

PREREQUISITE
KAGS201
KAGS211/KAGS223
KAGS201
KAGS201

COURSE NO.
KAGS 260

SUBJECT
Regional Geology Field
Study

CR.
3
3

PREREQUISITE
KAGS201/
KAGS225/
KAGS242

COURSE NO.
KAGS 304
KAGS 315
KAGS 316

SUBJECT
Tectonics
Hydrogeology
Pet. Geo. & Energy

CR.
2
3

PREREQUISITE
KAGS201
KAGS201
KAGS201

KAGS 351
KAGS 352
KAGS 393
KAGS 371
XXXX xxx
KAGS 321

Intro. to Geophysics
Intro. to Geophysics
Lab
Seminar I
Geo-Hazard
Free Elective
Quaternary Geology

COURSE NO.
KAGS 360

SUBJECT
Field Work in Geology

CR.
4
4

PREREQUISITE
-

SUBJECT
Elective
Elective
Free Elective

CR.
3
3
3
9

PREREQUISITE

แผนการศึกษา : ภาคฤดูร้อน ปี 2

แผนการศึกษา : ปี 3
COURSE NO.
KAGS 301
KAGS 302
KAGS 311

SUBJECT
Structural Geo.
Structural Geo. Lab
Petrology

CR.
3
1
2

KAGS 312
KAGS 341

Petrology Lab

1

Computer in Geo.
Intro to Geo.
Concept in Nano.
Elective

1
2
2
3
15

KAGS 381
SCPY 173
KAGS xxx

SCCH136
-

3
2
1
1
2
3
3
17

KAGS201
KAGS225

แผนการศึกษา : ภาคฤดูร้อน ปี 3

แผนการศึกษา : ปี 4
COURSE NO.
KAGS 411
KAGS 461
KAGS 491
KAGS xxx

SUBJECT
Economic Geo. & Geo.
Geo. Internship
Senior Project
Elective

CR.
2
2
2
3
9

PREREQUISITE
KAGS213
KAGS360
-

COURSE NO.
KAGS xxx
KAGS xxx
XXXX xxx
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-

คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้าด้วยตนเอง)
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มมศท 101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
ความหมาย ความส าคัญ และความสัม พั นธ์ของวิชาศึก ษาทั่ วไปกั บ วิชาชี พ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อ มโยงสัม พัน ธ์ร ะหว่าง
พฤติก รรมกับ คุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณ ฑิตที่ พึงประสงค์ การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุง พั ฒนา
เหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท 102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
หลัก การและทฤษฎี พื้ นฐานที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ สถานการณ์ / เหตุ ก ารณ์ / ปั ญ หาที่ ส าคัญ ของสัง คมไทยและสัง คมโลก อาทิ
วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุ
ปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์
/ สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท 103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สาคัญทางด้านศิลปวิทยาการ
ของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
2. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิดเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
ศศภอ 103
ภาษาอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ในลักษณะของบูรณการทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน
ศศภอ 104
ภาษาอังกฤษระดับ 2
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนใน
ระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
ศศภอ 105
ภาษาอังกฤษระดับ 3
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับ สัดส่วน ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การ
เปรียบเที ยบและการเปรียบต่าง คาจากัดความและการ จาแนก การเขี ยนอย่างมีเอกภาพ การใช้คาเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การฟังเพื่อ
รายละเอียดจาเพาะ และการทาการอนุมาน
ศศภอ 106
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสาคัญและในรายละเอียด การอภิปรายตาม
หัวข้อที่กาหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทาการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่
สัมพันธ์กับบทอ่าน
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กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
1. กลุ่มวิชาภาษา
กญภอ 211 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนและนาเสนอโครงการโดยบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน คือ การ
ฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการเตรียมโครงการ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็นและระดมสมองในกลุ่ม การ
ค้นหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและเขียนรายงาน รวมทั้งเทคนิคการเรียนรู้เพื่อนาเสนอผลงานในที่ประชุมได้
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วทฟส 173
แนวคิดนาโนเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
แนะนานาโนเทคโนโลยี คาจากัดความและพัฒ นาการ ผลของขนาด แนวคิดจากล่างสู่บน การประกอบตัวเอง กลศาสตร์
ควอนตัม และโครงสร้างควอนตัม วัสดุนาโน ท่อนาโน การเลียนแบบเชิงโมเลกุล การจาลองเชิงโมเลกุล การเลียนแบบเชิงชีวภาพ การวิศวกรรม
โปรตีนและโครงสร้างดีเอ็นเอเสมือนตัวถ่ายทอดสารสนเทศ ระบบการส่งมอบยา นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางควอนตัม
อิเล็กทรอนิกส์ระดับโมเลกุล อันตรกิริยาของแสงและอุปกรณ์นาโน การประกอบอุปกรณ์นาโน อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงสร้างนาโน : กล้องจุลทรรศน์
แบบลอดผ่านส่องกราด กล้องจุลทรรศน์แรงเชิงอะตอมและการวิเ คราะห์ผิว การประยุกต์ในอนาคต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว การปรับจิตใจ
และอารมณ์ จิตสานึกเพื่อดาเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่าของมนุษย์ การรูจ้ ักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่
เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
กญศท 260 การบริหารและการจัดการองค์การ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดองค์การ การนาการอานวยการ การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน
และการควบคุมงานให้ดาเนินตามนโยบายทีไ่ ด้วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิ จ การ วิ ช าเศรษฐศาสตร์ ขั้ น แนะนา อุ ป สงค์ - อุ ป ทาน ดุ ล ย
ภาพ ความยื ด หยุ่น และการจั ด ประเภทสิ น ค้ า ระบบตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนการผลิต บัญชีรายได้ประชาชาติ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
4. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
สวศท 106 ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ
3 (2-2-1)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจาวันสมัยใหม่ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม การศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพ
ด้วยยาแผนปัจจุบัน ธรรมชาติบ าบัด แมคโครไบโอติคส์ และอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การศึก ษาแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์กับสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การศึกษาทางการปฏิบัติ ธรรมเพื่อการเจริญสติ
ในชีวิตประจาวัน ปรัชญาโยคะ ประวัติ หลักการ และผลได้ในด้านสุขภาพของโยคะ ศึกษา ส่วนการปฏิบัติโยคะจะเป็นการสอนอาสนะพื้นฐาน
และระดับกลาง
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กญสห 209 สถิติขั้นแนะนา
2 (2–0–4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การคาดหมายทางคณิตศาสตร์การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ
พิเศษ สถิติพรรณนา การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าแบบจุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การใช้ซอฟต์แวร์
สถิติเบื้องต้น
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วทคณ 111 แคลคูลัส
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง นิยามและสมบัติของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขชี้กาลัง ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน การหาอนุพันธ์โดยปริยาย อนุพันธ์อันดับสูงกว่า ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์ การประยุกต์การหาอนุพันธ์ รูป แบบยังไม่กาหนดและหลักเกณฑ์โลปีตาล ฟังก์ชันของหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย ผลต่างเชิง
อนุพันธ์รวมและอนุพันธ์รวม ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์
วทคณ 166 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับ
หนึ่ง การประยุกต์สมการอันดับหนึง่ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์
วทคม 135
เคมีทั่วไป 1
2 (2–0–4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
อะตอม โมเลกุลและไอออน โครงสร้างของอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ พันธะเคมี สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เคมี
จลนพลศาสตร์เคมี
วทคม 118
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน วทคม 135
เท ค นิ ค ทั่ ว ไป ใน เค มี แ ล ะ ก า ร ท ด ล อ ง ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เนื้ อ ห า ใน วิ ช า ว ท ค ม 1 3 3 ห รื อ ว ท ค ม 1 3 5
เช่น การหาค่าคงที่ของแก๊ส แบบจาลองโมเลกุล อุณหเคมี อุณหพลศาสตร์ การหาค่าคงที่อัตราและอันดับของปฏิกิริยา และการหาค่าคงที่สมดุล
วทคม 136
เคมีทั่วไป 2
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทคม 135
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลของไอออนและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุ และธาตุเรพพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิชัน
เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์
วทคม 109
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน วทคม 136
ไฟฟ้าเคมี อนุภาคนาโน การสังเคราะห์สารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอนินทรีย์ ของแข็ง
วทชว 124
ชีววิทยาทั่วไป 1
2 (2–0–4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
แนวคิดพื้นฐานทางชีววิทยา คาร์บอนและความหลากหลายระดับโมเลกุลของสิง่ มีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานและเมทา
บ อ ลิ ซึ ม ก า ร ห า ย ใ จ ใ น ร ะ ดั บ เซ ล ล์ ก า ร สั ง เค ร า ะ ห์ ด้ ว ย แ ส ง ห ลั ก ก า ร ถ่ า ย ท อ ด พั น ธุ ก ร ร ม พั น ธุ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์เชิงประชากร นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
วทชว 102
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนือ้ เยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และการ
คัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
วทชว 125
ชีววิทยาทั่วไป 2
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสถานภาพความหลากหลายในประเทศไทย การจัดหมวดหมู่และความหลากหลายของยู
แบคทีเรีย อาร์เคีย และยูคาเรีย การสืบพันธุ์และการเจริญของเอ็มบริโอ การสร้างอวัยวะ โครงสร้างของร่างกายสัตว์และหน้าที่ ได้แก่ การได้มาซึ่ง
อาหารและระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะธารงดุล ฮอร์โมนและระบบประสาท
วทชว 104
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของ
การเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทางานของร่างกาย การไหลเวียนเลือด
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วทฟส 167 ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กลศาสตร์ : จลนศาสตร์ ข องอนุ ภ าค พลศาสตร์ ข องอนุ ภ าค งานและพลั ง งาน โมเมนตั ม เชิ ง เส้ น และการชน
การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติความยืดหยุ่นของสสาร การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด
กลศาสตร์ของไหล : สถิตศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของของไหล
อุณหพลศาสตร์: อุณหภูมิและความร้อน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
คลื่น : การเคลื่อนที่แบบคลื่น การสะท้อน การหักเห การซ้อนทับของคลื่น เสียงและการได้ยิน
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
วทฟส 168 ฟิสิกส์สาหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ทัศนศาสตร์ : ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก : แรงไฟฟ้า สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุ แรงแม่ เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนา
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน
กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุดา ปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็ก ทริก ปรากฏการณ์ คอมพ์ -ตัน สเปกตรัม ของอะตอม
สมมติฐานของเดอบรอยส์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) ฟังก์ชันคลื่น สมการคลื่นของชเรอดิงเงอร์ อะตอมไฮโดรเจน เลเซอร์
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างของนิวเคลียส ความสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน พลังงานยึดเหนี่ยวแรงนิวเคลียร์ การสลายของ
สารกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ อันตรกิริยาของรังสีที่มีต่อสสาร
การตรวจหาและการวัดรังสี การจาแนกอนุภาค
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ : ระบบสุริยะ เอกภพ ดาวฤกษ์
วทฟส 110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
การทดลองฟิสิกส์พื้นฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ที่นกั ศึกษาแต่ละคณะกาลังศึกษา
2. กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)
กญธศ 101 ธรณีวิทยารอบตัว
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
แนะนาความรู้เกี่ยวกับโลกของเรา การกาเนิด ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ภูเขาไฟ แผ่นดินไหว แร่ หิน ดิน
และวัฏจักรทางธรณีวิทยา ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกล แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ทางธรณีวิทยา ฯลฯ ทัศนศึกษาธรณีวิทยาในระหว่าง
สุดสัปดาห์และหรือในโอกาสเหมาะสม
กญธศ 201 หลักธรณีศาสตร์
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
หลักพื้นฐานทางธรณีศาสตร์ ธรณีเคมี และธรณีฟิสิกส์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กาเนิดและวิวัฒนาการของโครงสร้าง
สาคัญๆ ในโลกของเรา ดิน หิน แร่ การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน แผ่น ดินไหว การเกิดภูเขา ภูเขาไฟ น้า และ กระบวนการทางกายภาพที่กาหนด
รูปร่างและธรณีสัณฐานของโลก ธรณีศาสตร์ประยุกต์ และการใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้ในการแปลความหมายทางธรณีศาสตร์
กญธศ 202 ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้ระยะไกลและธรณีสัณฐานวิทยา
3 (2–3–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
เทคนิครูปถ่ายทางอากาศและการรับรู้ระยะไกลเบื้องต้น การแปลความหมายลักษณะทางธรณีวิทยาจากรูปถ่ายทางอากาศและ
ภาพดาวเที ยม เช่น โครงสร้าง ชั้นหิน ลักษณะธรณีสัณฐานบนผิวโลกต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการแปรสัณฐาน ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และ
กระบวนการทางธรณีวิทยา
กญธศ 211 ผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 101
สัณฐานและโครงสร้างของผลึก ธรรมชาติของผลึก การจาแนกและระบบผลึก 6 ระบบ การกาเนิด แร่เกิดร่วม สมบัติทางเคมี
ทางฟิสิกส์ การจาแนก และการตรวจสอบแร่สามัญ
กญธศ 212 ปฏิบัติการผลึกศาสตร์ และวิทยาแร่
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 101
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ เกี่ ย ว กั บ เนื้ อ ห า ใน ภ า ค บ ร ร ย า ย เช่ น สั ณ ฐ า น แ ล ะ โค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ผ ลึ ก ก า ร จ า แ น ก
ระบบผลึก 6 ระบบ การจาแนก และการตรวจสอบแร่สามัญต่างๆ
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กญธศ 213 ศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 211 และ กญธศ 223
ผลึกศาสตร์ทาง x-ray เบื้องต้น สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของวัตถุโปร่งใส โปร่งแสงและวัตถุทึบแสงกับการประยุกต์ใช้ตรวจสอบ
จาแนกชนิดแร่ ลาดับการตกผลึกของแร่ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แสงโพลาไรซ์ชนิดส่องผ่าน การจาแนกชนิดแร่ การกาเนิด การปรากฏให้เห็น
และการตรวจสอบแร่สาคัญๆ ผลึกแร่และองค์ประกอบทางเคมี
กญธศ 214 ปฏิบัติการศิลาวรรณนาและจุลทรรศนศาสตร์ทางแร่
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจสอบและจาแนกชนิดแร่โปร่งใสและทึบแสง และลาดับการตกผลึกของ
แร่ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แร่ชนิดโปร่งใส โปร่งแสงและทึบแสง ผลึกแร่กับองค์ประกอบทางทางเคมี
กญธศ 223 วิทยาหิน
2 (1–3–3)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 101
ลักษณะทางกายภาพของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย การจ าแนกหิน การพิสูจน์เอกลักษณ์
รายละเอียดของหิน และ ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิทยาหิน เช่น ลักษณะทางกายภาพของหินด้วยตาเปล่าและแว่นขยาย การจาแนกหิน การพิสูจน์
เอกลักษณ์ รายละเอียดของหิน
กญธศ 225 ตะกอนวิทยาและการลาดับชั้นหิน
3 (3–0–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 101
หลักพื้นฐานของการเรียงลาดับชั้นหินและตะกอนวิทยา การใช้ความสัมพันธ์ของชั้นตะกอนในการดิ่งและแนวระนาบเพื่อความ
เข้าใจประวัติของแอ่งตะกอน เช่น สภาวะแวดล้อมและการผันแปรในช่วงเวลาต่างๆ ในอดีต ตรวจสอบลัก ษณะและส่วนประกอบของหินที่
เกี่ยวข้องกับการเกิด การกระจาย การสะสมตัว การกลายเป็นหิน การจาแนก และการแผ่กระจายของชนิดหินตะกอน
กญธศ 226 ปฏิบัติการตะกอนวิทยาและการลาดับชั้นหิน
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การเรียงลาดับชั้นหิน การวางตัวของชั้นหิน โครงสร้างเนื้อหิน และซากดึก
ดาบรรพ์ ประวัติการสะสมตัวของตะกอนในช่วงเวลาต่างๆ ลักษณะสภาพแอ่งสะสมตะกอนโบราณ การกาเนิดหินตะกอน
กญธศ 231 บรรพชีวินวิทยา
2 (2–0–4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
ซากดึกดาบรรพ์ และการเปลี่ยนแปลงในยุคธรณีกาล ซากดึกดาบรรพ์ของพืชและสัตว์ การดารงชีวิตและสภาพแวดล้อมในอดีต
รูปพรรณสัณฐาน การจาแนก การวิวัฒนาการ และการเรียงลาดับชั้นหินตะกอน
กญธศ 232 ปฏิบัติการบรรพชีวินวิทยา
1 (0–3–2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การตรวจวิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานและกาหนดซากดึกดาบรรพ์ ทั้งพืชและ
สัตว์
กญธศ 242 ระเบียบวิธีการวาด ภาคสนาม และการเขียนรายงานทางธรณีวิทยา
3 (2–3–5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
การศึกษาเทคนิคทางเรขาคณิตสาหรับแสดงและอธิบายโครงสร้างทางธรณีวิทยา การวาดรูปและการเขียนเส้นโครงแผนที่แบบ
สเตริโอกราฟฟิก อุปกรณ์สารวจภาคสนาม แนวคิดและเทคนิคงานสารวจทางธรณีศาสตร์ การศึกษาหินกลุ่มต่างๆ ในภาคสนาม การทาแผนที่
ธรณีวิทยารายละเอี ยดและการเก็ บตัวอย่าง และรูป แบบการเขียนรายงานทางธรณีวิทยาที่ แนะนา หัวข้อเรื่อง โครงเรื่อง สารบัญ แผนที่ แผนภูมิ
รูปภาพ ตาราง การอ้างอิง เป็นต้น
กญธศ 260 ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภูมิภาค
3 (0–9–6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201 กญธศ 225 และ กญธศ 242
การศึกษาทางภาคสนามเกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆ และศึกษาการลาดับชั้นหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และ
แหล่งทรัพยากรธรณีของพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมการบรรยายและ
ทัศนศึกษา 2 สัปดาห์ต่อเนื่องกันระหว่างปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
กญธศ 301 ธรณีวิทยาโครงสร้าง
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
ลักษณะการแผ่กระจายและการกาเนิดโครงสร้างของหิน หลักการเบื้องต้นของการเกิดความเค้น ความเครี ยด พฤติกรรมและ
กลไกการเปลี่ยนลักษณะของหิน การกาเนิดโครงสร้างสาคัญหลักๆ ของโลก หลักพื้นฐานของกลศาสตร์หิน และสมบัติทางวิศวกรรมของหินต่างๆ
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กญธศ 302 ปฏิบัติการธรณีวิทยาโครงสร้าง
1 (0-3-2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย เช่น การพิจารณาชนิดโครงสร้างของหิน ความเค้นและความเครียด การเขียน
เส้นโครงสร้างแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก การเขียนภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา
กญธศ 304 ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
การศึกษาลักษณะใต้พื้นผิวโลก และโครงสร้างที่สาคัญของโลก และกระบวนการต่างๆ ที่ทาให้เกิดลักษณะเหล่านั้น เช่น การ
แยกตัวของใต้พื้นสมุทร การเคลื่อนที่ของทวีป การก่อเกิดภูเขา ประวัติการแปรสัณฐานทางธรณีของโลก โครงร่างของการแปรสัณฐานในปัจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กญธศ 311 ศิลาวิทยา
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 213 และ กญธศ 214
สมบัติ การกาเนิด แหล่งแร่ โครงสร้าง การจาแนกประเภท และความเป็นมาของหิน วิธีการวิเคราะห์หิน ส่วนประกอบทางแร่
และสมบัติทางเคมีรวมถึงกระบวนการต่างๆ ทางธรณีวิทยาแปรสัณฐานที่ทาให้เกิดชนิดหิน โดยแผ่นหินบาง
กญธศ 312 ปฏิบัติการศิลาวิทยา
1 (0-3-2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยาย การศึกษาหินโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง เนื้อหิน
ส่วนประกอบทางแร่ และสภาวะแวดล้อมของการสะสมตัวในอดีต
กญธศ 315 อุทกธรณีวิทยา
3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
วัฏจักรน้า การกาเนิดและการเคลื่อนไหวของน้าบาดาล ชั้นหินอุ้มน้าและชลศาสตร์บ่อบาดาล เคมีของน้าบาดาล คุณภาพน้า
บาดาล สารปนเปื้อนและการปรับปรุงคุณภาพน้า หลักการสารวจแหล่งน้าบาดาล เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ระบบอุทกธรณีวิทยา
ของประเทศไทย
กญธศ 316 ธรณีวิทยาปิโตรเลียมและทรัพยากรพลังงาน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
ธรณีวิทยาปิโตรเลียม กาเนิด เคลื่อนย้าย แหล่งกักเก็บปิโตรเลียม สมบัติทางเคมีของปิโตรเลียม และไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
ศักยภาพแหล่งน้ามันและก๊าซธรรมชาติและปริมาณสารอง ระบบพลังงานของโลก น้ามัน และก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าพลังน้า ก๊าซชีวภาพ พลังงาน
แสงอาทิตย์ ฯลฯ
กญธศ 323 ธรณีวิทยาประเทศไทย
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 260
ธรณีวิทยาสัณฐาน วิวัฒนาการทางธรณีวิท ยา การเรียงลาดับชั้นหิน ซากดึกดาบรรพ์ และศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณีของ
ประเทศไทย
กญธศ 341 คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิทยา
1 (0-3-2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
แนวความคิดในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธรณีวิท ยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูล สารสนเทศ และสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยา และนาเสนอข้อมูล
กญธศ 351 ธรณีฟิสิกส์
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
หลัก พื้ นฐานของธรณีฟิสิก ส์ การประยุก ต์ใช้ธรณี ฟิสิกส์กั บ การศึก ษาธรณีวิท ยาใต้พื้นผิว ได้แก่ วิธีก ารทางความโน้ม ถ่วงง
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และทางคลื่นไหวสะเทือน
กญธศ 352 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
1 (0-3-2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
หลัก พื้นฐานของธรณีฟิสิก ส์ การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์กั บการศึกษาธรณีวิท ยาใต้พื้นผิว ได้แก่ แรงโน้ม ถ่วง สนามแม่ เหล็ก
สนามไฟฟ้า และทางคลื่นไหวสะเทือน
กญธศ 360 ปฏิบัติงานธรณีวิทยาภาคสนาม
4 (0-12-8)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 260 กญธศ 301 และ กญธศ 323
แปลความหมายรูปถ่ายทางอากาศของบริเวณที่ศึกษา สารวจและเขียนแผนที่ ธรณีวิทยาลงบนแผนที่ภูมิศาสตร์ จัดทาแผนที่
ธรณีวิทยา ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา และรายงานการสารวจธรณีวิทยาในพื้นที่ศึกษา
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กญธศ 371 ธรณีพิบัติภัย
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
ภัยธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับธรณีวิทยา การเฝ้าระวัง และการบรรเทาทุกข์ พิบัติภัยที่มีสาเหตุจากภายในโลก เช่น แผ่นดินไหว
ภูเขาไฟระเบิด และพิบัติภัยที่มีสาเหตุจากภายนอก เช่น แผ่นดินถล่ม แผ่นดินทรุด แผ่นดินยุบ การกัดเซาะชายฝั่งทะเล น้าท่วม การปนเปื้อนของ
ชั้นน้าบาดาล เป็นต้น
กญธศ 381 ธรณีเคมี
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทคม 136
กาเนิดและการกระจายตัวของธาตุต่างๆ วัฐจักรของธรณีเคมีที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศโลก ในชั้นอุทกภาพและในชั้นธรณีภาค
และการผุพังทางเคมีของหิน และเคมีของดิน การเคลื่อนย้ายของธาตุและกระบวนการทางธรณีเคมี การกาเนิดแร่เชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหินและหิน
น้ามัน) และปิโตรเลียม
กญธศ 393 สัมมนา 1
1 (0-3-2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
นักศึกษาแต่ละคนจะต้องนาเสนอผลงานจากโครงงานของนักศึกษาเอง หรือนาเสนอในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในห้องสัมมนา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนจะต้องเข้าฟังสัมมนาด้วย
กญธศ 411 เศรษฐธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแหล่งแร่
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 213
กาเนิด การปรากฏ และธรณีแปรสัณฐาน วิทยาแร่ และการจาแนกชนิดของแหล่งแร่ พัฒ นาการทางทฤษฎีเกี่ยวกับการกาเนิด
แหล่งแร่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางเคมีของการกาเนิดแร่ การสารวจแร่ แร่เศรษฐกิจของประเทศไทย
กญธศ 461 การฝึกงานด้านธรณีศาสตร์
2 (0-6-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 360
การฝึกงานด้านธรณีวิทยา ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทเอกชน หรือกับภาคราชการ
กญธศ 491 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 1
2 (0-6-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
นักศึกษาแต่ละคนจะต้องทาโครงงานที่เกี่ยวกับ งานด้านธรณีศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง นักศึก ษาจะต้องส่งรายงานและ
นาเสนอผลงานจากการศึกษาที่ได้ให้กับคณะกรรมการของสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ตอนปลายภาคการศึกษา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับเลือก)
กญธศ 321 ธรณีวิทยายุคควอเทอร์นารี
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 225
ศึก ษา การสะสมตะกอนยุคควอเทอร์นารี วิท ยาหิน การล าดับ ชั้นและการกระจายตัวของตะกอน และเหตุ การณ์ส าคัญ ๆ
ที่เกิดขึ้นในยุคควอเทอร์นารี
กญธศ 401 ดาราศาสตร์เบื้องต้น
3 (3-1-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ การใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์ กาหนดตาแหน่งของวัตถุท้องฟ้าที่สัมพันธ์กับ
ตาแหน่งบนโลก การหาทิศทาง ทรงกลมท้องฟ้า ตาแหน่งของวัตถุบนทรงกลมท้องฟ้า การใช้แผนที่ดาว กลุ่มดาว เวลาดาราคติ เวลาสุริยคติ เวลา
จันทรคติ เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐานสากลความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ เอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ ดาว
เคราะห์ สามารถน าความรู้ท างดาราศาสตร์พื้ น ฐานไปใช้ในการอธิบ ายและแก้ ไขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ปรากฏการณ์ ท างดาราศาสตร์ ต่ อ ไป
กญธศ 402 ธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 ( 3 -0 -6 )
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 323
ก าเนิดและโครงร่างของการแปรสัณ ฐานของภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ โครงสร้างทางธรณี วิท ยาของภู มิ ภาค การ
เปรียบเทียบการลาดับชั้นหินของพื้นที่ ศักยภาพทรัพยากรธรณี และแหล่งแร่ในภูมิภาค
กญธศ 415 อัญมณีวิทยา
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 213
สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางทัศนศาสตร์ของอัญ มณีป ระเภทต่างๆ เทคนิคการตรวจสอบอัญ มณีอย่างง่าย การใช้
เครื่องมือทางอัญมณีในการตรวจพิสูจน์และตรวจสอบคุณภาพอัญมณี การกาเนิดอัญมณี แหล่งอัญมณีประเภทต่างๆ ของประเทศและของโลก
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กญธศ 424 ศิลาวิทยาหินตะกอน
3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 213
ขบวนการของการตกตะกอน อนุภาค เนื้อ และโครงสร้างของหินตะกอน เนื้อประสม และตะกอนเนื้อประสาน การจาแนกหิน
ตะกอน และการศึกษาวิเคราะห์เชิงศิลาวิทยา เชิงเคมี และการสังเกตในภาคสนาม
กญธศ 425 ศิลาวิทยาหินอัคนีและหินแปร
3 (2-3-5)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 213
หินหนืดของโลก การตกผลึก ของหินหนืด และแร่ป ระกอบหินอัคนี การประเมิ น การเขียนรายงาน และการเปรียบเที ยบ
ส่วนประกอบของหินอัคนี รูปลักษณ์ของมวลหินอัคนี บทบาทของก๊าซในหินหนืด การจาแนกหินอัคนี ขบวนการแปรสภาพและหินแปร เนื้อหิน
แปรและการจัดแบ่งกลุ่มหินแปร
กญธศ 432 ซากดึกดาบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลัง
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 231
ซากดึกดาบรรพ์ประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลัง การดารงชีวิตของมัน รูปพรรณ สัณฐาน การจาแนก การวิวัฒ นาการ และการ
ปรากฏในลาดับชั้นหิน กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม และไดโนเสาร์
กญธศ 433 ซากดึกดาบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและเรณูวิทยา
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 231
ซากดึกดาบรรพ์ประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การดารงชีวิตของมัน รูปพรรณ สัณฐาน การจาแนก การวิวัฒนาการ และการ
ปรากฏอยู่ของซากดึกดาบรรพ์ในลาดับชั้นหิน กลุ่ม ซากดึกดาบรรพ์ที่บ่งบอกอายุที่ชัดเจน และคาจากัดความด้านเรณู ลักษณะ องค์ประกอบ
และชนิดของเรณูและสปอร์ ชนิดและส่วนประกอบทางเรณูวิทยาของสังคมพืชยุคต่างๆ อนุกรมวิทยา การใช้เรณูวิทยา ศึกษาระบบนิเวศน้าจืด น้า
กร่อย และน้าเค็ม การใช้วิธีการทางเรณูวิทยาบอกสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของการสะสมตัวของตะกอนในอดีต การหาอายุโดยวิธีการทาง
เรณูวิทยาและทางคาร์บอนสิบสี่ การประยุกต์ใช้เรณูวิทยาในทางโบราณคดี การสารวจน้ามันและถ่านหิน
กญธศ 441 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 201
กาเนิดกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ท าให้เกิดธรณีสัณฐานที่ส วยงามและมี ลักษณะเฉพาะตัว การพัฒ นาแหล่งธรณีเพื่อการ
ท่องเที่ยว ธรณีวิทยากับ การตั้งถิ่นฐานชนเผ่าไทยในอดีต การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อุทยาน
ธรณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาในประเทศ
กญธศ 454 ธรณีฟิสิกส์โลก
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 351
เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะและกระบวนการต่างๆ ภายใต้โลกจากการวัดสมบัติต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่ วัดบนผิวโลก ซึ่งรวมถึง
ปรากฏการณ์ ความถ่วง แม่เหล็ก ไฟฟ้า และแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นไหวสะเทือนและการไหลของมวลความร้อน
กญธศ 455 ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 351
วิธีทางธรณีฟิสิกส์ ผสมผสานเพือ่ การสารวจปิโตรเลียม หลักการแปลผลภาพใต้ดินโดยใช้เทคนิคคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเหที่ใช้
ในการสารวจน้ามัน ออกแบบการสารวจ ประมวลผล และแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนหลายช่อง ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ และการแปล
ผลจากการสารวจหลุมเจาะ
กญธศ 456 ธรณีฟิสิกส์วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 351
แนะนาการสารวจธรณีฟิสิกส์ภาคสนาม โดยเฉพาะการประยุกต์กับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
กญธศ 473 ธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 301
สมบัติของหินและองค์ประกอบของหินในทางงานวิศวกรรม แนะนากลศาสตร์หิน ธรรมชาติ และสมบัติของดินในงานวิศวกรรม
กิจกรรมด้านการก่อสร้างต่างๆ เช่น การสร้าง เขื่อน เหมืองหิน เหมืองแร่ การก่อสร้างถนน การเจาะอุโมงค์ การขุดเจาะใต้ดิน กับการป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเทคนิคการสารวจวิศวกรรมธรณี
กญธศ 474 ธรณีศาสตร์กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 381 และ กญธศ 315
ความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกั บ การจั ดการธรณี วิท ยาสิ่ง แวดล้อม กฎหมายและข้อ บัง คับ การตรวจวิเ คราะห์ การจ าแนกปัญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพิบัติภัยธรรมชาติ และพิบัติภัยเกี่ ยวกับกิจกรรมมนุษย์ การจัดการทรัพยากรธรณี เช่น ปิโตรเลียม แร่ วัสดุก่อสร้าง และน้า
การประเมินผลกระทบต่อส่งแวดล้อม การจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการต่างๆ แนวทางและวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุม
และ/หรือแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
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กญธศ 482 ปฐพีวิทยาและธรณีวิทยาเพื่อการเกษตร
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
วทคม 136
ธรณี สั ณ ฐาน วิ ท ยา ส มบั ติ ท างก าย ภาพ แล ะท างเคมี ข องดิ น ชั้ น ห น้ าตั ดดิ น โดรงสร้ า งดิ น การจ าแน ก ดิ น
ศักยภาพดิน หลักการทาแผนที่ดิน
และทรัพยากรดินของไทย บทบาทของวัตถุธรณีในการเกษตรและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพืชและสัตว์
กญธศ 484 การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
กญธศ 225
การวิเคราะห์แอ่งสะสมตะกอนโดยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษากระบวนการที่ควบคุมรอยเลือ่ นที่เลื่อนตัวในแนวดิ่งของแผ่นธรณีภาค
อันก่ อให้เกิดแอ่งสะสมตะกอน กระบวนการทางธรณีวิท ยาแปรสัณฐานที่ท าให้เกิดการทรุดตัวลงของแอ่งในสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่
แตกต่างกัน
กญธศ 492 โครงงานทางธรณีศาสตร์ 2
2 (0-6-4)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
นัก ศึก ษาแต่ละคนที่ ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ต้องท าโครงงานที่ เกี่ ยวกั บ งานด้านธรณีศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง หรือเป็น
โครงงานที่ ต่อเนื่องกับโครงงานทางธรณีศาสตร์ 1 นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและนาเสนอผลงานจากการศึกษาที่ได้ให้กับคณะกรรมการของ
สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ตอนปลายภาคการศึกษา
กญธศ 493 สัมมนา 2
1 (0-3-2)
วิชาที่ต้องผ่านก่อน
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ประสานงาน
นักศึกษาแต่ละคนจะต้องนาเสนอผลงานจากโครงงานของนักศึกษาเอง หรือนาเสนอในหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในห้องสัมมนา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกคนจะต้องเข้าฟังสัมมนาด้วย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาจะต้องเลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิตจากวิชาใดๆ ก็ได้ ที่เปิดสอนในคณะอื่นๆ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ทปี่ รึกษา
หรือตามที่หลักสูตรกาหนด
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบตั ิ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
and Disaster Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering and
Disaster Management)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Environmental Engineering and Disaster Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ภัยพิบัติทั้ง ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
จริงเพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติอันเนื่องมาจากมนุษย์และธรรมชาติ
รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้เพียงพอสาหรับประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการป้องกัน เตือนภัย และบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับชุมชน ภูมิภาค และประเทศ
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร
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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
องค์ก รพั ฒ นาเอกชน โดยลัก ษณะงานที่ เกี่ย วข้ อ ง อาทิ งานให้ คาปรึก ษา วางแผนโครงการ
ออกแบบ ควบคุม ป้องกัน ลดและแก้ไขปัญหามลพิษ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ชุมชน รวมถึง วางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงและความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ตั ว อย่ า งองค์ ก รที่ ร องรั บ บั ณ ฑิ ต หลั ง ส าเร็จ การศึ ก ษา อาทิ
ที่
1

2

ชื่อองค์กร
กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3

กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

4

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

5

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6

กรมทรัพยากรน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7

การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค

8

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมพัฒนาพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ลักษณะงาน
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน:ควบคุมมลพิษ พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อ
การลดมลพิษ และการใช้ประโยชน์จากของเสีย
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน:ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อการควบคุมมลพิษและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงาน: พัฒนา ออกแบบ ระบบกลไก มาตรฐาน
รูปแบบและวิธีการจัดการเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพตามลักษณะของชุมชน
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน: ตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแล โรงงาน
อุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ศึกษาการนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ตาแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงาน:บริหารจัดการด้านน้าท่วมและภัยแล้ง งานที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทรัพยากรน้า
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน: ศึกษา วิเคราะห์และกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัย
เกี่ยวกับน้า สร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย
วิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพน้า
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน: ออกแบบระบบจ่ายน้า และควบคุมคุณภาพ
ของน้าประปา
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน: ศึกษา และประยุกต์การใช้นวัตกรรมด้าน
พลังงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น
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ที่
9

ชื่อองค์กร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

10

บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน)

11

องค์กรภาคเอกชน อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี อุตสาหกรรม
กระดาษ เป็นต้น
องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ

12
13

อาชีพส่วนตัว
ผู้ควบคุมมลพิษ

ลักษณะงาน
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน: ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางระบบและ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณภัย
ตาแหน่ง : วิศวกร หรือ พนักงานบริหารความปลอดภัย
ลักษณะงาน: ควบคุม ตรวจสอบ ระบบความปลอดภัย
ด้าน
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตาแหน่ง : วิศวกร
ลักษณะงาน: ควบคุม ตรวจสอบ เฝ้าระวังมลพิษ รวมถึง
ควบคุมระบบความปลอดภัยในองค์กร
ลักษณะงาน: ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการภัยพิบัติ
ตาแหน่ง : งานอิสระ เป็นผู้ประกอบการควบคุมมลพิษ
ลักษณะงาน:ออกแบบ ควบคุมระบบป้องกันมลพิษ

รายชื่ออาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
1. อาจารย์ ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชา
2. อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน
ประธานหลักสูตร
3. อาจารย์ ดร.กีรติ ศรีประไหม
4. อาจารย์ ดร.ชลลดา เลาะฟอ
5. อาจารย์ ดร.ปริชาติ เวชยนต์
6. อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธุก์ มลศิลป์
7. อาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว
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ข้อมูลหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
กลุ่มวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
ข.กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกาหนด
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน *
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ**
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก***
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวม

145 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
7
9
9
2
3
109
21
82
6
6
145

*กลุ่มวิชาแกน หมายถึง รายวิชา พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (ประกอบด้วยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
พื้นฐานทางฟิสิกส์ และพื้นฐานทางเคมี)
**กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ประกอบด้วย
- รายวิชาเฉพาะบังคับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม
- รายวิชาเฉพาะบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- รายวิชา เฉพาะบังคับทางการจัดการภัยพิบัติ
- รายวิชาโครงงาน (แผนการเรียนปกติ)
***กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก แบ่งรายวิชา ออกเป็น 3 กลุ่มเฉพาะทาง ได้แก่
- กลุ่ม Environmental Engineering Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- กลุ่ม Disaster Informatics Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านการจัดการภัยพิบัติ
- กลุ่ม Engineering Entrepreneurship Cluster มุ่งเน้นการเรียนด้านสหกิจศึกษา
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คาอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

30
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
2(1-2-3)

มมศท 101#

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

MUGE 101

General Education for Human Development

มมศท 102#

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

MUGE 102

Social Studies for Human Development

มมศท 103#

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

MUGE 103

Arts and Science for Human Development

สมสค 140

จิตวิทยาทั่วไป

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

SHSS 140

General Psychology
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัญชีกลางของมหาวิทยาลัย ทีส่ ภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
3
หน่วยกิต
ให้เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
สวศท 106
ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ
3(2-2-5)
ENGE 106

Life Health and Yoga Practice

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ บัญชีกลางของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
หน่วยกิต
ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วทธศ 100
ธรณีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
SCGS 100
Geo-science and The Environment
กญสภ 170

อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
General Meteorology

3(3-0-6)

KAED 170
กญสภ 270

ภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

KAED 270

Natural and Environmental Disasters

กญสห 208

ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์

KAID 208

Probability and Applied Statistics

3(3-0-6)

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ บัญชีกลางของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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1.4 กลุ่มวิชาภาษา
ให้เรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ศศภท 100#
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100

9

หน่วยกิต
3(2-2-5)

Art of Using Thai Language in Communication

ให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามระดับผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
ศศภอ 103#
ภาษาอังกฤษระดับ 1
LAEN 103

English Level 1

ศศภอ 104#

ภาษาอังกฤษระดับ 2

LAEN 104

English Level 2

ศศภอ 105#

ภาษาอังกฤษระดับ 3

LAEN 105

English Level 3

ศศภอ 106#

ภาษาอังกฤษระดับ 4

LAEN 106

English Level 4

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา บัญชีกลางของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ให้เรียน 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
วทฟส 151
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
SCPY 151
General Physics I
วทฟส 152
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
SCPY 152
General Physics II
วทฟส 110
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
SCPY 110
General Physics Laboratory
วทฟส 120
ปฏิบัติการฟิสิกส์
SCPY 120
Physics Laboratory
วทคม 113
เคมีทั่วไป
SCCH 113
General Chemistry
วทคม 118
ปฏิบัติการเคมี
SCCH 118
Chemistry Laboratory
วทคณ 115
แคลคูลัส
SCMA 115
Calculus
วทคณ 165
สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ
SCMA 165
Ordinary Differential Equations
กญสภ 200
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
KAED 200
Engineering Mathematics
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109
21

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

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
82
หน่วยกิต
ให้เรียน 82 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กญสภ 201
เขียนแบบวิศวกรรม
KAED 201
Engineering Drawing
กญสภ 202
กลศาสตร์วิศวกรรม
KAED 202
Engineering Mechanics
กญสภ 203
วัสดุวิศวกรรม
KAED 203
Engineering Materials
กญสภ 204
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
KAED 204
Computer Programming
กญสภ 205
เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
KAED 205
Chemistryfor Environmental Engineering
กญสภ 206
ปฏิบัติการน้าและน้าเสีย
KAED 206
Water and Waste Water Laboratory
กญสภ 207
ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
KAED 207
Biology for Environmental Engineering
กญสภ 208
กาลังวัสดุ
KAED 208
Strength of Materials
กญสภ 209
การสารวจสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
KAED 209
Survey for Environmental Engineering and Disaster Management
กญสภ 210
ชลศาสตร์
KAED 210
Hydraulic
กญสภ 211
ปฏิบัติการชลศาสตร์
KAED 211
Hydraulic Laboratory
กญสภ 312
หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม
KAED 312
Environmental Unit Operations
กญสภ 313
หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ
KAED 313
Biological Unit Processes
กญสภ 314
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
KAED 314
Environmental Engineering Laboratory
กญสภ 320
สุขาภิบาลอาคาร
KAED 320
Building Sanitation
กญสภ 321
วิศวกรรมประปาและการออกแบบ
KAED 321
Water Supply Engineering and Design
กญสภ 330
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
KAED 330
Solid Waste Engineering
กญสภ 331
การจัดการของเสียอันตราย
KAED 331
Hazardous Waste Management
กญสภ 340
การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ
KAED 340
Design of Air Pollution Control System

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กญสภ 371
KAED 371
กญสภ 372
KAED 372
กญสภ 373
KAED 373
กญสภ 374
KAED 374
กญสภ 375
KAED 375
กญสภ 422
KAED 422
กญสภ 450
KAED 450
กญสภ 451
KAED 451
กญสภ 476
KAED 476
กญสภ 477
KAED 477
กญสภ 490
KAED 490
กญสภ 491
KAED 491

การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและสภาพภูมิอากาศ
Disaster and Climate Risk Management
อุทกวิทยา
Hydrology
การควบคุมภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
Control of Floods and Droughts
การจัดการทรัพยากรน้า
Water Resources Management
ภูมิสารสนเทศสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
Geo-Informatics for Environmental and Disaster Management
วิศวกรรมน้าเสียและการออกแบบ
Wastewater Engineering and Design
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
Environmental Law
การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม
Environmental System and Management
การจัดการธรณีพิบัติภัย
Geo-hazard Management
สารสนเทศเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ
Informatics for Forecasting and Disaster Warning
โครงร่างงานวิศวกรรม
Engineering Project Proposal
โครงงานวิศวกรรม
Engineering Project

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
ให้เลือกเรียนรวม 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

กญสภ 332
KAED 332
กญสภ 333
KAED 333
กญสภ 392
KAED 392
กญสภ 441
KAED 441
กญสภ 452
KAED 452
กญสภ 460

- ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
Waste Utilization Technology
การจัดการมลพิษในดิน
Management for Soil Pollution
การฝึกงาน****
Engineering Training
การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คู่มือนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2560 | 106

6

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

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
0(0-240-15)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

KAED 460
Renewable Energy for Sustainable Environment
กญสภ 461
เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและชีวมวล
KAED 461
Biomass and Bio-Energy Technology
กญสภ 493
หัวข้อพิเศษ
KAED 493
Special Topics
****เป็นรายวิชาที่บังคับให้นักศึกษากลุ่ม Environmental Engineering Cluster ต้องลงทะเบียน
- ด้านการจัดการภัยพิบัติ
กญสภ 392
การฝึกงาน****
KAED 392
Engineering Training
กญสภ 478
การจัดการไฟป่าและการควบคุม
KAED 478
Forest Fire and Control
กญสภ 479
การสารวจระยะไกลสาหรับการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ
KAED 479
Remote Sensing for Disaster Management
กญสภ 480
แบบจาลองคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
KAED 480
Computer Modeling for Environmental and Disaster Management
กญสภ 481
การเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต
KAED 481
Emergency Response and Crisis Management
กญสภ 493
หัวข้อพิเศษ
KAED 493
Special Topics
**** เป็นรายวิชาที่บังคับให้นักศึกษากลุ่ม Disasters Informatics Clusterต้องลงทะเบียน
- สหกิจศึกษา
กญสภ 494
เตรียมสหกิจศึกษา****
KAED 494
Pre-Cooperative Education
กญสภ 495
สหกิจศึกษา****
KAED 495
Cooperative Education
**** เป็นรายวิชาที่บังคับให้นักศึกษากลุ่ม Engineering Entrepreneurship Cluster ต้องลงทะเบียน

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

0(0-240-15)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-3)

0(0-3-1)
6(0-640-90)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับไม่ต่ากว่าปริญญาตรี

คู่มือนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2560 | 107

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
แผนการเรียนที่ 1 คือ แบบปกติ (ไม่มีโครงการสหกิจศึกษา)
แผนการศึกษา : ปี 1 (แผน 1 )
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCMA 115
SCPY 151
SCPY 110
LAEN 103 - 106
SHSS 140
XXXX xxx*

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
Calculus
General Physics I
General Physics Lab
English Level 1-4
General Psychology
รายวิชากลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ

CR.
2
3
2
3
3
3
1
3
2
3

PREREQUISITE
SCPY151
-

25

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCCH 113
SCCH 118
SCPY 152
SCMA 165
LAEN 103 - 106
KAED 170

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
General Chemistry
Chemistry Lab
General Physics II
Ordinary Diff. Equa.
English Level 1-4
General Meteorology

CR.
0
0
0
0
3
1
3
3
3
3

PREREQUISITE
SCCH113
SCPY151
SCMA115
-

SCPY 120

Physics Lab

1
17

SCPY152

SUBJECT
Biology for Envi. Eng.
Strength of Materials
Survey for Envi. Eng.
Hydraulic
Hydraulic Lab
Prob. and Applied Stat.
Free Electives

CR.
3
3
3
3
1
3
3
19

PREREQUISITE
KAED202
KAED210
-

SUBJECT
Biological Unit
Processes
Envi. Engineering Lab

CR.
3

PREREQUISITE
KAED207/
KAED312
KAED312/
KAED313
KAED330
KAED372
KAED372

แผนการศึกษา : ปี 2 (แผน 1)
COURSE NO.
KAED 200
KAED 201
KAED 202
KAED 203
KAED 204
KAED 205
KAED 206
KAED 270

SUBJECT
Engineering Mathematics
Engineering Drawing
Engineering Mechanics
Engineering Materials
Computer Programming
Chemistry for Envi. Eng.
Water and Wastewater Lab
Natural & Envi. Disasters

CR.
3
3
3
3
3
3
1
3
22

PREREQUISITE
SCMA165
SCMA165
SCCH113
SCCH113/KAED205
-

COURSE NO.
KAED 207
KAED 208
KAED 209
KAED 210
KAED 211
KAID 208
XXXX xxxx

COURSE NO.
KAED 312

SUBJECT
Envi. Unit Operations

CR.
3

COURSE NO.
KAED 313

KAED 320

Building Sanitation

3

PREREQUISITE
KAED205/KAED206/
KAED210
KAED210

KAED 321
KAED 330
KAED 371
KAED 372

Water Supply Eng. & Design
Solid Waste Engineering
Disaster & Climate Risk…
Hydrology

3
3
3
3

KAED312
KAED205/KAED207
-

KAED 340
KAED 331
KAED 373
KAED 374

แผนการศึกษา : ปี 3 (แผน 1)

18

KAED 314

KAED 375

Design of Air Pollution.
Hazard. Waste Manage.
Control of Floods…
Water Resources
Management
Geo-info. for Envi.& Dis.

1
3
3
3
3
3
19

-

แผนการศึกษา : ปี 3 (แผน 1) ภาคฤดูร้อน
COURSE NO.
KAED 392

SUBJECT
Engineering Training

CR.
0
0

PREREQUISITE
-

CR.
2

PREREQUISITE
ความเห็นชอบ
อ.ที่ปรึกษา

แผนการศึกษา : ปี 4 (แผน 1)
COURSE NO.
KAED 422

SUBJECT
Wastewater Eng .& Design

CR.
3

PREREQUISITE
KAED312/KAED313

COURSE NO.
KAED 491

SUBJECT
Engineering Project

KAED 450
KAED 451
KAED 476
KAED 477

Environmental Law
Envi. System and Manag.
Geo-hazard Management
Informatics for Forecasting
and Disaster Warning
Eng. Project Proposal
Electives

3
3
3
1

KAED375
KAED204/KAED375

KAED xxx
XXXX xxx

Electives
Free Electives

1
3
17

-

KAED 490
KAED xxx
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3
3
8

แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)
แผนการเรียนที่ 2 คือ แบบโครงการสหกิจศึกษา (นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขของหลักสูตร จึงสามารถเลือกแผนนี้ได้)
แผนการศึกษา : ปี 1 (แผน 2)
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCMA 115
SCPY 151
SCPY 110
LAEN 103 - 106
SHSS 140
XXXX xxx*

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
Calculus
General Physics I
General Physics Lab
English Level 1-4
General Psychology
รายวิชากลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ

CR.
2
3
2
3
3
3
1
3
2
3

PREREQUISITE
SCPY151
-

25

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
SCCH 113
SCCH 118
SCPY 152
SCMA 165
LAEN 103 - 106
KAED 170

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
General Chemistry
Chemistry Lab
General Physics II
Ordinary Diff. Equa.
English Level 1-4
General Meteorology

CR.
0
0
0
0
3
1
3
3
3
3

PREREQUISITE
SCCH113
SCPY151
SCMA115
-

SCPY 120

Physics Lab

1
17

SCPY152

SUBJECT
Biology for Envi. Eng.
Strength of Materials
Survey for Envi. Eng.
Hydraulic
Hydraulic Lab
Prob. and Applied Stat.
Free Electives

CR.
3
3
3
3
1
3
3
19

PREREQUISITE
KAED202
KAED210
-

SUBJECT
Biological Unit
Processes
Envi. Engineering Lab

CR.
3

PREREQUISITE
KAED207/
KAED312
KAED312/
KAED313
KAED330
KAED372
KAED372

แผนการศึกษา : ปี 2 (แผน 2)
COURSE NO.
KAED 200
KAED 201
KAED 202
KAED 203
KAED 204
KAED 205
KAED 206
KAED 270

SUBJECT
Engineering Mathematics
Engineering Drawing
Engineering Mechanics
Engineering Materials
Computer Programming
Chemistry for Envi. Eng.
Water and Wastewater Lab
Natural & Envi. Disasters

CR.
3
3
3
3
3
3
1
3
22

PREREQUISITE
SCMA165
SCMA165
SCCH113
SCCH113/KAED205
-

COURSE NO.
KAED 207
KAED 208
KAED 209
KAED 210
KAED 211
KAID 208
XXXX xxxx

COURSE NO.
KAED 312

SUBJECT
Envi. Unit Operations

CR.
3

COURSE NO.
KAED 313

KAED 320

Building Sanitation

3

PREREQUISITE
KAED205/KAED206/
KAED210
KAED210

KAED 321
KAED 330
KAED 371
KAED 372

Water Supply Eng. & Design
Solid Waste Engineering
Disaster & Climate Risk…
Hydrology

3
3
3
3

KAED312
KAED205/KAED207
-

KAED 340
KAED 331
KAED 373
KAED 374

XXXX xxx

Free Electives

3
21

COURSE NO.

SUBJECT
Wastewater Eng .& Design
Environmental Law
Envi. System and Manag.
Geo-hazard Management
Informatics for Forecasting
and Disaster Warning
Pre-Cooperative Education
Electives

CR.
3
3
3
3
1

PREREQUISITE
KAED312/KAED313

0
3
16

-

แผนการศึกษา : ปี 3 (แผน 2)

KAED 314

KAED 375

Design of Air Pollution.
Hazard. Waste Manage.
Control of Floods…
Water Resources
Management
Geo-info. for Envi.& Dis.

1
3
3
3
3
3
19

-

CR.
6

PREREQUISITE
KAED494

แผนการศึกษา : ปี 4 (แผน 2)
KAED 422
KAED 450
KAED 451
KAED 476
KAED 477
KAED 494
KAED xxx

KAED375
KAED204/KAED375

COURSE NO.
KAED 495

SUBJECT
Cooperative Education

6
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คาอธิบายรายวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มมศท 101

การศึกษาทั่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

9

30
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
2(1-2-3)

ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /สถานการณ์/ปัญหา และการสัง เคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกัน
ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท 102

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(2-2-5)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ
วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท 103

ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

2(1-2-3)

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สาคัญทางด้านศิลป
วิท ยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจ จัยและผลกระทบของเหตุการณ์ /
สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /
เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

สมสค 140

จิตวิทยาทั่วไป

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

2(2-0-5)

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรี ยนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ สุขภาพจิต การปรับตัว
การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
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1.2. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
สวศท 106

ชีวิตและสุขภาพกับการฝึกโยคะ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจาวันสมัยใหม่ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม การศึกษาเรื่องการดูแล
สุขภาพด้วยยาแผนปัจจุบัน ธรรมชาติบาบัด แมคโครไบโอติคส์ และอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการศึกษาแนวทางพระราชดา ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์กับสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การศึกษา
ทางการปฏิบัติธรรมเพื่อการเจริญสติในชีวิตประจาวันปรัชญาโยคะ ประวัติ หลักการ และผลได้ในด้านสุขภาพของโยคะ ศึกษา
ส่วนการปฏิบัติโยคะจะเป็นการสอนอาสนะระดับพื้นฐานและระดับกลาง
1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
วทธศ 100

ธรณีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

9

หน่วยกิต
3(3-0-6)

หลักธรณีศาสตร์ สิ่งแวดล้อมโดยรวมของดาวเคราะห์โลกของเรา วัสดุในโลก แร่ หิน และทรัพยากรธรณี กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายใน และที่ทาให้เกิดรูปร่างพื้นผิวโลก วัฏจักรน้า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และธรณีพิบัติภัยอื่น ๆ
กญสภ 170

อุตนุ ิยมวิทยาทั่วไป

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาทั่ ว ไป ชั้ น บรรยากาศ การแผ่ รั ง สี แ ละพลั ง งานจากดวงอาทิ ต ย์ ความดั น อากาศและลม การ
หมุนเวียนของระบบลม และน้าในมหาสมุทร การเกิดเมฆและฝน เสถียรภาพของอากาศ พายุและลมมรสุม ระบบภูมิอากาศ และ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การตรวจและพยากรณ์อากาศ มลพิษทางอากาศ และปรากฏการณ์ทางแสงและสีบนท้องฟ้า
กญสภ 270

ภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

วิทยาศาสตร์โลกเบื้องต้น ภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ วัฎจักรของน้า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย
ภัยแล้ง ธรณีพิบัติภัย การระเบิดของภูเขาไฟ สึนามิ พายุ ไฟป่า ดินถล่มและโคลนถล่ม โรคระบาดในคนและสัตว์ ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติจากการกระทาของมนุษย์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างเขื่อน การรั่วไหลของน้ามัน
สารเคมี หรือธาตุกัมมันตรังสี เป็นต้น แนวโน้มสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยและรอบโลก
กญสห 208

ความน่าจะเป็นและสถิตปิ ระยุกต์

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

การจาแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ การเก็บรวบรวม นาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฏีการประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้สถิติ
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1.4. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท 100

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ศศภอ 103

ภาษาอังกฤษระดับ 1

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

9

หน่วยกิต

3(2-2-5)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
ศิ ล ปะการใช้ ภ าษาไทย ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยในด้ า นการพู ด การฟั ง การอ่ า น การเขี ย น และการคิ ด
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3(2-2-5)

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ในลักษณะ
ของบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค
การฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
ศศภอ 104

ภาษาอังกฤษระดับ 2

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(2-2-5)

คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย การ
ทาบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่าง ๆ
ศศภอ 105

ภาษาอังกฤษระดับ 3

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(2-2-5)

กลยุทธ์ที่สาคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวิตประจาวัน และการเขียน
ระดั บ ย่ อ หน้ า และเรี ยงความสั้ น ๆ รวมทั้ ง ทั ก ษะย่ อ ย คื อ ไวยากรณ์ การออกเสี ย งและค าศั พ ท์ เน้ น ภาษาอั งกฤษที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันและการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลก
ศศภอ 106
ภาษาอังกฤษระดับ 4
3(2-2-5)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิ ดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อความ
เข้ า ใจ แ ล ะ คิ ด อ ย่ า งวิ เค รา ะ ห์ จ าก แ ห ล่ งต่ างๆ โด ย เน้ น ป ร ะ เด็ น ซึ่ งช่ ว ย ให้ นั ก ศึ ก ษ ารู้ เกี่ ย วกั บ สั งค ม โล ก
ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูด
ในที่ชุมชน การนาเสนอและการทาบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้ง
การฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคาศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
วทฟส 151
ฟิสกิ ส์ทั่วไป1

109
21

วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
กลศาสตร์ คลื่นและทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ ไฟฟ้า และแม่เหล็ก
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

วทฟส 152

ฟิสกิ ส์ทั่วไป2

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

วทฟส 151

3(3-0-6)

อิเลกทรอนิกส์ ทฤษฎีสัมพันธภาพ กลศาสตร์ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอมและฟิสิกส์ของนิวเคลียร์
วทฟส 110

ปฎิบตั กิ ารฟิสิกส์ทั่วไป

1(0-3-1)

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน
วทฟส 151
การทดลองระดับเบื้องต้น ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป 1 และ 2 (วทฟส 151, 152) นักศึกษา
จาเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ
วทฟส 120
ปฎิบตั กิ ารฟิสิกส์2
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน
วทฟส 152
การทดลองเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ สวนศาสตร์ และกลศาสตร์แบบฉบับ ค่าคลาดเคลื่อน
ชนิดต่างๆ การคานวณค่าความคลาดเคลื่อน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
วทคม 113
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม การจัดอิเล็คตรอนของอะตอม ตารางธาตุ ปัจจุบันชนิดของพันธะเคมี ทฤษฎี
การเกิดสารประกอบและคุณสมบัติของสารประกอบต่าง ๆ คุณสมบัติของโลหะและสารกึ่งตัวนา สสารในสถานะแก๊ส ของเหลว
และของแข็ง การเปลี่ยนสถานะของสสาร สมดุล กายภาพ แผนภาพวัฏภาค เทอร์โมไดนามิกส์เคมี อัตราเร็วของปฏิกิริยาและ
สมดุลเคมี
วทคม 118
ปฎิบตั กิ ารเคมี
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน
วทคม 113
เทคนิคทั่วไปทางเคมี การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและวิเคราะห์ปริมาณและการทดลองที่สัมพันธ์กับบาง
หัวข้อในภาคบรรยาย
วทคณ 115
แคลคูลัส
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนเชียล ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกนมิติ
ผกพันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิค การประยุกต์ของอนุพันธ์ รูปแบบอินดีเทอร์มิเนต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
การประยุกต์ของการอินทิเกรต การหาค่าอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ 2 ตัวแปร พีชคณิต
ของเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิ 3 มิติ
วทคณ 165
สมการอนุพนั ธ์เชิงสามัญ
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
วทคณ 115
ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะนาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิง
เส้นอันดับหนึ่ง การประยุกต์ของสมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์ของสมการอันดับสอง
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น การแก้ปัญหา
พีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
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กญสภ 200
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน
วทคณ 165
การประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ คณิตศาสตร์อนุมาน ลาดับและ
อนุกรมของจานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลเฉลยแบบอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลา
ปลาซ เวกเตอร์อินทิกรัลแคลคูลัส การอินทิเกรตเส้น การอินทิเกรตปริมาตร พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร
ทฤษฎีของกรีน การอินทิเกรตพื้นที่ผิว ทฤษฎีการลู่ออกของเกาส์ ทฤษฎีของสโตกส์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
82
หน่วยกิต
กญสภ201
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎี การฉายภาพออโธกราฟฟิค การ
เขียนภาพออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบภาพสามมิติ การเขียนแบบภาพ สเกตซ์
การกาหนดขนาดและรายละเอียด คาย่อและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การอ่านแบบวิศวกรรม การเขียนแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
กญสภ202

กลศาสตร์วศิ วกรรม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

วทคณ 165

3(3-0-6)

ระบบแรงต่าง ๆ ผลลัพธ์ สมดุล สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุเกร็ง กฎ
การเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน แรงดลและโมเมนตัม
กญสภ 203
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
โครงสร้างผลึกและการไม่มีโครงสร้างผลึกของวัสดุ ความไม่สมบูรณ์ ของโครงสร้างผลึก ความหมายและการทดสอบ
คุณ สมบัติของวัสดุ แผนภาพสมดุล และการนาไปใช้ โครงสร้า งจุล ภาคและมหภาค คุณสมบัติ การใช้งาน และความสัมพันธ์
ระหว่างกันของปัจจัยในโลหะ เซรามิกส์ พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง มะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ การศึกษาเบื้องต้น
ถึงการแตกหัก การกัดกร่อน และการเสื่อมสภาพของวัสดุ กรณีศึกษาของการเลือกใช้วัสดุ
กญสภ 204
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-5)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
แนะนาแนวคิ ดคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบต่า ง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การโต้ตอบระหว่า ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผล ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี) แนะนาการออกแบบและการสร้างโปรแกรมโดยใช้
ภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ข้อความสั่งเชิงวนซ้าและเชิงควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะแบบบูล โครงสร้างแถว
ลาดับและโครงสร้างระเบียน ตัวชี้แนะนาการเรียกซ้า
กญสภ 205

เคมีสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

วทคม 113

3(3-0-6)

หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อมทฤษฎีอะตอมพันธะเคมีและโครงสร้างปฏิกิริยาเคมีอุณหภาพสมดุลเคมีสมดุลกรด
เบสจลนศาสตร์เคมีเคมีไฟฟ้ าโลหะและวัส ดุ ของแข็งลักษณะสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้าและน้าเสียการประยุกต์
พื้นฐานเคมีน้าเคมีอากาศเคมีธรณีเคมีอินทรีย์และเคมีนิวเคลียร์
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กญสภ 206

ปฏิบตั กิ ารน้าและน้าเสีย
วทคม 113 และ กญสภ 205
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

1(0-3-1)

ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้าและน้าเสียการเก็บและการรักษาสภาพตัวอย่างทักษะการ
วิเคราะห์เพื่อลักษณะสมบัติน้าและน้าเสียที่น่าเชื่อถือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้าและน้าเสีย
อาทิ พี เอช ของแข็ง ดีโอบี โอดี ซี โอดีไนโตรเจนฟอสฟอรัส ฯลฯการแปรผลและการประยุ กต์ ผ ลเชิ งปฏิ บั ติ ส าหรับ วิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมเช่นการปรับปรุงคุณภาพน้าการปรับสภาพให้เป็นกลางการรวมตะกอนด้วยสารเคมีการกาจัดความกระด้างและการดูด
ติดผิวของถ่านกัมมันต์
กญสภ 207

ชีววิทยาสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
เซลล์และโครงสร้าง หลักการของแบคทีเรียวิทยา วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้าและน้าเสีย กิจกรรมของ
เอนไซม์ในการสร้างเสถียรภาพแก่สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา แนวคิดพื้นฐานทางพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร
ความสามารถในการผลิตและปัจจัยจากัด พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบาบัดน้าเสีย
กญสภ 208
กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
กญสภ 202
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด ความเค้นในคาน แผนภาพแรงเฉือน และโมเมนต์
ดัดในคาน การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา วงกลมมอร์ และความเค้นร่วม เกณฑ์วิบัติ
กญสภ 209

การสารวจสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบตั ิ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(2-3-5)

แนะนางานสารวจและพื้นฐานการทางานในภาคสนาม หลักการและการประยุกต์ ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะทางและ
ทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้งานรังวัด การทาการสามเหลี่ยม การรังวัดอซิมุทอย่าง
ละเอี ย ด ระบบพิ กั ด ระนาบอย่ า งละเอี ย ด การรั ง วั ด ระดั บ อย่ า งละเอี ย ด การส ารวจเพื่ อ เก็ บ รายละเอี ย ดภู มิ ป ระเทศ
และการทาแผนที่
กญสภ 210
ชลศาสตร์
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
สถิตยศาสตร์ของของไหล ของไหลเคลื่อนที่และหลักการของของไหล ความต้านทานต่อการไหล การไหลในท่อปิด
การไหลในทางน้าเปิด การวัดปริมาณการไหล การวิเคราะห์มิติและกฏความคล้ายคลึง การไหลเปลี่ ยนตามเวลา การไหลโดย
สมการทางคณิตศาสตร์
กญสภ 211
ปฏิบตั กิ ารชลศาสตร์
1(0-3-1)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน
กญสภ 210
ปฏิบัติ การทดลองวิเคราะห์ผลการทดลอง และจัดทารายงานการศึกษาปรากฏการณ์การไหลแบบต่างๆ การสูญเสีย
แรงดันในท่อปิดการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น การไหลลอดประตูระบายน้าและไฮดรอลิกจั๊ม การวัดการไหลผ่านในท่อปิดและ
การศึกษาทฤษฎีของเบอร์นูลี่ การศึกษาเสถียรภาพของเรือ การไหลผ่านฝายสันคมและรูระบาย การทดสอบการทางานของ
เครื่องสูบน้าการไหลซึมผ่านตัวกลางและโครงข่ายการไหล การวัดอัตราการไหลโดยพาร์แชลฟลูม การไหลสม่าเสมอในทางน้าเปิด
การไหลวนแบบบังคับ การหาจุดศูนย์กลางแรงดันของ ของไหลการวัดความเร็วกระแสน้า
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กญสภ 312

หน่วยกระบวนการทางสิง่ แวดล้อม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

กญสภ 205 กญสภ 206 และ กญสภ 210

หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการทางฟิสิกส์และทางเคมีในการบาบัดน้าและน้าเสีย การ
กวนผสม การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอนทางเคมี การ
แลกเปลี่ยนประจุ การดูดซับและการดูดติดผิว การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล
กญสภ 313

หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

กญสภ 207 และ กญสภ 312

หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบาบัดน้าเสีย หลักการของวิศวกรรมปฏิกรณ์จลนศาสตร์ของระบบ
ชีวเคมี แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ส าหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ การประยุกต์ใช้กระบวนการทางชีวภาพในระบบที่มีการ
เจริญ เติบ โตแบบแขวนลอยและแบบฟิล์ ม ตรึง อาทิ อั ตราส่ วนของอาหารต่อ จุลิ น ทรีย์ อายุข องสลัด จ์ ดั ชนี ป ริมาตรสลั ด จ์
กระบวนการแบบใช้อากาศและไร้อากาศ โดยครอบคลุมถึงที่มีลักษณะการทางานทั้งแบบรวมและแบบแยก
กญสภ 314

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กญสภ 312และ กญสภ 313
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

1(0-3-1)

ทักษะการปฏิบัติด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้
กญสภอมในห้
321 องปฏิบัติการ การตกตะกอนการกรองการดูดซับการแลกเปลี่ยนไอออน
การย่อยสลายแบบไร้อากาศการบาบัดน้าเสียด้ วยระบบเอเอสกระบวนการบาบัดแบบยูเอเอสบี การหาค่าทางจลน์ศาสตร์ของ
ระบบชีวภาพ การคานวณอัตราส่วนของอาหารต่อจุลินทรีย์ อายุของสลัดจ์ ดัชนีปริมาตรสลัดจ์ และการบาบัดอากาศ
กญสภ 320

สุขาภิบาลอาคาร

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)
กญสภ 210

หลักการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อกาหนด การออกแบบระบบประปา ระบบน้าร้อน ระบบท่อระบายน้า
โสโครก ขยะและอากาศ ระบบป้ องกัน อัคคีภั ย การระบายน้า ระบบบาบั ดน้าเสี ย และการจัดการขยะส าหรับ อาคาร การ
ออกแบบและทางเลือกเพื่อความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
กญสภ 321

วิศวกรรมประปาและการออกแบบ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

กญสภ 312

ความสาคัญของน้า ธรรมชาติ และแหล่งน้า วิกฤตการณ์น้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประมาณความต้องการน้า
ความจาเป็น และการใช้น้าในบ้านเรือน อุตสาหรรม และสาธารณะ การประมาณปริมาณน้าดิบในแหล่งน้าธรรมชาติ แม่น้า
ทะเลสาบ และน้าบาดาล การประเมินคุณภาพของน้าผิวดินและน้าบาดาล มาตรฐานเกณฑ์ในการเลือกแห่งน้าดิบเพื่อการผลิต
น้าประปา และมาตรฐานคุณภาพน้าประปา กระบวนการบาบัดน้า การเติมอากาศ การปรับพีเอชและการกาจัดความกระด้าง
การสร้างและการรวมตะกอน การตกตะกอน การกรองและการฆ่าเชื้อโรค การออกแบบระบบแจกจ่าย
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กญสภ 330

วิศวกรรมขยะมูลฝอย

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

กญสภ 205 และ กญสภ 207

การพัฒนาการจัดการของระบบการจัดการขยะชุมชน แหล่งกาเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะ
ชุมชน การจัดเก็บ ณ จุดกาเนิดและการรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยี การดาเนินการและการแปรรูป การลด
ปริมาณ ณ แหล่งกาเนิด และการนากลับมาใช้ใหม่ การกาจัดขยะและสารตกค้าง การเผา การทาปุ๋ยและการฝั งกลบตามหลัก
สุขาภิบาล
กญสภ 331

การจัดการของเสียอันตราย

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

กญสภ 330

นิยาม กฎหมาย พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจ าแนกของเสียอันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ พิษวิทยา
ประเภทและลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการ
บาบัดและกาจัด การปรับเสถียร การหล่อก้อน การกาจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
กญสภ 340

การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

ชนิ ด และแหล่ ง ก าเนิ ด ของมลพิ ษ ทางอากาศ ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม การเคลื่ อ นย้ า ยแลพการ
แพร่กระจายของมลพิษ ทางอากาศ หลักการควบคุมฝุ่ นและก๊า ซมลพิ ษ การชักตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ กฎหมายและ
ข้อกาหนด หลักการและการออกแบบหน่วยควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซ การออกแบบระบบระบายอากาศ การเดินระบบและการ
ซ่อมบารุง
กญสภ 371

การจัดการความเสี่ยงภัยพิบตั ิและสภาพภูมิอากาศ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

สถานการณ์ความเสี่ยงภัยพิบัติทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความเสี่ยงภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ แนวคิด
และนิยามที่ใช้สาหรับการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและภูมิอากาศ การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ ได้แก่ ระดับความ
อันตราย ความอ่อนไหวต่อพื้นที่และสังคม และความสามารถในการรับมือกับภั ยพิ บัติ การลดความเสี่ยงภัยพิบั ติ เครื่องมือ
สนับสนุนการตัดสินใจสาหรับการลดความเสี่ยงภั ยพิบัติจากภูมิอากาศ การวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ หลักการ
และแนวคิดการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉิน การฟื้นฟูและเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแนวคิดและทางเลือกในการบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังจากภัยพิบัติ เช่น การประกันภัยพิบัติ
กญสภ 372

อุทกวิทยา

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

บทนา วัฎจักรของอุทกวิทยา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้าจากฟ้า ลม การระเหย การคายระเหย การซึมของน้า
การไหลของน้าผิวดิน น้าใต้ดิน น้าท่า ตะกอน อ่างเก็บน้า การวิเคราะห์ความถี่ในงานอุทกวิทยา
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กญสภ 373

การควบคุมภาวะน้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง
กญสภ 372
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

ลักษณะและผลกระทบของภาวะน้าท่วม และภาวะแห้งแล้ง การควบคุมภาวะน้าท่วมโดยอาคารควบคุม และไม่ใช้
อาคารควบคุม การควบคุมภาวะแห้งแล้งและแนวทางควบคุมภาวะแห้งแล้งเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
กญสภ 374
การจัดการทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน
กญสภ 372
ปัญหาการจัดการทรัพ ยากรน้า หลักการจัดการทรัพ ยากรน้า การจัดการน้าในระดับแปลง การจัดการน้าในระดับ
โครงการ การจัดการน้าในระดับลุ่มน้า การจัดการน้าแบบผสมผสาน หลักการจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรน้าในภาวะวิฤกติ การจัดการทรัพ ยากรน้ าของประเทศไทยและของนานาชาติ ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการจัดการ
ทรัพยากรน้าต้นแบบ
กญสภ 375

ภูมิสารสนเทศสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(2-3-5)

บทนา องค์ประกอบของระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่และระบบพิกัด การนาเข้าข้อมูล ระบบการหาตาแหน่งบนพื้น
โลกด้วยดาวเทียม ข้อมูลปริภูมิ ฐานข้อมูล เชิงพื้นที่ การแสดงผล การวิเคราะห์แบบเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์แบบโครงข่าย การ
วิเคราะห์แบบสามมิติ
กญสภ 422

วิศวกรรมน้าเสียและการออกแบบ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

กญสภ 312 และ กญสภ 313

ลักษณะของน้าเสีย อัตราการไหลของน้าเสีย การออกแบบระบบรวบรวมน้าเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและ
สถานีสูบ การบาบัดน้าเสียและมาตรฐานน้าทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบสาหรับการบาบัดน้าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
การฆ่าเชื้อโรค การบาบัดและกาจัดสลัดจ์
กญสภ 450

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

ที่ ม าของกฎหมายสิ่ งแวดล้ อ ม หลั ก การออกกฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ แ ละกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อมในประเทศ พระราชบั ญ ญั ติวัต ถุอั น ตราย ข้ อตกลงระหว่า งประเทศด้านสิ่ งแวดล้อ ม ข้อ กาหนดส าหรับการจั ด
เตรียมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาคดีสิ่งแวดล้อม องค์กรสิ่งแวดล้อม ความเกี่ยวพันและบทบาทขององค์กร
สิ่งแวดล้อม
กญสภ 451

การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

มโนทัศน์พื้นฐานระบบสิ่งแวดล้อมและประเด็นการจัดการ และลาดับความสาคัญ การเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์
ระบบ การกาหนดเกณฑ์และมาตรฐานสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งกาเนิด
แหล่งรับ และวิถีการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ การติดตามสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมดิน น้า และอากาศ ตัวชี้วัดและดัชนีด้าน
สิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม องค์ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อแนะนาและมาตรการป้องกันโดยการบังคับด้วยกฎหมาย และ
เศรษฐศาสตร์ ระบบประกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย EMS และ ISO การป้องกันสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ กรณีศึกษาระบบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

คู่มือนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2560 | 118

กญสภ 476

การจัดการธรณีพบิ ัติภยั
กญสภ 375
วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

3(3-0-6)

ธรณี พิบัติภัยแบบต่างๆ (ดิ นถล่ม หินถล่ม โคลนถล่ม แผ่นดินไหวสึนามิ) การศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายธรณีวิทยาและ
ภาพถ่ายระยะไกล การใช้เทคนิคทางธรณี วิทยาเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ ธรณีพิ บัติภัย การประเมินผลพิ บัติภัยธรรมชาติ
การศึกษาเรื่องธรณีพิบัติในพื้นที่ประเทศไทย และการนาผลการประเมินความเสี่ยงธรณีพิบัติภัยไปใช้ในการวางแผนจัดการและ
ลดความเสี่ยงภัย
กญสภ 477

สารสนเทศเพือ่ การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน/เรียนพร้อมกัน

1(0-3-1)

กญสภ 204 และ กญสภ 375

ระบบสารสนเทศ สารสนเทศกับภัยพิบัติ ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยพิ บัติ องค์กรรับผิดชอบ การบูรณาการ
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในภาวะวิฤติ การพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ การเตือนภัยด้วยวิธีการ
จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยพิบัติ
กญสภ 490

โครงร่างงานวิศวกรรม

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

1(0-3-1)

เลือกหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ศึกษาหัวข้อที่ได้เลือกไว้ จัดทา
โครงร่างงานวิศวกรรมสาหรับศึกษาต่อในวิชาโครงงานวิศวกรรม

กญสภ 491
โครงงานวิศวกรรม
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาโครงงานตามหัวข้อในโครงร่างงานวิศวกรรมทาการรายงานความคืบหน้าการศึกษาในชั้นเรียน

2(0-6-2)

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
6
หน่วยกิต
(1) วิชาเฉพาะเลือกทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กญสภ 332
เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
หลักการทางวิศวกรรมในการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการรีไซเคิล ของเสีย ลักษณะของเสียกลุ่ม
สารอินทรีย์ การทาปุ๋ยหมัก กระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ชีวมวลและเชื้อเพลิงชีวภาพ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมจากกระบวนการรีไซเคิล การจัดการการนาของเสียกลับมาใช้ใหม่
กญสภ 333

การจัดการมลพิษในดิน

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

สารมลพิษในดินจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และจากการกระทาของมนุษย์ ที่มาและลักษณะของสารมลพิษใน
ดิน การเคลื่อนที่และการแพร่กระจายของสารมลพิษในดิน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในดิน การวางแผนฟื้นฟูดิน
ที่ปนเปื้อนและวิธีการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อน กฎหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับมลพิษในดิน การศึกษานอกสถานที่
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กญสภ 392
การฝึกงาน
0(0-40-7)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
ฝึกงานในสถานประกอบการในสายงานวิศ วกรรมสิ่ งแวดล้อ มหรือการจัด การภัย พิ บัติ กั บสถาบั น องค์ก รของรั ฐ
หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะในการทางานภายในองค์กร
กญสภ 441

การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน)

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือ และการวัดเสียงและการสั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งกาเนิดและผลกระทบ
ของเสี ยงและการสั่ น สะเทื อ นที่ มีต่ อ สุข ภาพมนุ ษ ย์ และสิ่ งแวดล้ อ ม การตอบสนองทางร่างกายและจิ ต ใจต่ อเสีย งและการ
สั่นสะเทือน กฎหมายและข้อกาหนด เทคนิคที่ใช้ลดและควบคุมเสียงการสั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม การใช้วัสดุป้องกันเสียง
สะท้อนและเครื่องกั้นเสียง
กญสภ 452
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
หลักการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านคุณภาพ อากาศ
น้า เสียง การประเมินทรัพ ยากรทางนิเวศวิทยาและชีวภาพ คุณ ค่า การใช้ป ระโยชน์ของมนุษย์และคุณ ภาพชีวิต วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ด้า นวิศวกรรมศาสตร์และพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนการประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา การจัดระบบองค์กรของตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการระบบอุตสาหกรรมและชุมชน การรักษาทรัพยากร แนวทางในการจัดการและการทาให้บรรลุตามเป้าหมาย การศึกษา
กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการป้องกันทางสิ่งแวดล้อม
กญสภ 460

พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

บทนาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานอื่นๆที่ใช้กันอยู่ในปัจ จุบัน ที่มา
ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานและงานวิจัย รวมถึงกรณีศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลังงาน
จากน้า ลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้ภิภพ และเชื้อเพลิงชีวมวล (เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล น้ามันและก๊าซชีวภาพ เป็นต้น) โดย
อธิบ ายและวิ เคราะห์ ถึ งความเป็ น เทคโนโลยี ส ะอาด การนาของเสีย กลับ มาใช้ ใหม่ และลดค่ าใช้จ่ ายทางด้ านพลังงานเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กญสภ 461

เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและชีวมวล

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

ประเภทของเชื้อเพลิงชีวมวล เทคโนโลยีการเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ เช่น
การสกัดน้ามันจากพืชพลังงาน เป็นต้น การเปลี่ยงแปลงทางชีวเคมี เช่น การหมักชีวมวลเปียกเป็นก๊าซชีวภาพ การย่อยสลายด้วย
เอนไซม์เพื่อผลิตเอทานอล เป็นต้น และการเปลี่ยนแปลงทางอุณหเคมี เช่น กระบวนการไพโรไลซิสและแก๊สซิฟิเคชั่น เพื่อผลิต
น้ามันหรือก๊าซเชื้อเพลิง เป็นต้น การเลือกใช้ชีวมวลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ในการนาเทคโนโลยีไปใช้ในเชิง
ปฎิบัติระดับอุตสาหกรรม
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กญสภ 493

หัวข้อพิเศษ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ขึ้นกับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา

1(0-2-3)

การศึกษาหัวข้อที่สนใจที่อยู่ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ โดยเน้นการเรียนการสอนในลักษณะ
การอภิปราย
(2) วิชาเฉพาะเลือกทางด้านการจัดการภัยพิบัติ
กญสภ 392
การฝึกงาน
0(0-240-15)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
ฝึกงานในสถานประกอบการในสายงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการภัยพิบัติ กับสถาบัน องค์กรของรัฐหรือ
เอกชน ไม่น้อยกว่า
240 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะในการทางานภายในองค์กร
กญสภ 478
การจัดการไฟป่าและการควบคุม
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
นิยามไฟป่า ผลกระทบจากไฟป่า นโยบายการจัดการไฟป่า การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าการจัดการเชื้อเพลิง การ
ตรวจหาไฟ การจัดการองค์กรและแผนดับไฟป่า วิธีการและกลยุทธ์ในการดับไฟป่า การใช้ประโยชน์จากไฟป่า กฎหมายเกี่ยวกับ
ไฟป่า
กญสภ 479
การสารวจระยะไกลสาหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
ไม่มี
หลักการสารวจระยะไกล การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ยานสารวจและระบบบันทึกข้อมูล การแปลภาพถ่ายดาวเทียม
เทคนิคการสารวจพืชพรรณ น้า และดินจากระยะไกล การประมวลผลภาพเชิงเลข กรรมวิธีก่อนการประมวลผลภาพ การเน้น
ภาพและการแปลงภาพ การจาแนกประเภทข้อมูล การประยุกต์การสารวจระยะไกลทางสาหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติ
กญสภ 480

แบบจาลองคอมพิวเตอร์สาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

3(3-0-6)

การจาลอง แบบจาลอง ชนิดของแบบจาลอง แบบจาลองคอมพิวเตอร์ในงานพยากรณ์และเตือนภัยพิบัติ แบบจาลอง
ทางอุทกวิทยา แบบจาลองคุณภาพน้า การประยุกต์แบบจาลองเพื่อคาดการณ์คุณภาพน้าในแม่น้า

กญสภ 481
การเผชิญเหตุการณ์ฉกุ เฉินและการจัดการภาวะวิกฤต
3(3-0-6)
วิชาที่ต้องเรียนก่อน
กญสภ 371
นิยามและประเภทของภาวะวิกฤตทั้งจากภัยธรรมชาติและในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการและแนวความคิดเรื่องความ
ปลอดภัยและการจัดการเหตุการณ์ ฉุกเฉิน แผนเตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน การตัดสินใจและการ
ปฏิบั ติตามแผนฉุกเฉินในภาวะวิกฤต การใช้ศูนย์ป ระสานงานฉุกเฉิน และระบบสั่งการ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการจัด การ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน การจัดการในภาวะวิกฤติและการฟื้นฟูกรณีศึกษาการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะวิกฤต
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(3) วิชาเฉพาะเลือกกลุ่มสหกิจศึกษา
กญสภ 494

เตรียมสหกิจศึกษา

วิชาที่ต้องเรียนก่อน

ไม่มี

0(0-3-1)

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้เรื่องหลักการ แนวคิด
กระบวนการสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา พัฒนาพื้นฐานความรู้และทักษะพื้นฐานเทคนิคการสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์การเลือกสถานประกอบการและคุณลั กษณะอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงานทาง
วิชาการและการนาเสนอผลงาน
กญสภ 495
วิชาที่ต้องเรียนก่อน

สหกิจศึกษา
กญสภ 494

6(0-640-90)

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดาเนินงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า640 ชั่วโมงนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทา
รายงาน ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและนาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Management)
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความชานาญในสาขาวิชาชีพ
ทางด้ า นบริห าร และการจั ด การ ตลอดจนเพิ่ ม พู น ความรู้ท างด้ า นบริ ห าร และการจั ด การ
จนสามารถนาไปประยุก ต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับ ผู้ที่มีพื้นความรู้
ระดับ มัธยมศึก ษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีความสนใจวิทยาการด้านนี้ หลักสูตรนี้มุ่งผลิต
บัณ ฑิตที่มีความรอบรู้แ ละเชี่ย วชาญในวิทยาการจัดการ ในแขนงต่างๆ เพื่อ สนองตอบความ
ต้อ งการของประเทศในกระแสโลกาภิ วัฒ น์ และสอดคล้ อ งกับ จุ ด มุ่งหมายและปณิ ธ านของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาการจัดการ และมีทักษะความสามารถ
ทางด้านบริหาร และจัดการ ประกอบกับความรู้ทางด้านวิชาชีพนั้น ๆ
2. เพื่อเพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต
3. เพื่อผลิตบัณฑิตรองรับการขยายตัวของธุรกิจแนวใหม่ ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหารองค์การ
2. งานด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
3. งานบริหารจัดการการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ
4. งานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. ผู้ประกอบการธุรกิจ
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รายชื่ออาจารย์หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
1. อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชา
2. อาจารย์เฉลิมพล ศรีทอง
ประธานหลักสูตร
3. อาจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา
4. อาจารย์ ดร.อนัญญา กรรณสูต
5. อาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว
6. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทีย่ งสมพงษ์
7. อาจารย์ภวินทร์ธนา เจริญบุญ
8. อาจารย์มณีรัตน์ รุมสาโรง
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ข้อมูลหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกาหนด
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
2. วิชาเฉพาะด้าน
1. วิชาชีพบังคับ
2. วิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ :

126 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
90 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

1) วิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาต้องเรีย นวิชาชีพบังคับ
จานวน 33 หน่วยกิต และเลือกเรียนวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง 3 ทางเลือก
ประกอบด้ว ย รายวิชาทางการจั ดการธุรกิจ บริก าร และการท่องเที่ย ว
รายวิชาทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ และรายวิชา
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2) ในกลุ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ ก นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเลื อ กเรี ย นสหกิ จ ศึ ก ษา หรื อ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างใด อย่างหนึ่ง โดย หากเลือกเรียนสหกิจ
ศึก ษา นักศึกษาจะเลือ กเรียนในรายวิชาชีพ เลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่า
12 หน่ว ยกิต และ หากเลือ กเรียนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ นัก ศึกษา
จะเลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

ก. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มมศท 101
การศึกษาทั่วไปเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 101
General Education for Human Development
มมศท 102
MUGE 102
มมศท 103
MUGE 103

หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
7 หน่วยกิต

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development

2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ศศภท 100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
LATH 100
Arts of Using Thai Language in Communication
3(2-2-5)
ศศภอ XXX
ภาษาอังกฤษระดับ X
3(2-2-5)**
LAEN XXX
English Level X
3(2-2-5)**
ศศภอ XXX
ภาษาอังกฤษระดับ X
3(2-2-5)**
LAEN XXX
English Level X
3(2-2-5)**
กญภอ 201
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารองค์กร
3(3-0-6)
KAEL 201
English for Organizational Communications
3(3-0-6)
หมายเหตุ : XXX หมายถึง ระดับขั้นความรู้ที่จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยมี ระดับ 1-4
** วิชากลุ่มภาษาอังกฤษ จานวน 6 หน่วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
1-4 หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกาหนด
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
5 หน่วยกิต
วทคณ 170
คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
2(2-0-4)
SCMA 170
Applicable Basic Mathematics and Statistics
2(2-0-4)
วทคร 101 SCID
101

วิทยาศาสตร์บรู ณาการ
Integrated Science

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

หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
5 หน่วยกิต
สมสค 108
ระบบกฎหมายไทย
2(2-0-4)
SHSS 108
Thai Legal System
2(2-0-4)
ศศพฐ 146
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
LAFE 146
Personality Development
3(3-0-6)
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.5 กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ
1 หน่วยกิต
วกศท 101
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)*
SPGE 101
Aerobics for Health
1(0-2-1)*
วกศท 102
โยคะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)*
SPGE 102
Yoga for Health
1(0-2-1)*
วกศท 112
ลีลาศ
1(0-2-1)*
SPGE 112
Social Dance
1(0-2-1)*
หมายเหตุ : * วิชากลุ่มสุขภาพ และนันทนาการ ให้เลือกจานวน 1 หน่วยกิต หรือเลือกจากรายวิชา
ในกลุ่มวิชาสุขภาพ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)

90
36

 วิชาแกนทางด้านบัญชี
กญพณ 101
หลักการบัญชี
KACM 101
Principles of Accounting
กญพณ 201
การบัญชีเพื่อการจัดการ
KACM 201
Managerial Accounting

6

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

 วิชาแกนทางด้านกฎหมาย
กญพณ 211
กฎหมายธุรกิจ
KACM 211
Business Law

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 วิชาแกนทางด้านเศรษฐศาสตร์
กญพณ 221
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
KACM 221
Managerial Economics

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 วิชาแกนทางด้านเชิงปริมาณและสถิติ
กญพณ 231
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
KACM 231
Business Mathematics
กญพณ 331
สถิติธุรกิจ
KACM 331
Business Statistics

6

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

 วิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจ
18 หน่วยกิต
กญพณ 141
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
KACM 141
Organization and Management
3(3-0-6)
กญพณ 142
หลักการตลาด
3(3-0-6)
KACM 142
Principles of Marketing
3(3-0-6)
กญพณ 241
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
KACM 241
Business Finance
3(3-0-6)
กญพณ 242
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
KACM 242
Production and Operation Management
3(3-0-6)
กญพณ 341
การวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
KACM 341
Business Research
3(3-0-6)
กญพณ 342
จริยธรรมธุรกิจ
3(3-0-6)
KACM 342
Business Ethics
3(3-0-6)
หมายเหตุ : ในรายวิ ช า กญพณ 341 การวิ จั ย ธุ ร กิ จ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งผ่ า นการเรี ย นรายวิ ช า กญพณ 331 สถิ ติ ธุ ร กิ จ
มาก่อน จึงจะลงทะเบียนเรียนได้ หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. วิชาเฉพาะด้าน
1. วิชาชีพบังคับ
กญกจ 201
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
KAMG 201
Introduction to Information Technology
กญกจ 202
KAMG 202

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Management

54
33

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กญกจ 203
KAMG 203

การจัดการของผู้ประกอบการ
Management of Entrepreneur

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

กญกจ 204
KAMG 204

พฤติกรรมองค์การ
Organizational Behavior

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

กญกจ 205
KAMG 205

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

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

กญกจ 301
KAMG 301

การจัดการความเสี่ยง
Risk Management

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

กญกจ 302
KAMG 302

การจัดการโครงการ
Project Management

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

กญกจ 303
KAMG 303

การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
Logistic and Supply Chain Management

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

กญกจ 304
KAMG 304

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

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

กญกจ 305
KAMG 305

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English

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

กญกจ 401
KAMG 401

สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management

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

กญกจ 421
KAMG 421

2. วิชาชีพเลือก
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

กญกจ 422
KAMG 422

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Field Experience

21

หน่วยกิต
9(0-27-0)
9(0-27-0)
3(0-9-0)
3(0-9-0)

หมายเหตุ : ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชากญกจ 421 สหกิจศึกษา หรือ กญกจ 422
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างใดอย่างหนึ่ง

- รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
กญกจ 231
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
KAMG 231
Introduction to Tourism Industry
กญกจ 331
ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
KAMG 331
Characteristics and Tourist Behavior
กญกจ 332
การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
KAMG 332
Marketing for Hotel and Tourism Management
กญกจ 431
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
KAMG 431
Tourism and Service Business information systems
กญกจ 432
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
KAMG 432
Sustainable Tourism
กญกจ 433
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
KAMG 433
English for Tourism and Services Industry
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

- รายวิชาทางการจัดการการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ
กญกจ 241
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ
KAMG 241
Consumer Behavior Analysis in international market
กญกจ 341
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดระหว่างประเทศ
KAMG 341
Product and Price Management in international market
กญกจ 342
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
KAMG 342
Electronic Commerce
กญกจ 441
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
KAMG 441
Integrated Marketing Communication
กญกจ 442
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
KAMG 442
International Business Management
กญกจ 443
กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
KAMG 443
International Marketing Strategy
- รายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กญกจ 251
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
KAMG 251
Recruitment and Selection of Human Resources

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

กญกจ 351
KAMG 351

การจัดการผลการปฏิบัติงาน
Performance Management

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

กญกจ 352
KAMG 352

การจัดการค่าตอบแทน
Compensation Management

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

กญกจ 451
KAMG 451

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development

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

กญกจ 452
KAMG 452

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Information System

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

กญกจ 453
KAMG 453

พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
Employee Relations and labor laws

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

หมายเหตุ:
(1) นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือมากกว่า หนึ่งทางก็ได้แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(2) นักศึกษาที่เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกเรียนในรายวิชาชีพเลือกทางใดทางหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งทางก็ได้
แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(3) การจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา และฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ สามารถจั ด ได้ ต ามความเหมาะสม
โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หมายเหตุ :

6
หน่วยกิต
หมวดวิ ช าเสรี ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ที่ เปิ ด สอนภายในมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวม อย่ า งน้ อ ย 6 หน่ ว ยกิ ต โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
หรือคณะกรรมการประจาหลักสูตร
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
(นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ)
แบบที่ 1 เลือกเรียนสหกิจศึกษา
แผนการศึกษา : ปี 1 (แบบ1)
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
LAEN xxx
SCMA 170
SHSS 108
KACM 141

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
English Level x
Mathematics…
Thai Legal System
Organiz. & Manag.

CR.
2
3
2
3
3
2
2
3

PREREQUISITE
-

20

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
LAEN xxx
SCID 101
KACM 101
KACM 142

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
English Level x
Integrated Science
Principles of Ac.
Principles of Marketing

XXXX xxx*

รายวิชากลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ

CR.
0
0
0
0
3
3
3
3

PREREQUISITE
-

1
13

แผนการศึกษา : ปี 2 (แบบ1)
COURSE NO.
KAEL 201
KACM 221
KACM 231
KACM 241
KAMG 201
KAMG 202
KAMG 203

SUBJECT
Eng. for Organiz. Com.
Managerial Economics
Business Mathematics
Business Finance
Intro. to IT…
HR. Management
M. of Entrepreneur

CR.

COURSE NO.
LAFE 146
KACM 331
KAMG 301

SUBJECT
Personality Develop.
Business Statistics
Risk Management

CR.
3
3
3

PREREQUISITE
SCMA170
-

KAMG 302
KAMG 303

3
3

KACM242

KAMG xxx

Project Management
L & S Chain Manage.
Electives 2 *

COURSE NO.
KAMG 421

SUBJECT
Cooperative Education

3
3
3
3
3
3
3
21

PREREQUISITE
SCMA170
KACM101
KACM141
-

COURSE NO.

SUBJECT

KACM 201
KACM 211
KACM 242
KAMG 204
KAMG 205
KAMG xxx

Managerial Accounting
Business Law
Production & O. M.
Organizational Behavior
Manage. IT. System
Electives 1*

CR.
3
3
3
3
3

PREREQUISITE
KACM101
KACM141
-

3
18
15

แผนการศึกษา : ปี 3 (แบบ1)
COURSE NO.
KACM 341
KACM 342
KAMG 304

SUBJECT
Business Research
Business Ethics
Strategic Management

CR.
3
3
3

PREREQUISITE
KACM331
KACM141/KACM142
/KACM241/KAMG242

KAMG 305

Business English
Electives 3*

3
3
15

LAEN103-104

SUBJECT
Seminar in
Management
Electives 4
Free Electives 1
Free Electives 2

CR.
3

PREREQUISITE
-

KAMG xxx

3
18

แผนการศึกษา : ปี 4 (แบบ1)
CR.
9

PREREQUISITE
-

9
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COURSE NO.
KAMG 401
KAMG xxx
XXXX xxx
XXXX xxx

3
3
3
12

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
(นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ)
แบบที่ 2 เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แผนการศึกษา : ปี 1 (แบบ2)
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
LAEN xxx
SCMA 170
SHSS 108
KACM 141

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
English Level x
Mathematics…
Thai Legal System
Organiz. & Manag.

CR.
2
3
2
3
3
2
2
3
20

PREREQUISITE
-

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
LAEN xxx
SCID 101
KACM 101
KACM 142
XXXX xxx*

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
English Level x
Integrated Science
Principles of Ac.
Principles of Marketing
รายวิชากลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ

CR.
0
0
0
0
3
3
3
3
1

PREREQUISITE
-

13

แผนการศึกษา : ปี 2 (แบบ2)
COURSE NO.
KAEL 201
KACM 221
KACM 231
KACM 241
KAMG 201
KAMG 202
KAMG 203

SUBJECT
Eng. for Organiz. Com.
Managerial Economics
Business Mathematics
Business Finance
Intro. to IT…
HR. Management
M. of Entrepreneur

CR.
3
3
3
3
3
3
3
21

PREREQUISITE
SCMA170
KACM101
KACM141
-

COURSE NO.
LAFE 146
KACM 331
KAMG 301

SUBJECT
Personality Develop.
Business Statistics
Risk Management

CR.
3
3
3

PREREQUISITE
SCMA170
-

KAMG 302
KAMG 303
KAMG xxx

Project Management
L & S Chain Manage.
Electives 2 *

3
3
3

KACM242

COURSE NO.
KAMG 422
KAMG xxx
KAMG xxx

SUBJECT
Field Experience
Electives 4
Electives 5

CR.
3
3
3
9

PREREQUISITE
-

COURSE NO.
KACM 201
KACM 211
KACM 242
KAMG 204
KAMG 205
KAMG xxx

SUBJECT
Managerial Accounting
Business Law
Production & O. M.
Organizational Behavior
Manage. IT. System
Electives 1*

CR.
3
3
3
3
3
3
18
15

PREREQUISITE
KACM101
KACM141
-

COURSE NO.
KACM 341
KACM 342
KAMG 304

SUBJECT
Business Research
Business Ethics
Strategic Management

CR.
3
3
3

KAMG 305
KAMG xxx

Business English
Electives 3*

3
3
15

PREREQUISITE
KACM331
KACM141/KACM142
/KACM241/KAMG242
LAEN103-104

SUBJECT
Seminar in Manag.
Electives 6
Free Electives 1
Free Electives 2

CR.
3
3
3
3
12

แผนการศึกษา : ปี 3 (แบบ2)

แผนการศึกษา : ปี 4 (แบบ2)
COURSE NO.
KAMG 401
KAMG xxx
XXXX xxx
XXXX xxx

PREREQUISITE
-
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คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต-ิ ค้นคว้า)
มมศท
101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย ความสาคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบั ติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุง
พัฒ นาเหตุ การณ์ / สถานการณ์ เพื่ อคุณ ประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้ อื่น และสังคม การประยุกต์ ความรู้เพื่ อเสนอแนวทางแก้ไขปั ญ หา
กรณีศึกษา
มมศท
102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักการและทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ย วข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคมโลก อาทิ
วิวัฒ นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สาคัญ ในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒ นาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณ ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสอนแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา
มมศท
103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : มนุ ษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ย วกับวิวัฒ นาการที่สาคัญทางด้านศิลปะ
วิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ /
ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ ต่อ
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท
100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ศศภอ
103 ภาษาอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ในลักษณะของการบูรณาการทักษะ
พื้นฐานทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน
ศศภอ
104 ภาษาอังกฤษระดับ 2
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ค าศั พ ท์ ส าน ว น ไว ย าก รณ์ แ ล ะการ ใช้ ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ใน บ ริ บ ท ท างสั งคม ปั จ จุ บั น ทั ก ษ ะการสน ท น า
ในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
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ศศภอ
105 ภาษาอังกฤษระดับ 3
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง
การวัด การเปรีย บเทีย บและการเปรีย บต่าง คาจากัด ความและการจาแนก การเขีย นอย่างมีเอกภาพ การใช้คาเชื่อม การฟังเพื่อจับ
ใจความสาคัญ การฟังเพื่อรายละเอียด จาเพาะและทาการอนุมาน
ศศภอ
106 ภาษาอังกฤษระดับ 4
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสาคัญและในรายละเอียด การอภิปราย
ตามหัวข้อที่กาหนด การอ่านบท อ่านในเรื่องที่หลากหลายและทาการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึ่ง
เกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทที่อ่าน
กญภอ
201 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยกรณ์ คาศัพท์ สานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของทักษะพื้นฐานทั้งสี่ภาษาในด้านการพูด การฟัง การอ่าน
และการเขียน รวมไปถึงการเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วทคณ
170 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ทักษะและเทคนิคที่ประยุกต์ได้ในชีวิตประจาวัน ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์
กาหนดการเชิงเส้น เซตและหลักการนับ ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ
วทคร 101 วิทยาศาสตร์บูรณาการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานในรูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงาน
การนาไปใช้และการอนุ รักษ์ สิ่งมีชีวิต และพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อาหารและเทคโนโลยีอาหาร
สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการขนส่งและการสื่อสาร แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอนาคต
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สมสค
108 ระบบกฎหมายไทย
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ปรัชญา ที่มาของกฎหมาย แนะนาทางกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและสากล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมายปกครอง และระบบกระบวนการยุติธรรมไทย
ศศพฐ
146 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้ ค ว าม ส าม าร ถ แ ล ะ แ น ว คิ ด ที่ เห ม าะ ส ม ใน ก าร พั ฒ น าต น เอ ง ก าร พั ฒ น าบุ ค ลิ ก ภ า พ
การปรับตัว การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตสานึกเพื่อดาเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่าของมนุษย์ การรู้จักชื่นชมและ
แยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
1.5 กลุ่มวิชาสุขภาพ และนันทนาการ
วกศท
101 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ค ว าม ส าคั ญ ข อ งก ารอ อ ก ก าลั งก าย แ บ บ แ อ โรบิ ก ป ร ะโย ช น์ ห ลั กก ารพื้ น ฐาน ข องฝึ ก เต้ น แ อ โรบิ ก
ทักษะการเคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกอื่นๆ เช่น แอโรบิกในน้า การชกมวยแบบแอโรบิกประ
กอบเพลง
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วกศท
102 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ประวัติ ความหมาย สถานที่และอุปกรณ์ เพื่อฝึกซ้อมและประโยชน์ของการฝึกโยคะ การเตรียมพร้อมของร่างกาย การยืด
เหยีย ดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ (ตาแหน่ งร่างกาย) การควบคุมลมหายใจ
ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก
วกศท
112 ลีลาศ
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ป ร ะโย ช น์ ก ติ ก า แ ล ะ ก ฎ เก ณ ฑ์ ค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะก าร แ ต่ งก าย ทั ก ษ ะ พื้ น ฐาน ใน ก ารเต้ น ลี ล าศ
เช่น จังหวะวอลซ์ (Waltz), คิวบัน – รัมบ้า (Cuban-rumba), ช่า ช่า ช่า cha cha-cha)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
วิชาบัญชี
กญพณ 101 หลักการบัญชี
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวความคิดพื้นฐานทางการบัญชี วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด และการจัดทางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
กิจการ ตลอดจนประโยชน์และข้อจากัดของข้อมูลทางการบัญชี บทบาทของการบัญชีที่มีต่อสังคม จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี
กญพณ 201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 101 หลักการบัญชี หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อ
ใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัด สินใจอย่างมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลของฝ่ายบริหาร การใช้ประโยชน์ของงบการเงิน เพื่อใช้
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาต่องบการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการ
จัดทางบประมาณเพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
วิชากฎหมาย
กญพณ 211 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศสัญญา หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
อานาจหน้าที่การดาเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะ ซื้อขายตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
วิชาเศรษฐศาสตร์
กญพณ 221 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : โลกาภิ วัต น์ การวัด ความสามารถทางเศรษฐกิจ ปัจจัย แวดล้อมทางเศรษฐกิจ การวางแผนการเงิน ส่ว นบุค คล การ
ประมาณการและการพยากรณ์อุปสงค์ การผลิต และต้นทุนการผลิต การตั้งราคา โครงสร้างตลาด การแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา การประเมิน
การลงทุน การตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การตัดสินใจของภาครัฐ
วิชาเชิงปริมาณและสถิติ
กญพณ 231 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ 170 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในทางธุรกิจ คัลคูลัส ฟังก์ชั่น ความชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น การหาค่ าสูงสุด และ
ต่าสุดของฟังก์ชั่น อินทิเกรชั่น ลาดับและอนุกรม คณิตศาสตร์การเงิน
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กญพณ 331 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ 170 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการและการวิจัยทางธุรกิจ ประกอบด้วย สถิติกับการตัดสิน ใจทาง
ธุรกิจ การแจกแจงความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม สถิติพรรณา การสารวจตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัม พันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบไคกาลังสอง การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา เลขดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติ
วิชาบริหารธุรกิจ
กญพณ 141 องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ทฤษฎี อ งค์ ก าร โครงสร้า งองค์ ก าร สุ ข ภาพองค์ ก าร การสร้ างองค์ ก ารแห่ งความสุ ข หลั ก ในการบริ ห าร หน้ า ที่
ของผู้บ ริห ารในด้ า นที่ เกี่ ย วกั บ การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การจั ด การทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การอ านวยการ การจู งใจ การสื่ อ สาร
การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดาเนินตามนโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ
กญพณ 142 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดและทฤษฎีของการตลาด ลักษณะและขอบเขตของการตลาด กลยุทธ์การตลาด ระบบการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยการตลาด การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดการช่องทางการจัด
จาหน่าย การค้าปลีก การค้าส่ง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การจัดการการความสัมพันธ์ลูกค้า การตลาดระดับโลก
กญพณ 241 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 101 หลักการบัญชี หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
หลัก การบริ ห ารการเงิน ของผู้ บ ริห ารการเงิน ธุร กิจ เพื่ อให้ บ รรลุ เป้ าหมาย การสร้างมูล ค่ าเพิ่ ม ของกิ จ การ ภายใต้
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์การเงิน ขั้นพื้นฐานการวางแผนและควบคุมการเงิน การบริหารและจัดการสินทรัพย์ต่าง
ๆ การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้ างของเงินทุน
และนโยบายเงินปันผล
กญพณ 242 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ธรรมชาติและความสาคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ ปัจจัยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต
ระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต และการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกาลังการผลิต การวางแผน กระบวนการผลิต การ
บริหารและควบคุมห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเครือข่ายลอจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กญพณ 341 วิจัยธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 331 สถิติธุรกิจ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ
ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ
เตรียมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
กญพณ 342 จริยธรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย คุณค่า และมาตรฐานของจรรยาบรรณ ความรับผิด ชอบ และหน้าที่ขององค์การธุรกิจ องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อจรรยาบรรณ และการพัฒนาจรรยาบรรณในองค์กรธุรกิจ การประเมินจรรยาบรรณในองค์การและบุคลากร
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2 วิชาเฉพาะด้าน
1. วิชาชีพบังคับ
กญกจ 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
คาอธิบายรายวิชา : ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ แนวโน้มของเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กญกจ 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 141 องค์การและการจัดการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ก ารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความหลากหลายของกาลัง
แรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและพัฒนาอาชีพ
การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัด การค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย พนักงานสัมพัน ธ์แ ละการเจรจาต่อรอ ง กฎหมาย
แรงงาน
กญกจ 203 การจัดการของผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :
แนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ หลักทฤษฎีและการ
ปฏิบัติการธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเงินทุน การจัดการทางบัญชี ผลิตภัณ ฑ์และการบริหารการผลิต ช่องทางการ
จาหน่ายผลิตภัณ ฑ์และการตั้งราคา การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย ความเสี่ยงและการประกันภัย
เอกสารในการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
กญกจ 204 พฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :
กญพณ 141 องค์การและการจัดการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ พฤติกรรมของ ปัจเจกบุคคล ปฏิสัมพันธ์ของ
บุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นา การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล และกลุ่ม
ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
กญกจ 205 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
คาอธิบายรายวิชา : ความสาคัญของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการ
การประมวลผลสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศภายในองค์การ, ระบบสารสนเทศข้ามองค์การ และระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ผลกระทบของเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศต่อการจัดการและตัดสินใจระดับองค์การ
กญกจ 301 การจัดการความเสี่ยง
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ประเภทและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน โดยศึกษาถึงการวางแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล ตลอดจนเทคนิคการป้องกันความเสี่ยง การศึกษากรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของกิจการ ทั้งการจัดความเสี่ยงแบบดั้งเดิม
และการจัดการความเสี่ยงทางเลือก การทาสัญญาประกันภัยและการใช้ประกันเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง
กญกจ 302 การจัดการโครงการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : การวางแผนโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนปฏิบัติการ และการดาเนินการ
ตามแผน การจัดลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน การควบคุม และติดตามโครงการ และการประเมินผลโครงการในภาคสนาม และการ
นาเสนอผลกรณีศึกษา
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กญกจ 303 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 242 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ความหมายและหลักการของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน แนวความคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น ห่วงโซ่อุปทาน การ
ขนส่ง การจัด ซื้อ การส่งมอบ การผลิต การกระจายสินค้า การบริการ ซอฟต์แวร์สาหรับการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กญกจ 304 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :
กญพณ 141 องค์การและการจัดการ, กญพณ 142 หลักการตลาด,
กญพณ 241 การเงินธุรกิจ และกญกจ 242 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อกาหนดนโยบายธุรกิจ กาหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจและการประสานความรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิท ธิภาพ การ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน การจัดสรรทรัพยากรตลอดจนการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานธุรกิจและองค์การ
ประเภทต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา
กญกจ 305 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 และศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่ โดยใช้ การใช้สื่อการสอนจากของจริง บทบาทสมมุติ
กิจกรรมเสมือนจริง การเตรีย มโครงการทางธุรกิจ เขียนรายงานและนาเสนอข้อมูลในที่ประชุมและสัมมนา รวมไปถึง การตระหนั ก
เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในบริบทของธุรกิจระหว่างประเทศ
กญกจ 401 สัมมนาการจัดการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ต้องเรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน ในหมวดวิชาแกน และหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ทางการจัดการ ครบทุกรายวิชา หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ความสาคัญของการวิจัย รูปแบบระเบียบการวิจัยที่เหมาะสมโดยเน้นด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการ ขั้นตอนและวิธีการวิจัย ปฏิบัติการวิจัยโดยเสนอโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานในการทาวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล และการสรุปผลงานวิจัย รวมถึงเลือกศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มีความสาคัญต่อการพัฒ นาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ต่อการบริหารจัดการ
2. วิชาชีพเลือก
กญกจ 421 สหกิจศึกษา
9 (0-27-0)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการดาเนิ นงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง ซึ่งต้องผ่าน
การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ระหว่างปฏิบัติงานต้องจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนาเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแล้ว
กญกจ 422 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3 (0-9-0)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติงาน และระหว่างปฏิบัติงานต้องจัดทารายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และน าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้วเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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รายวิชาทางการจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
กญกจ 231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและแนวโน้มในอนาคต ผลกระทบของอุตสาหกรรมการ
ท่อ งเที่ ย วต่ อเศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ งแวดล้อ ม องค์ป ระกอบของอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ย ว นโยบายของรัฐต่อ การส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยว องค์การและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก
กญกจ 331 ลักษณะและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและศาสนา การจาแนกประเภทของนักท่องเที่ยว ตาม
วัย เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม และวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมบริการการท่องเที่ยวที่ดี จนได้พบความต้องการและความจาเป็น
ของนักท่องเที่ยว
กญกจ 332 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ความหมายและความสาคัญ ของการตลาดในธุรกิจโรงแรมและการท่ องเที่ ย ว การจั ด ลาดั บความสาคัญ ของตลาด
เป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ลักษณะของตลาด การแบ่งส่วนตลาดและความต้องการของลูกค้า
ประเภทต่าง ๆ การวางแผนพัฒนาการตลาด การกาหนดกลยุทธ์ และการส่งเสริมการตลาดสาหรับการท่องเที่ยวและ บริการ พร้อมทั้ง
ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
กญกจ 431 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศแบบ
ต่าง ๆ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตัวอย่างระบบสารสนเทศสาหรับงานแบบต่างๆ การ
ประเมินผลระบบงานที่สร้างขึ้น แนวคิดในการควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
บริการและการท่องเที่ยว รวมถึงรู้จักซอฟต์ แวร์ที่ใช้สาหรับการรับจองห้องพัก ระบบงานต้อนรับส่วนหน้า ระบบงานส่วนหลัง ระบบการ
ควบคุมภายใน และงานบริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
กญกจ 432 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ความหมาย ความเป็นมาของการพัฒ นา แนวคิด หลักของการท่องเที่ย วยั่งยืน สถานการณ์แ ละแนวโน้ มในปัจจุบั น
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ กระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน
รวมทั้งกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยั่งยืน
กญกจ 433 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการบริการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1 และ ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ไวยกรณ์ คาศัพท์ สานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของการบูรณาการทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษในด้านการพูด
การฟัง การอ่านและการเขียน ซึ่งนาไปประยุกต์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
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รายวิชาทางการจัดการการตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ
กญกจ 241 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 142 หลักการตลาด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
บทบาทและความสาคัญของผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยผู้บริโภค การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคปัจจัยต่าง ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค การจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย วัฒนธรรมข้ามชาติ
ครอบครัวและชั้นทางสังคม นวัตกรรม กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคการติดต่อสื่อสารและความรับผิดชอบต่อสังคม
กญกจ 341 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :
กญพณ 142 หลักการตลาด และ กญกจ 241 การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในตลาดระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิดการจัดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ในตลาดระหว่างประเทศ นโยบายผลิตภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า สาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ล้มเหลว ปัจจัยที่มีอิทธิพ ล
ต่อการกาหนดเรื่องราคาในตลาดระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราคา วัตถุประสงค์และนโยบายราค า กลยุทธ์
ราคาเพื่อการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงราคา โดยใช้หลักต้นทุนตามกิจกรรม
กญกจ 342 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความรู้พื้น ฐานเกี่ย วกับธุรกิจการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิก แนวคิดรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจและธุรกิจสู่ผู้บริ โภค การริเริ่ม
อินเตอร์เน็ตและกลยุทธ์ในการเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจแบบเดิมเป็นธุรกิจทางอิเล็กทรอนิก สาธารณูปการด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนใน
การปฎิบัติการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ตัวอย่างการใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกในธุรกิจ
กญกจ 441 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 142 หลักการตลาด กญกจ 241 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด
ระหว่างประเทศ และ กญกจ 341 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในตลาด
ระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ลักษณะทั่วไป และความสาคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารทางการตลาด รูปแบบของการสื่อสารโดยใช้เครื่อง
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และตลาดทางตรงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งการวางแผนใช้เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดอย่างบูรณาการในการนาเสนอผลิต ภัณ ฑ์ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณและทรัพยากรของบริษัท
กญกจ 442 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 141 องค์การและการจัดการ กญพณ 142 หลักการตลาด
หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ห ลั ก แ ล ะวิ ธี ก าร ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กั บ บ ริ ษั ท ข้ าม ช าติ รู ป แ บ บ ก ารเข้ าสู่ ธุ ร กิ จ ระห ว่ า งป ระเท ศ ตั ว แ บ บ
และกลยุทธ์ในการจัดการบริษัทข้ามชาติ หน้าที่ทางธุรกิจในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การตลาดระหว่างประเทศ การเงิน
ระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเปรียบเทียบ นโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ
กญกจ 443 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 141 องค์การและการจัดการ กญพณ 142 หลักการตลาด
หรือ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
บทบาทและวิวั ฒ นาการของการตลาดระหว่างเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง
กฎหมายและวัฒนธรรมที่มีต่อการตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดระหว่างประเทศ การวางแผน
และนโยบายการตลาดระหว่างประเทศ การดาเนินการทางการตลาด สภาพธุรกิจระหว่างประเทศ การ ควบคุมสภาพทางการตลาด
ระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ องค์การรัฐบาลและเอกชนที่อานวยความสะดวกด้านนาเข้าและส่งออก
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รายวิชาทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กญกจ 251 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวางแผนทรัพ ยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพ ยากรมนุ ษย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการคั ด เลื อ ก ประเภทของการทดสอบเพื่ อ การจ้ า งงาน กลยุ ท ธ์ ในการทดสอบ และการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลเข้ า ท างาน
การนาหลักสมรรถนะเข้ามาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
กญกจ 351 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานและระบบรางวัล ระบบผลงานและการวางแผนกลยุทธ์ การระบุผลงานและการเลือก
วิธีการในการวัดผลงาน การวัดผลและพฤติกรรม การรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกั บผลงาน การนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานไป
ปฏิบัติ การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงาน ทักษะ การจัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัลและประเด็นทางกฎหมาย
การจัดการผลงานของทีม
กญกจ 352 การจัดการค่าตอบแทน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 351 การจัดการผลการปฏิบัติงาน หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การจัดการค่าตอบแทน ทั้งในส่วนที่เป็นค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน การจัดการค่าจ้างแบบยืดหยุ่น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์งาน การทาการสารวจค่าจ้าง การออกแบบค่าตอบแทนที่จูงใจ
กญกจ 451 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การพัฒนาทรัพ ยากรมนุษย์ การพัฒนาเป็นรายบุคคล การพัฒนาอาชีพ การจัดการผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
องค์การ ศึกษาบทบาทและสมรรถนะของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กญกจ 452 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความสาคัญของระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถาปัตยกรรมสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ การน าความรู้ด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลทรัพ ยากรมนุษย์มาประมวลผลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจใน
บริหาร องค์การ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จริยธรรมกับการทางานด้านระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์การ
กญกจ 453 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญกจ 202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
พนักงานสัมพันธ์และแรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ ระบบแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ คนงานและสหภาพแรงงาน นายจ้างและ
ผู้จัดการนายจ้างและภาครัฐ การเจรจาต่อรองร่วมกัน ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: บัญชีบัณฑิต
: บช.บ.
: Bachelor of Accountancy
: B.Acc.

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านบัญชีและศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้อง สามารถที่จะ
บูรณาการความรู้และทั กษะที่ ได้ รับไปประยุกต์ ใช้ได้ จริง รวมทั้งเป็น ผู้มีคุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และมีความตระหนัก ในคุณค่าแห่งวิชาชีพบัญชี
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้านบัญชีและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพบัญชี พร้อมที่จะเข้าสู่โลกธุรกิจแห่งนวัตกรรม
2. เพื่อขยายทางเลือกทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สนใจเข้ารับการศึกษาซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต รองรั บ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน (The ASEAN Economic
Community: AEC) ในปี 2558 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตก
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักบัญชี
2. ผู้สอบบัญชี
3. นักบัญชีบริหาร
4. ผู้วางระบบบัญชี
5. บัญชีภาษีอากร
6. นักการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7. ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
8. ผู้ให้คาปรึกษาทางการเงิน บัญชี และภาษีอากร
9. ธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
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รายชื่ออาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. อาจารย์สุรยิ า บุตรพันธ์
2. อาจารย์ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บารุง
3. อาจารย์โศภนา พิชิตพรชัย
4. อาจารย์ ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ
5. อาจารย์วุฒิสิทธิ์ บุญประเสริฐสุข

หัวหน้าสาขา
ประธานหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
1.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกาหนด
1.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.กลุ่มวิชาภาษา
4.กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1.กลุ่มวิชาแกน
2.กลุ่มวิชาเอก
3.กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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138 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต
16
หน่วยกิต
7
หน่วยกิต
9
15
6
5
3
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

101 หน่วยกิต
53
หน่วยกิต
33
หน่วยกิต
15
หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

มมศท 101
MUGE 101
มมศท 102
MUGE 102
มมศท 103
MUGE 103

31
16

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development

หน่วยกิต
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
7 หน่วยกิต
2 (1-2-3)

2. กลุ่มวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษระดับ 1-4 ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา
จานวน 6 หน่วยกิต
ศศภท 100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
LATH 100 Arts of Using Thai in communication
ศศภอ 103 ภาษาอังกฤษ ระดับ 1
LAEN 103 English Level 1
ศศภอ 104 ภาษาอังกฤษ ระดับ 2
LAEN 104 English Level 2
ศศภอ 105 ภาษาอังกฤษ ระดับ 3
LAEN 105 English Level 3
ศศภอ 106 ภาษาอังกฤษ ระดับ 4
LAEN 106 English Level 4

3 (2-2-5)
2 (1-2-3)

9 หน่วยกิต

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

กลุ่มวิชาเลือกทีห่ ลักสูตรกาหนด
15
หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
วทคร 101 วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
SCID 101 Integrated Science
สวศท 105 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
ENGE 105 Integrated Health and Environment
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 หน่วยกิต
สมสค 108 ระบบกฎหมายไทย
2 (2-0-4)
SHSS 108 Thai Legal System
ศศพฐ 146 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
LAFE 146 Personality Development
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
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3. กลุ่มวิชาภาษา
3
หน่วยกิต
กญภอ 201 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
KAEN 201 English for Organizational Communications
หรือเลือกจากรายวิชาอื่นในกลุ่มวิชาภาษา ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
1
หน่วยกิต
วกศท 101 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
SPGE 101 Aerobic for Health
วกศท 102 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
SPGE 102 Yoga for Health
วกศท 112 ลีลาศ
1 (0-2-1)
SPGE 112 Social Dance
หรือเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
101 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาแกน
53 หน่วยกิต
- วิชาบัญชี
กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
KAAC 101 Principles of Accounting

กญบช 211
KAAC 211
กญบช 311
KAAC 311

กญบช 221
KAAC 221
กญบช 222
KAAC 222
กญพณ 331
KACM 331
กญพณ 141
KACM 141
กญพณ 142
KACM 142
กญกจ 201
KAMG 201
กญพณ 241
KACM 241
กญพณ 242

- วิชาการกฎหมายและภาษีอากร
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Business Law Principles
การภาษีอากร 1
Taxation 1
- วิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
- วิชาสถิติและปริมาณ
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
- วิชาบริหารธุรกิจ ภาษาและระบบสารสนเทศ
องค์การและการจัดการ
Organizations and Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การเงินธุรกิจ
Business Finance
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

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

KAMG 242
กญกจ 304
KACM 304
กญพณ 342
KACM 342
กญภอ 241
KAEN 241
กญภอ 342
KAEN 342
กญภอ 343
KAEN 343
กญภอ 444
KAEN 444
กญบช 141
KAAC 141

Production and Operations Management
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
จริยธรรมธุรกิจ
Business Ethics
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
1
Communicative Business English 1
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2
Communicative Business English 2
จดหมายและการเขียน
Correspondences and Writing
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
Business English Communications
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Introduction to Information Technology

กญบช 251
KAAC 251
กญบช 252
KAAC 252
กญบช 253
KAAC 253
กญบช 351
KAAC 351
กญบช 355
KAAC 355
กญบช 451
KAAC 451
กญบช 352
KAAC 352
กญบช 354
KAAC 354
กญบช 353
KAAC 353
กญบช 452
KAAC 452
กญบช 453
KAAC 453

2. กลุ่มวิชาเอก
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting 1
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting 2
การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting 1
การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting 2
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting 1
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting 2
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
Internal Control and Audit
การภาษีอากร 2
Taxation 2
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reports and Analysis
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance

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

33

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

คู่มือนักศึกษา ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปี 2560 | 145

3. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
เลือกศึกษาในกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและต้องเป็นวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
(ในกลุ่มวิชาที่เลือกศึกษา)
3.1 กลุ่มวิชาสอบบัญชี
กญบช 461 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
KAAC 461 Seminar in Internal Auditing
กญบช 462 สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
KAAC 462 Seminar in Auditing
กญบช 463 การสอบบัญชีขั้นสูง
3 (3-0-6)
KAAC 463 Advanced Auditing
กญบช 464 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
KAAC 464 Seminar in Financial Accounting
กญบช 465 การบัญชีสืบสวน
3 (3-0-6)
KAAC 465 Forensic Accounting
กญบช 472 การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)
KAAC 472 Tax Planning
กญบช 482 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 (3-0-6)
KAAC 482 Software packages for Accounting
3.2 กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร
กญบช 471 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3 (3-0-6)
KAAC 471 Seminar in Managerial Accounting
กญบช 472 การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)
KAAC 472 Tax Planning
กญบช 473 การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
KAAC 473 International Accounting
กญบช 474 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
KAAC 474 Environmental Management Accounting
กญบช 475 การวางแผนและการกากับดูแลหน้าที่ทางบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
KAAC 475 Controllership
กญบช 476 การบริหารต้นทุน
3 (3-0-6)
KAAC 476 Cost Management
กญบช 477 การบัญชีเพื่อธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
KAAC 477 Accounting for Hospitality
กญบช 201 การบัญชีเพื่อการจัดการ**
3 (3-0-6)
KAAC 201 Managerial Accounting
กญบช 482 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 (3-0-6)
KAAC 482 Software packages for Accounting
** สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น เลือกลงทะเบียน
3.3 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กญบช 481 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
KAAC 481 Seminar in Accounting Information Systems
กญบช 482 โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 (3-0-6)
KAAC 482 Software packages for Accounting
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กญบช 483
KAAC 483
กญบช 484
KAAC 484
กญบช485
KAAC 485
กญบช 486
KAAC 486
กญบช 472
KAAC 472

การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร
Integrated Accounting for ERP
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
Information System Audit and Control
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System Analysis and Design
การจัดการฐานข้อมูล
Database Management
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ทั้ งนี้ ให้ ห มายรวมถึ ง วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หมวดภาษาต่ า งประเทศด้ ว ย โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาหรื อ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
กญบช 478 การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
KAAC 478 Investment in the ASEAN Economics Community
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แผนการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
แผนการศึกษา : ปี 1
COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
LAEN xxx
ENGE 105
KACM 141
KAAC 101

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
English Level x
Integrated Health &
Env.
Organization & Manag.
Princ. of Accounting

CR.
2
3
2
3
3
3

PREREQUISITE
-

3
3
22

-

COURSE NO.
MUGE 101*
MUGE 102*
MUGE 103*
LATH 100*
LAEN xxx
SHSS 108

SUBJECT
General Education
Social Studies
Art and Sciences
Arts of Using Thai
English Level x
Thai Legal System

LAFE 146
KAAC 251
KACM 142
SCID 101
XXXX xxx*

Personality Development
Intermediate Ac.1
Principles of Marketing
Integrated Science
รายวิชากลุ่มสุขภาพและ
นันทนาการ

CR.
0
0
0
0
3
2

PREREQUISITE
-

3
3
3
3
1

KAAC101
-

18

แผนการศึกษา : ปี 2
COURSE NO.
KAEL 201
KAAC 211
KAAC 221
KACM 241
KAAC 141
KAAC 252

SUBJECT
Eng. for Organiz.Com.
Business Law
Microeconomics
Business Finance
Intro. to IT…
Intermediate
Accounting 2

CR.
3
3
3
3
3
3

PREREQUISITE
KAAC 101
KAAC 251

18

COURSE NO.
KAEN 241
KAAC 222
KACM 331
KAAC 253

SUBJECT
Com. Business Eng. I
Macroeconomics
Business Statistics
Cost Accounting I

CR.
3
3
3
3

PREREQUISITE
SCMA170
-

KAMG 304

Strategic Management

3

Human Resource Mgt.
Business Ethics

3
2
20

KACM141/
KACM142/
KACM241
KACM141
-

KAMG 201
KACM 342

COURSE NO.
KAEN 343

SUBJECT
Correspon. & Writing

CR.
3

แผนการศึกษา : ปี 3
COURSE NO.
KAEN 342

SUBJECT
Com. Business Eng. I

CR.
3

PREREQUISITE
-

PREREQUISITE
KAEN241/
KAEN342
KAAC101/
KAAC311
KAAC251/
KAAC252

KAMG 242

Production & O. M.

3

-

KAAC 354

Taxation II

3

KAAC 351

Cost Accounting II

3

KAAC253

KAAC 355

Advanced Accounting II

3

KAAC 352
KAAC 311
KAAC 353

Internal Control&Audit
Taxation I
Ac. Information
Systems

3
3
3

KAAC101
KAAC101/
KAAC141

KAAC xxx
KAAC xxx

Electives
Electives

3
3
15

COURSE NO.
KAAC 453

SUBJECT
Auditing and Assurance

CR.
3

KAAC xxx

Electives

3

PREREQUISITE
KAAC251/
KAAC252/
KAAC352/
KAAC452
-

KAAC xxx

Electives

3

-

XXXX xxx

Free Electives

3

-

18

แผนการศึกษา : ปี 4
COURSE NO.
KAEN 444

SUBJECT
Business Eng.Com.

CR.
3

PREREQUISITE
KAEN241/
KAEN342/
KAEN343

KAAC 451

Advanced Accounting II

3

KAAC 452

Financial Reports…

3

KAAC251/
KAAC252
KAAC251/
KAAC252

KAAC xxx

Electives

3
12
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12

คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัต-ิ ค้นคว้า)
มมศท
101 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความ ห ม าย ค วาม ส าคั ญ แ ล ะ ความ สั ม พั น ธ์ ขอ งวิ ช าศึ ก ษ าทั่ วไป กั บ วิ ช าชี พ / วิ ช าเฉพ าะ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกัน
ปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/ สถานการณ์ เพื่ อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากรณีศึกษา
มมศท
102 สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักการและทฤษฏีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สาคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองก ารปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การ
วิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ /ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือแนวทางปรับปรุง
พัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสอนแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
มมศท
103 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
2 (1-2-3)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : มนุษยภาพในอดีต ปั จ จุบั น และอนาคต เหตุก ารณ์ / สถานการณ์ / ปัญ หาเกี่ ยวกั บ วิวัฒ นาการที่ ส าคัญ
ทางด้านศิล ปะวิท ยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพี ยง การวิเ คราะห์เหตุปั จจัยและผลกระทบของเหตุก ารณ์ /
สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
2. กลุ่มวิชาภาษา
ศศภท
100 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ศิ ล ป ะ ก า ร ใช้ ภ า ษ า ไท ย ทั ก ษ ะ ก า ร ใช้ ภ า ษ า ไท ย ใน ด้ า น ก า ร พู ด ก า ร ฟั ง ก า ร อ่ า น
การเขียนและการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ศศภอ
103 ภาษาอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบททีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน ในลักษณะของการบูร
ณาการทักษะพื้นฐานทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) และการสื่อสารในชั้นเรียน
ศศภอ
104 ภาษาอังกฤษระดับ 2
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : คาศัพท์ สานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย
ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
ศศภอ
105 ภาษาอังกฤษระดับ 3
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน ความถี่ และความน่าจะ
เป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คาจากัดความและการจาแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คาเชื่อม การฟังเพื่อจับ
ใจความสาคัญ การฟังเพื่อรายละเอียด จาเพาะและทาการอนุมาน
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ศศภอ
106 ภาษาอังกฤษระดับ 4
3 (2-2-5)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : บูรณาการในทักษะทั้งสี่ (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน) การฟังเพื่อจับใจความสาคัญและในรายละเอียด
การอภิปรายตามหัวข้อที่กาหนด การอ่านบท อ่านในเรื่องที่หลากหลายและทาการสรุปและเขียนอย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้า
ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สัมพันธ์กับบทที่อ่าน
กญภอ
201 ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารองค์กร
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ไวยกรณ์ คาศัพท์ สานวน และกลยุทธ์การเรียนรู้ในลักษณะของทักษะพื้นฐานทั้งสี่ภาษาในด้านการพูด การฟัง
การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร
กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกาหนด
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วทคร
101 วิทยาศาสตร์บูรณาการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วิวัฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ โลกและอวกาศ พลังงานในรูป แบบต่างๆ
แหล่งพลังงาน การนาไปใช้และการอนุรักษ์ สิ่งมี ชีวิตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เคมีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อาหารและเทคโนโลยี
อาหาร สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการขนส่งและการสื่อสาร แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอนาคต
สวศท
105 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิ ด ส าหรับ “สุข ภาพ” และ “ สิ่ง แวดล้ อม” มิ ติร ะดับ ของสุข ภาพและปั จ จัยที่ ก าหนด สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทศาสตร์สาหรับการเสริมสร้างสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิง บูรณาการเพื่อสุขภาพ ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม นโยบาย สุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
พอเพียง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กับอาชีพ
4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สมสค
108 ระบบกฎหมายไทย
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ปรัชญา ที่มาของกฎหมาย แนะนาทางกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและสากล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กฎหมายปกครอง และระบบกระบวนการยุติธรรมไทย
ศศพฐ
146 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ทักษะความรู้ ความสามารถและแนวคิดที่เหมาะสมในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว
การปรับจิตใจและอารมณ์ จิตสานึกเพื่อดาเนินชีวิตตามแนวทางที่ยอมรับได้ การยอมรับคุณค่าของมนุษย์ การรู้จกั ชื่นชมและแยกแยะความงาม
และความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์
5. กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ
วกศท
101 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความสาคัญของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพื้นฐานของฝึกเต้นแอโรบิก ทักษะการ
เคลื่อนไหวในการเต้นแอโรบิก ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกอื่นๆ เช่น แอโรบิกในน้า การชกมวยแบบแอโรบิกประกอบเพลง
วกศท
102 โยคะเพื่อสุขภาพ
1 (0-2-1)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ป ร ะ วั ติ ความ ห ม าย ส ถา น ที่ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ เพื่ อ ฝึ ก ซ้ อ ม แล ะ ป ระ โย ช น์ ขอ งก ารฝึ ก โย คะ
การเตรียมพร้อมของร่างกาย การยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ การฝึก ท่ าอาสนะต่างๆ (ตาแหน่ง
ร่างกาย) การควบคุมลมหายใจ ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก
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วกศท
112 ลีลาศ
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : -

1 (0-2-1)

ประโยชน์ กติกา และกฎเกณฑ์ ความปลอดภัยและการแต่งกาย ทักษะพื้นฐานในการเต้นลีลาศ เช่น จังหวะ
วอลซ์ (Waltz), คิวบัน – รัมบ้า (Cuban-rumba), ช่า ช่า ช่า cha cha-cha)
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาแกน
กญบช
101
การบัญชีชั้นต้น
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ ข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบั ญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญ ชี
วงจรบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการงบการเงิน สาหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย
กญบช
211
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศสัญญา หลัก กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งอานาจหน้าที่การดาเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท ลักษณะซื้อขายตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ
กญบช
311
การภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและอากร แสตมป์ รวมทั้งภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้จัดเก็บ ได้แก่ ภาษีโรงเรือน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษี ป้าย ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต ความรับผิดชอบของบุคคล และองค์กรธุรกิจต่อ
สังคมในการเสียภาษี
กญบช
221
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทางานของกลไกราคา
อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรม การผลิต ต้นทุนการผลิต การกาหนดราคาสินค้าในตลาดที่มี
การแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ
ทฤษฎีเบื้องต้น เกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด
กญบช
222
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมายและวิธีก ารศึก ษาเศรษฐศาสตร์ ดั ชนีชี้ส ภาวะเศรษฐกิ จ มหภาค เป้าหมายและปัญ หาในทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาค การคานวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกาหนดรายได้ประชาชาติดุลย ภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน
ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชาระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศ และการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน
กญพณ
331
สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : วทคณ 170 คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้ หรือได้รบั อนุมัตจิ ากคณะกรรมการหลักสูตร
การประยุก ต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานเพื่อการบริห ารจัดการและการวิจัยทางธุร กิ จ ประกอบด้วย สถิติกั บ การ
ตัดสินใจ ทางธุรกิจ การแจกแจงความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม สถิติพรรณา การสารวจตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบไคน์แสควร์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
เลขดัชนี และการตัดสินใจเชิงสถิติ
กญพณ
242
การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ธรรมชาติและความส าคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ ปัจจัยและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับ การ
ตัดสินใจ การผลิต ระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิตและการวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกาลังการผลิต การวางแผน กระบวนการ
ผลิต การบริหารและควบคุมซัพพลายเชน การจัดการเครือข่าย ลอจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กญพณ
141
องค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : หลักในการบริหาร หน้าที่ของผู้บริหารในด้านที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การจัดวางกาลังคน การ
อานวยการ การจูงใจ การสื่อสาร การประสานงาน และการควบคุมงานให้ดาเนินตาม นโยบายที่ได้วางไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ
กญพณ
142
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
วิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อน : แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขตความสาคัญ หน้าที่และบริการของ ตลาดชนิดต่างๆ การ
จัดประเภทสินค้า การวางแผน การเลือกช่องทางการจาหน่าย นโยบายการตั้งราคาและ การส่งเสริมการจาหน่าย การวิเคราะห์และการเลือก
ตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด การ หาวิธีการควบคุมการตลาด
กญกจ
201
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 141 องค์การและการจัดการ หรือได้รบั อนุมัตจิ าก คณะกรรมการหลักสูตร
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดการความหลากหลายของกาลังแรงงาน การวางแผนทรัพยากร มนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรอง
กฎหมายแรงงาน
กญพณ
241
การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้นหรือได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
หลักการบริหารการเงินของผู้บริหารการเงินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของกิจการ
ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์การเงิน ขั้นพื้นฐาน การวางแผนและควบคุม การเงิน การบริหารและจัดการสินทรัพย์ต่าง ๆ
การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะ ปานกลาง และระยะยาว การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบาย
เงินปันผล
กญกจ
304
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญพณ 141 องค์การและการจัดการ, กญพณ 142 หลักการตลาด
และกญพณ 241 การเงินธุรกิจ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตร
การวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อกาหนดนโยบาย ธุรกิจกาหนดกล
ยุทธ์ทางธุรกิจและการประสานความรู้ในแขนงวิชาต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อสามารถ บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานการจัดสรร ทรัพยากรตลอดจนการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานธุรกิจและองค์การประเภท
ต่างๆโดยใช้กรณีศึกษา
กญพณ
342
จริยธรรมธุรกิจ
2 (2-0-4)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความหมาย คุ ณ ค่ า และมาตรฐานของจรรยาบรรณ ความรั บ ผิ ด ชอบ และหน้ าที่ ข ององค์ ก ารธุ ร กิ จ
องค์ประกอบ ที่มีอิทธิพลต่อจรรยาบรรณ และการพัฒนาจรรยาบรรณในองค์กรธุรกิจ ปัญหาด้านจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจ
กญภอ
241
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ โดยเน้นทักษะในการอ่าน เพื่อสามารถเข้าใจสิ่ง
ตีพิมพ์ต่างๆ ทางธุรกิจ
กญภอ
342
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจที่เกี่ยวกับการฟัง การจับใจความจากการประชุม
สัมภาษณ์ สมัครงาน การอภิปราย สนทนาทางธุรกิจตามหัวข้อต่างๆ โดยอาศัย สภาพการณ์ที่คล้ายกับความเป็นจริง
กญภอ
343
จดหมายและการเขียน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญภอ 241 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 และ กญภอ 342 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียน บันทึกช่วยจาและจดหมายธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจ
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กญภอ
444
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญภอ 241 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 1 และ
กญภอ 342 ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 2 และ
กญภอ 343 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นสูง การพูดภาษาอังกฤษในการประชุม การอภิปราย การเจรจา
ทางธุรกิจ และการนาเสนอในทีป่ ระชุม
กญบช
141
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : ความรู้พื้นฐานของระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน องค์กร รูปแบบและ
โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การ
สื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
2. กลุ่มวิชาเอก
กญบช
251
การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์
การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการสินทรัพย์ใน งบแสดง
ฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
กญบช
252
การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและ ส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วยการจาแนก ประเภทหนี้สิน การ
รับ รู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กิจการ การดาเนินงาน การแบ่งผลกาไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชาระบัญชีของห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด
และบริษัทมหาชนจากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด
กญบช
253
การบัญชีต้นทุน 1
3 (3-0-6)
วิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น
ความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึก
ต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุ นงาน สั่งท า ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุ น
มาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
กญบช
351
การบัญชีต้นทุน 2
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 253 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการภายใต้ สภาวการณ์ที่แน่นอนและ
ไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร ระบบต้นทุนรวมระบบ ต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การกาหนด
ราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
กญบช
355
การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ กญบช 252 การบัญชีชั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสาหรับ
รายการ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝาก
ขาย ธุรกิจขายผ่อนชาระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสาหรับการปรับ โครงสร้างหนี้ การบัญชีสาหรับกิจการร่วมค้า การจัดทางบ
การเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลกาไร
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กญบช
451
การบัญชีชั้นสูง 2
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และกญบช 252การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การจัดทางบการเงินรวม งบกระแส
เงินสดรวม
กญบช
352
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น
การกากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิด
ของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายใน
และการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สาคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ ภายในต่อการทุจริตในองค์กร
กญบช
354
การภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น และกญบช 311 การภาษีอากร 1
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบัญชีกับภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างกาไรสุทธิตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและตามหลัก ประมวลรัษ ฎากร ภาษีเ งิน ได้บุ คคลธรรมดา การบั ญ ชีส าหรับ ภาษีเ งินได้ร อตัดบั ญ ชี ภาษีเ งินได้ หั ก ณ ที่ จ่ าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยเน้นจริยธรรมของ วิชาชีพการบัญชีในการจัดทาบัญชีเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีและอานาจของเจ้า
พนักงานประเมินในการ ตรวจสอบการเสียภาษี
กญบช
353
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้นและ
กญบช 141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทาเอกสารของ ธุรกิจ หลักการ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยว กับวงจร
รายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน แต่ละ
วงจร การควบคุมภายใน ทางเดิน เอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กญบช
452
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และกญบช 252 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ งบการเงินและข้อมูล
ทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน
ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
กญบช
453
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ กญบช 252 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
กญบช 352 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ กญบช 452 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
แนวคิดทั่ วไปและแม่ บทสาหรับงานที่ ให้ความเชื่อมั่ น กฏหมายและพระราชบัญ ญัติเกี่ยวกั บการสอบบัญ ชี
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาดการวางแผน งานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมี
สาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยงหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่า งในการสอบบัญ ชี
กระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต การ
ตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี
3. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก เฉพาะเลือก เฉพาะเลือก
3.1 กลุ่มวิชาสอบบัญชี กลุ่มวิชาสอบบัญชี กลุ่มวิชาสอบบัญชี
กญบช
461
สัมมนาการตรวจสอบภายใน
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 352 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
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3 (3-0-6)

อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาในการปฏิ บัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน แนวทางแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็น
ที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กญบช
462
สัมมนาการสอบบัญชี
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 453 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
การอภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐาน การสอบบัญชีและ
ปัญ หาในการปฏิ บัติง านของผู้ ส อบบั ญ ชี แนวทางการแก้ ไข โดยใช้ก รณี ศึก ษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่ เ กี่ ยวข้องทั้ ง ในประเทศแล ะ
ต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบ บัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กญบช
463
การสอบบัญชีขั้นสูง
3 (3-0-6)
วิชาที่ตอ้ งศึกษาก่อน : กญบช 453 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
จรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ห ลัก การและวิธีก ารสอบบั ญ ชีในสถานการณ์ ต่างๆ โดยเน้นด้ านปฏิ บัติห รือ
มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใหม่ การวางแผนการสอบบัญชี การเลือกตัวอย่างและกาหนดค่านัยสาคัญ การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วน
ของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทากระดาษทาการเพื่อใช้ในการสอบบัญชี การสรุปผลและรายงานการสอบบัญชี ปัญหาในการสอบบัญชี
ของธุรกิจ
กญบช
464
สัมมนาการบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 355 การบัญชีชั้นสูง 1
ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชีการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาประยุกต์ใช้
กญบช
465
การบัญชีสืบสวน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 453 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
ความหมาย แนวคิด และการพัฒนารูปแบบการบัญชีสืบสวน ความแตกต่างระหว่างการบัญชีสืบสวนกับการ
ตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบัญชีสืบสวน สถาบันวิชาชีพการ บัญชีสืบสวน เทคนิค วิธีการตรวจสอบ และการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้องร้องเพื่อดาเนินคดีในศาล
กญบช
472
การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 311 การภาษีอากร 1 และ กญบช 354 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย ภาษีมูล ค่ าเพิ่ม และภาษีอื่น
เพื่อให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม
กญบช
482
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 353 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ศึกษาลักษณะทั่วไปของโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ การวิเคราะห์โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี การเลือก
และ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีและระบบอื่นๆ ในองค์การ
3.2 กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร
กญบช
471
สัมมนาการบัญชีเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 351 การบัญชีต้นทุน 2
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การ ใช้ข้อมูลทางการ
บัญชี ในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษ
ทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและ จรรยาบรรณวิชาชีพ
กญบช
473
การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และกญบช 252 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดทางบัญ ชีก ารเงิน บัญ ชีบ ริหาร และการสอบบัญ ชีในกิ จ การระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ ความ
แตกต่างทางการบัญชี และสาเหตุพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ผลกระทบของการแปลงเงินตราต่างประเทศต่อการบัญชี การพัฒนาวิชาชีพ
ทางการบัญชีของสถาบันวิชาชีพระหว่างประเทศ
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กญบช
474
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และกญบช 252 การบัญชีชั้นกลาง 2
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมและสังคม
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ข้อมู ลต้นทุ น สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ท างธุร กิจ ที่ได้รับ จากการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นตัวเลขทางการเงิน และไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งการ
จัดทารายงาน การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เสนอต่อผู้ใช้ภายนอกตามแนวปฏิบัติของ ISO หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กญบช
475
การวางแผนและการกากับดูแลหน้าที่ทางบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และกญบช 252 การบัญชีชั้นกลาง 2
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนและการกากับดูแลหน้าที่ทางบัญ ชีและการเงิน รวมไปถึงการ
ประเมิ นผลงานขององค์ก รประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุท ธ์และการใช้งบประมาณเป็น เครื่องมือในการวางแผนและควบคุม การ
ดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัชนีชี้วัดผลการ ดาเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหาร
กญบช
476
การบัญชีต้นทุนขั้นสูง
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 251 การบัญชีชั้นกลาง 1 และกญบช 351 การบัญชีต้นทุน 2
การวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชีต้นทุน ระบบต้นทุนสาหรับวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต การ
วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต การประมาณต้นทุน การวิเคราะห์ ต้นทุนเพื่อกาหนดราคาขาย
กญบช
477
การบัญชีเพื่อธุรกิจบริการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น
ลักษณะการดาเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญ ชีและการควบคุมภายในเกี่ ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของ
เจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดาเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิ จบริการ การวางแผนงบประมาณเพื่อการ
ตัดสินใจ
กญบช
201
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 101 การบัญชีชั้นต้น
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหาร แนวความคิดเกี่ยวกับ
ต้นทุนเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของฝ่ายบริหาร การใช้ประโยชน์ของงบการเงิน เพื่อใช้
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาต่องบการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการจัดทา
งบประมาณเพื่อการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
3.3 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
กญบช
481
สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 353 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้กับ ระบบ สารสนเทศทางการ
บัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
กญบช
483
การบัญชีบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 353 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิด วิธีก าร และหลัก การของระบบการบริห ารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ที่ มีอยู่ในปัจ จุบันและ
แนวโน้ม ในอนาคต รวมไปถึงการประยุกต์ใช้การบัญชีในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เนื้อหาของวิชารวมถึงการจัดหาและการเลือก
Software ที่ รองรับ ระบบ ERP การนาระบบ ERP มาใช้ในองค์ก รและปัจจัยที่ มีผ ลต่อความสาเร็จ ในการนาระบบ ERP มาใช้ในองค์ก ร การ
ประยุ ก ต์ ใช้ ERP Software packages จากบริษั ท ที่ เ ป็ น ผู้น าทางด้ าน ERP application (เช่ น Oracle) ในกระบวนการทางธุร กิ จ รวมทั้ ง
การศึกษาถึงระบบย่อยและการนาระบบย่อยมาใช้งานร่วมกันในระบบ ERP แนวคิดและหลักการปฏิบัติในการ ออกแบบฐานข้อมูลและ user
interfaces โดยใช้ Database Application เช่น Oracle PL/SQL
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กญบช
484
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: กญบช 352 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และ
กญบช 353 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ
กญบช 453 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้าน การบัญ ชี การ
ควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการป้องกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิค และการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การตรวจสอบ
กญบช
485
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 353 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ การ
จัดทาแบบนาเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยคานึงถึง
กระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
กญบช
486
การจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : กญบช 141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจั ดโครงสร้าง วิธีการ ออกแบบระบบ
ฐานข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบจ าลองข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ (Relational Data Model) และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database
Management Systems)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 (3-0-6)
กญบช 311 การภาษีอากร 1 และ กญบช 354 การภาษีอากร 2
พื้นฐานการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาเซียน เพื่อทราบปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญสาหรับการทา
ธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กญบช
478
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน :
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