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öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÖŠĂêĆĚÜöćÝćÖüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöàċęÜêĆĚÜ×ċĚîđöČęĂüĆîìĊęöĊîćÙö
óý ēé÷öĊÝčéöčŠÜĀöć÷đóČęĂ×÷ć÷ÖćøýċÖþćßĆĚîÿĎÜĕðÿĎŠêŠćÜÝĆÜĀüĆé đøĉęöĒøÖêĆĚÜĂ÷ĎŠìĊę  ëîîîÙøÿüøøÙŤ
êĞćïúêúćé ĂĞćđõĂđöČĂÜ ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊę  ĕøŠ êŠĂöćĕéšøĆïÖćø÷Öåćîą×ċĚîđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöđöČĂę ðŘóýĒúąĕéšĒ÷ÖêĆüđðŨîđĂÖđìýßČĂę ĶöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöķ
đöČęĂüĆîìĊę  íĆîüćÙö óý  ēé÷óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ìøÜúÜóøąðøöćõĉĕí÷ĔîóøąøćßïĆââĆêĉ
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ àċęÜðøąÖćýĔîøćßÖĉÝÝćîčđïÖþć đúŠöìĊę  êĂîìĊę  Ö îĆïđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜìĊę 
×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúąđøĉęö÷šć÷ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîïćÜĀîŠü÷ÜćîĕðĕüšìĊęêĆĚÜĒĀŠÜĔĀöŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷ÜĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷
ÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö ïîđîČĚĂìĊęðøąöćè   ĕøŠ ðŦÝÝčïĆîýĎî÷Ť ÖúćÜÖćøïøĉĀćøÖćøýċÖþć ìĆĚÜøąéĆïðøĉââćêøĊ
ðøĉââćēìĒúąðøĉââćđĂÖ Ă÷ĎŠìĊęêĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ĂĞćđõĂÖĆîìøüĉßĆ÷ îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊÿëćïĆîüĉÝĆ÷üúĆ÷øčÖ×đüß
ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøĂĞćđõĂîćéĎîđîČĚĂìĊęðøąöćèĕøŠ ÿëćîĊðäĉïĆêĉÖćøïšćîđÖĉĚÜĂĞćđõĂđöČĂÜÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćö
đîČĂĚ ìĊðę øąöćèĕøŠĒúąēÙøÜÖćøôćøŤööĀćüĉì÷ćúĆ÷êĞćïúîćÿĊîüîĂĞćđõĂÖĆîìøüĉß÷Ć đîČĂĚ ìĊðę øąöćè ĕøŠ

ÿöĆ÷ìĊđę ðŨîüĉì÷ćúĆ÷üĉßćÖćøýċÖþćöĀćÿćøÙćöĕéšéćĞ đîĉîÜćîêĆÜĚ ĒêŠðÖŘ ćøýċÖþćëċÜðŘÖćøýċÖþć
ēé÷øĆïîĆÖýċÖþćìĊöę ñĊ úÖćøýċÖþćđøĊ÷îéĊÝćÖüĉì÷ćúĆ÷ÙøĎìüĆę ðøąđìýđ×šćýċÖþćêŠĂĔîßĆîĚ ðŘìĊę ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
üĉßćđĂÖìĊęđðŗéÿĂîĔîßŠüÜđüúćéĆÜÖúŠćü ĕéšĒÖŠ üĉßćđĂÖßĊüüĉì÷ć õćþćĂĆÜÖùþ õćþćĕì÷ ÿĆÜÙöýċÖþć õĎöĉýćÿêøŤ
ÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊĒúąôŗÿĉÖÿŤ

ĀúĆÜÝćÖĕéšøĆïÖćø÷ÖåćîąöćđðŨîüĉì÷ćúĆ÷ýøĊîÙøĉîìøüĉēøçüĉì÷ćđ×êöĀćÿćøÙćöĔîðŘÖćøýċÖþć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšđðúĊę÷îĀúĆÖÿĎêøĒúąÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîđðŨîøąïïìüĉõćÙĒúąĔßšüĉíĊÿĂïÙĆéđúČĂÖîĉÿĉêđ×šćđøĊ÷îĔî
 øąéĆï ÙČĂ ßĆĚîðŘìĊę  ĒúąßĆĚîðŘìĊę  ÝċÜîĆïĕéšüŠćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĕéšéĞćđîĉîÖćøđðŗéÿĂî ĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćïĆèæĉê
đêĘöøĎðĒïïêćöđÖèæŤöćêøåćîĔîÖćøđðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøðŘÿć×ćüĉßćìĊđę ðŗéÿĂîĕéšĒÖŠÿć×ćüĉßćßĊüüĉì÷ćõćþćĂĆÜÖùþ
õćþćĕì÷ÿĆÜÙöýċÖþćõĎöýĉ ćÿêøŤðøąüĆêýĉ ćÿêøŤÙèĉêýćÿêøŤđÙöĊôŗÿÖĉ ÿŤüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøðøąëöýċÖþćýĉúðýċÖþć
óúýċÖþćđìÙēîēú÷ĊìćÜÖćøýċÖþćĒúąÙĀÖøøöýćÿêøŤĔîðŘÖćøýċÖþćöĀćüĉì÷ćúĆ÷đðŗéÿĂîøąéĆïïĆèæĉêýċÖþć
đðŨîÙøĆÜĚ ĒøÖēé÷đðŗéÿĂîĀúĆÖÿĎêøÖćøýċÖþćöĀćïĆèæĉêüĉßćđĂÖÖćøöĆí÷öýċÖþćđîšîÖćøÿĂîüĉì÷ćýćÿêøŤÖćøÿĂî
ÿĆÜÙöýċÖþćĒúąÖćøÿĂîõćþćĕì÷
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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ÝċÜĕéšéĞćđîĉîÖćø ×÷ć÷ēĂÖćÿìćÜÖćøýċÖþćĕð÷ĆÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøýċÖþćîĂÖìĊęêĆĚÜ ĀšĂÜđøĊ÷îðøąÝĞćÝĆÜĀüĆéêŠćÜė ĕéšĒÖŠ
ĀüĆดéอุĂčดéรธานี
øíćîĊ ÝĆ
ÜĀüĆงéหวั
îÙøøćßÿĊ
öćĒúąÝĆÜĀüĆéĂčïúøćßíćîĊ
จัÝĆงÜหวั
และจั
ดอุบลราชธานี

öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöĕéšÝéĆ êĆÜĚ ĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć ĒúąĔĀšïøĉÖćøìćÜüĉßćÖćøĒÖŠÿÜĆ Ùö
đðŨîÝĞćîüîöćÖĕéšĒÖŠ
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöĂĊÿćîýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìšĂÜëĉîę ĂĊÿćîìčÖÿć×ć
đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜÖćøýċÖþćÙšîÙüšćÿŠÜđÿøĉöđñ÷ĒóøŠĂîčøĆÖþŤöøéÖìćÜüĆçîíøøöõĎöĉðŦââćßćüïšćîĒúąĒúÖđðúĊę÷î
ýĉúðąĒúąüĆçîíøøöìĆĚÜĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý
 ÿëćïĆîüĉÝ÷Ć üúĆ÷øčÖ×đüßýċÖþćüĉÝ÷Ć đÖĊ÷ę üÖĆïóĆîíŤĕč öšĒúąÿĆêüŤìÿĊę öĆ óĆîíŤÖïĆ ßĊüêĉ ÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜßčößî
õćÙĂĊÿćîĒúąñúÖøąìïìĊöę êĊ ĂŠ øąïïîĉđüýđðŨîĀîŠü÷ÜćîìĊÿę îĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝ÷Ć ×ĂÜîĉÿêĉ îĆÖýċÖþć
ĒúąĂćÝćø÷ŤĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷
 ÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø đðŨîĒĀúŠÜÝĆéĀć ÝĆéđÖĘï ÿøšćÜÿö ĂîčøĆÖþŤ ĒúąĔĀšïøĉÖćøÿćøÿîđìýìčÖøĎðĒïï
éšü÷đìÙēîēú÷ĊÿćøÿîđìýìĊęđĀöćąÿöĒúąìĆîÿöĆ÷ đóČęĂÿîĆïÿîčîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćøüĉÝĆ÷×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øüöìĆĚÜđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêćöĂĆí÷ćýĆ÷ĒúąÖćøđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉê×ĂÜßčößî õć÷ĔêšðøĆßâć×ĂÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöìĊęüŠćĶĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšêúĂéßĊüĉêđÿøĉ
üćöÙĉéดõĎöภูĉðมŦâ
เสริöมÙüćöøĎ
ความรูšÙ ความคิ
ิปญâćķ
ญา”

ìĊęêĆĚÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøĂćÙćøÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćø" êĞćïú×ćöđøĊ÷Ü ēìøýĆóìŤ êŠĂ
ēìøÿćø
 ÿĞćîĆÖÙĂöóĉüđêĂøŤĔĀšïøĉÖćøĀšĂÜðäĉïêĆ Öĉ ćøĒúąđÙøČĂę ÜÙĂöóĉüđêĂøŤîĞćøąïïÙĂöóĉüđêĂøŤöćðøą÷čÖêŤ
ĔßšéšćîÖćøïøĉÖćø×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĕéšĒÖŠ ïøĉÖćøÿćøÿîđìýđóČęĂïøĉĀćøÝĆéÖćø úÜìąđïĊ÷î øąïïÜïðøąöćè
ÖćøÝĆéàČĂĚ ÝĆéÝšćÜøąïïÖćøđÜĉîøąïïïĆâßĊøąïïïčÙúćÖøĄúĄïøĉÖćøÝĆéòřÖĂïøöĀúĆÖÿĎêøêŠćÜėĔĀšÖïĆ ×šćøćßÖćø
îĉÿĉê îĆÖýċÖþć ĒúąðøąßćßîìĆęüĕð ĒúąïøĉÖćøđÙøČĂ×Šć÷ÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
îĂÖÝćÖîĊĚ ÝĆéĔĀšöĊðøąßčöìćÜĕÖúøąĀüŠćÜĀšĂÜðøąßčöÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÖøčÜđìóöĀćîÙø ÖĆïĀšĂÜðøąßčöÖúćÜ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćöÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöēé÷ñŠćîøąïïđÙøČĂ×Šć÷*OUFSOFUđóČęĂđðŨîÖćøðøąĀ÷ĆéÙŠćĔßšÝŠć÷
 ÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćø đðŨîĀîŠü÷ÜćîðøąÿćîÜćîÖćøĔĀšÙćĞ ðøċÖþćìćÜüĉßćÖćø đìÙîĉÙĒúąüĉßćßĊó
ÝĆéïøĉÖćøđðŨîìĊęðøċÖþćéšćîüĉßćÖćøìĊęÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ïčÙúćÖøìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ øüöĕðëċÜ
ðøąÿćîÜćîÖćøÝĆéòřÖĂïøöÿĆööîć Ăõĉðøć÷ ĀøČĂïøø÷ć÷ àċęÜđðŨîÖćøÖøąÝć÷ÖćøĔĀšïøĉÖćøÙüćöøĎšĒúąüĉßćÖćø
ÿĎÿŠ ÜĆ ÙöìčÖøąéĆïìĆÜĚ ĔîøĎðĒïïÖćøĀćøć÷ĕéšïøĉÖćøÿćíćøèąĒúąðøąÿćîÜćîÖĆïÙèąĀîŠü÷ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøüĉÝ÷Ć
đóČęĂÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎšĔĀöŠĒúąóĆçîćõĎöĉðŦââćĕì÷ĔĀšöĊÙüćöÿćöćøëđßĉÜÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
6. รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข
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7. ฟารมมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน
ที่จะเผยแพรแกชุมชน
8. สถานีวิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถี่ 102.25 MHz
พืน้ ทีท่ สี่ ามารถรับฟงไดมี 7 จังหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มุกดาหาร และสกลนคร
9. โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถิ่น
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
10. ศูนยบรรพชีวนิ ศึกษาวิจยั ซากดึกดําบรรพไดโนเสารทคี่ น พบเปนจํานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา
11. ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเลี้ยงไหม
ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ
การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค
13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับที่พักอาศัยของ
อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1) จั ด การศึ ก ษาและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง โดยมุ ง เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2) สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4) อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันที่มุงมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ผสานกั บ วิ ท ยาการที่ เ ป น สากลให เ กิ ด ความงอกงามทางสติ ป ญ ญา สามารถพั ฒ นาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“ตราโรจนากร” หมายถึง สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
ตราโรจนากรมีองคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมีสญ
ั ลักษณขององคพระธาตุนาดูน ดานลางมีสรุ ยิ รังสีทแี่ ผขนึ้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
ใบเสมา
หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตุนาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ
แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด
หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”
หมายถึง ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”
หมายถึง ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา” หมายถึง การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง
ง
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โครงสรางการบร�หาร
เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ จึงต้อง
มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน
ประสานและสนับสนุน ได้แก สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย
และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมี การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างการปฏิบัติงาน แนวคิดในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย
ผู้บริหาร
�ร

ผูศาสตราจารย์
้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กริ
ดร.ประดิ
ษฐ์สน์
รองศาสตราจารย์
รัตน์
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.มณี
ดร.โสภา
ผู้ชวยศาสตราจารย์ดร.สุ
ดร.กริ
รองศาสตราจารย์
มัทสนาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย
กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
นางพิกุลศิลป์
นางกนกนวล
กลุ่มงานบรินางสาวสุ
หาร ภาภัทร
นางสาวณัฏวรรณ์
นางกนกนวล
นางลภัสรดา
นางสาวสุ
ภาภัทร
นางสาวสายฝน
นางสาวณั
ฏวรรณ์
นางสาวสุพสัตรดา
รา
นางสาวลภั
นายอนุสิษฐ์
นางสาวสายฝน
นายวัฒนชัย
กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
นทร์ยกาษา
กลุ่มงานบรินางศริ
การการศึ
นางวิชนชุลทร์ดายา
นางศริ
นายจัชกชุรกฤษณ์
นางวิ
ลดา
นายจักรกฤษณ์
กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
นางสาวอรไท พนธ์
กลุ่มงานมาตรฐานบทนิ
นางอุบลรัตน์
นางสาวอรไท
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางภั
ทรวรรธน์
นางสุนบทรี
นางอุ
ลรัตน์
นางสาววรรณวิ
ษา
นางสาวศิ
ริจรรยา
นางสาวรัตลนาภรณ์
นางสาววั
ภา
ฉ
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ชักลางคาร
ยมูล
จิตรนันท์
งามสูงเนิน
นรินยา
บุตรไทย
จันรินนทะพิ
ยา มพ์
นริ
ยา
บุตนรไทย
ทัจันพทะพิ
ขวา มพ์
ตัชัย้งวิประสิ
เชียรทธิ์
ทัจันพทร์
ขวาหอม
สร้อยดั้น

คณบดีคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ตวิทยยาลัย
รองคณบดี
บัณฑิบตัณวิทฑิยาลั
ฝ่ายยบริ
าร หาร
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ตวิทยยาลั
ฝาหยบริ
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ริหารงานทั
่การเงิน ่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้เจ้าาทีหน้
่บริาหทีารงานทั
กงานขั
นักวิชพนั
าการศึ
กษาบรถชำ�นาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชี

เกียงขวา
ลดาวั
ลย์
เกียงขวา
บุลดาวั
ญสีลาย์
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นธ์ ชำ�นาญการ
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นักวิชาการคอมพิ
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Frontiers of Physical Chemistry
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Advanced Skills in Biochemical Research
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Modern Applied Chemistry
 ĎĔĊãňĐúĘħüŇĕčüĢéĢüþŌééěýĔüĢüğåĄĘþĆēąěâøŋ  
Current Interesting Topics in Applied
Chemistry
ĠýýüėčėøøňĐèğĆĘąüĎüŇĊąâėø
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
Seminar in Chemistry 1
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
Seminar in Chemistry 2
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
Seminar in Chemistry 3
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
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 ğåĄĘĐüėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè
Advanced Inorganic Chemistry
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 ĊėûĘúĕèčùėøėčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ
 

5VCVKUVKECN/GVJQFUHQT5EKGPEGU

åĊĕĄĎĄĕąĠĈēþĆēğăúãĐèĊėûĘâĕĆúĕèčùėøė ğúåüėåâĕĆ
ëĔâøĔĊĐąŇĕèâĕĆĠéâĠéèåŇĕčùėøė ĠÿüâĕĆú÷ĈĐèâĕĆú÷čĐýãňĐøâĈè
ğýĚĐĨ èøňüâĕĆĠþĈèãňĐĄĜĈčùėøĐė èė āĕĆĕĄėğøĐĆŋĠĈēĠĈēģĄŇĐèė āĕĆĕĄėğøĐĆŋ
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĐň ĄĜĈġ÷ąĢëňġþĆĠâĆĄčĬĕğĆĦéĆĜþúĕèčùėøėĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňĢüèĕüĊėéĔą

&GÌPKVKQPU CPF V[RGU QH UVCVKUVKECN OGVJQFU
UCORNKPIVGEJPKSWGUUCORNKPIFKUVTKDWVKQPUGZRGTKOGPVCN
FGUKIPUVGUVUQPCUUWORVKQPUVTCPUHQTOCVKQPQHRCTCOGVTKE
CPFPQPRCTCOGVTKEUVCVKUVKECNFCVCUVCVKUVKECNCPCN[UKUWUKPI
UVCVKUVKECNRCEMCIGUCRRNKECVKQPKPTGUGCTEJUVWFKGU

 čĔĄĄüĕğåĄĘ

5GOKPCTKP%JGOKUVT[

 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ  
4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[HQT5EKGPEGU

þĆĔëîĕĠĈēĠüĊåė÷ĢüâĕĆĊėéąĔ ĆēğýĘąýĊėûĠĘ ĈēâĆēýĊüâĕĆĊėéąĔ
âĕĆğâĦýĆĊýĆĊĄãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈâĕĆğãĘąüĆĕąèĕü
âĕĆĊėéĔąâĕĆğčüĐÿĈèĕüĊėéĔąâĕĆğãĘąüğåňĕġåĆèĊėéĔąĠĈēâĕĆğãĘąü
ÿĈèĕüĊėéĔąğāĚħĐøĘāėĄāŋ

2JKNQUQRJ[CPFEQPEGRVQHTGUGCTEJTGUGCTEJ
OGVJQFQNQI[CPFTGUGCTEJRTQEGFWTGFCVCEQNNGEVKQPCPF
CPCN[UKUTGUGCTEJYTKVKPITGUGCTEJRTGUGPVCVKQPTGUGCTEJ
RTQRQUCNRTCEVKEWOCPFTGUGCTEJYTKVKPIHQTRWDNKECVKQP

 čĔĄĄüĕğåĄĘ
 

5GOKPCTKP%JGOKUVT[

âĕĆčĔĄĄüĕèĕüĊėéĔąúĘħüŇĕčüĢéĠĈēúĔüčĄĔąĢüúĕèğåĄĘ
ġ÷ąøňĐèĄĘâĕĆþĆėúĔċüŋğĐâčĕĆãňĐĄĜĈéĕâĎĈĕąĥĠĎĈŇèğāĚħĐþĆēâĐý
âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēüĬĕğčüĐğþŎüăĕČĕĐĔèâćČ
Seminar in interesting and modern in chemistry
TGUGCTEJWUKPINKVGTCVWTGTGXKGYRTQEGUURTGUGPVCVKQPQH
seminar in English

ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
ĊėëĕýĔèåĔý
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
 

5GOKPCTKP%JGOKUVT[

âĕĆčĔĄĄüĕĠĈēùâþŌîĎĕĢüĎĔĊãňĐúĕèğåĄĘéĕâýúåĊĕĄ
ĎĆĚĐèĕüĊėéĔą
Seminar and discussion in chemistry from
TGCGCTEJTGXKGYUQTTGUGCTEJCTVKENGU

 

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ
 čĔĄĄüĕğåĄĘ

2TGTGSWKUKVG
 5GOKPCTKP%JGOKUVT[

âĕĆčĔĄĄüĕèĕüĊėéąĔ úĘüħ ĕŇ čüĢéĠĈēúĔüčĄĔąĢüúĕèğåĄĘġ÷ą
øňĐèĄĘâĕĆþĆėúċĔ üŋğĐâčĕĆãňĐĄĜĈéĕâĎĈĕąĥĠĎĈŇèğāĚĐħ þĆēâĐýâĕĆüĬĕ
ğčüĐĠĈēüĬĕğčüĐğþŎüăĕČĕĐĔèâćČ
Seminar in interesting and modern in chemistry
TGUGCTEJWUKPINKVGTCVWTGTGXKGYRTQEGUURTGUGPVCVKQPQH
seminar in English

 čĔĄĄüĕğåĄĘ

5GOKPCTKP%JGOKUVT[

 

ğèĚħĐüģãĆĕąĊėëĕ
 čĔĄĄüĕğåĄĘ

2TGTGSWKUKVG
 5GOKPCTKP%JGOKUVT[

üĬĕğčüĐÿĈèĕüĊėéĔąĠýýýĆĆąĕąĢüúĘħþĆēëěĄĊėëĕâĕĆ
ĢüĆē÷ĔýëĕøėĎĆĚĐüĕüĕëĕøė
Oral presentation at national or international
academic meeting
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 ğåĄĘĐüėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè
 
#FXCPEGF+PQTICPKE%JGOKUVT[

čğúĐĆėġĐğåĄĘ úćČðĘĐĐĆŋýėúĔĈğëėèġĄğĈâěĈĐėğĈĦâúĆĐüėâ
čğþâøĆĕéĈüāĈċĕčøĆŋĠĈēâĈģâþñėâĆė ąė ĕğåĄĘþñėâĆė ąė ĕĐĐâìėğ÷ëĔü
ĆĘ÷ĔâëĔüãĐèčĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüĠĈēčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĐėüúĆĘąŋ
ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňèĕü÷ňĕüâĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕ

5VGTGQEJGOKUVT[OQNGEWNCTQTDKVCNVJGQT[GNGEVTQPKc
URGEVTCMKPGVKEUCPFOGEJCPKUOEJGOKUVT[QZKFCVKQP¼TGFWEVKQn
reactions of coordination compounds and organometallic
complexes and application in catalysis
 âĕĆøĆĊéčĐýĈĔâČöēğêāĕēãĐè
  

čĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋ


%JCTCEVGTK\CVKQPQH+PQTICPKE%QORQWPFU

âĕĆøĆĊéčĐýĈĔâČöēğêāĕēãĐèčĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋ
ġ÷ąĢëňğúåüėåøŇĕèĥğëŇüüėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâþĿ
ĐėüĂĆĕğĆ÷čğþâġúĆčġâþĿĆĕĄĕüčğþâġúĆčġâþĿĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘ
ĠĈēĊėûĘâĕĆúĕèĆĔèčĘğĐâìŋ
Characterization of inorganic compounds by using
many techniques such as nuclear magnetic resonance
URGEVTQUEQR[78XKUKDNGURGEVTQUEQR[KPHTCTGFURGEVTQUEQR[
TCOCPURGEVTQUEQR[OCUUURGEVTQOGVT[CPFZTC[OGVJQFU
 ğåĄĘĐüėüúĆĘąŋčĄĔąĢĎĄŇ
 

/QFGTP+PQTICPKE%JGOKUVT[

čùĕüēãĐèĠãĦè čĕĆâęħèøĔĊüĬĕ úćČðĘâĈěŇĄ ġåĆèčĆňĕè
Đė ğ ĈĦ â øĆĐüãĐèčĕĆþĆēâĐý ġåĐĐĆŋ ÷ė ğ üëĔ ü ĠĈēåě ö čĄýĔ øė ĐĚħ ü ĥ
éĈüāĈċĕčøĆŋĠĈēâĈģâãĐèþñėâėĆėąĕãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüìė
ëĔü þñėâėĆėąĕğåĄĘúĕèĠčèãĐèġĈĎēĠúĆüìėëĔü âĈģâãĐèâĕĆğĆŇè
þñėâėĆėąĕâĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕĠýýğüĚĨĐğ÷ĘąĊĠĈēğüĚĨĐÿčĄĐüėüúĆĘąŋĢü
ĆēýýëĘĊăĕā

5QNKFUVCVGUGOKEQPFWEVQTUITQWRVJGQT[GNGEVTQPKE
URGEVTCQHEQQTFKPCVKQPEQORQWPFUCPFQVJGTRTQRGTVKGU
kinetics and mechanism of the reactions of transition metal
EQORNGZGURJQVQEJGOKECNTGCEVKQPUQHVTCPUKVKQPOGVCN
ECVCN[VKEOGEJCPKUOJQOQIGPGQWUECVCN[UKUCPFJGVGTQIGPGQWU
ECVCN[UKUKPQTICPKEDKQNQIKECNU[UVGOU
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 ğåĄĘĐüėüúĆĘąŋčĄĔąĢĎĄŇ
 

/QFGTP+PQTICPKE%JGOKUVT[

úćČðĘčĄýĔøė ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňèĕü÷ňĕüøĔĊğĆŇèþñėâĆė ąė ĕ
ğìüğìĐĆŋĆē÷ĔýġĄğĈâěĈ øĔĊ÷Ĝ÷ìĔýãĐèčĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋĠĈē
čĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüčĄĔąĢĎĄŇ

6JGQT[RTQRGTVKGUCPFCRRNKECVKQPUQHOQFGTP
KPQTICPKECPFEQQTFKPCVKQPEQORQWPFUKPECVCN[UKUOQNGEWNCT
UGPUQTCPFCFUQTDGPV
 ğåĄĘĐėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF1TICPKE%JGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēâĈģâãĐèþñėâĆė ąė ĕãĐèčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąŋ
þñėâėĆėąĕúĘħğâė÷ãęĨü÷ňĊąĠčèâĕĆþĆēąěâøŋĢëňéĈüāĈċĕčøĆŋĐěöĎāĈċĕčøĆŋ
ĠĈēčğúĐĆėġĐğåĄĘĢüâĕĆúĬĕüĕąþñėâėĆėąĕ
Structure and reaction mechanism of organic
EQORQWPFU RJQVQEJGOKUVT[ CRRNKECVKQP QH MKPGVKEU
thermodynamics and stereochemistry to predict the
reactions
 ğúåüėåúĕèčğþâġúĆčġâþĿĢüğåĄĘĐėüúĆĘąŋ  

5 RGEVTQUEQRKE6GEJPKSWGUKP1TICPKE%JGOKUVT[

ĎĈĔ â âĕĆčğþâġúĆčġâþĿ  ąĜ ĊĘ  Ċė čė ğ ýė Ĉ čğþâġúĆčġâþĿ
ĐėüĂĕğĆ÷čğþâġúĆčġâþĿüėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâ
þĿĄėøė üėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâþĿĄėøė ĠĈēĠĄč
čğþâġúĆğĄúĆĘ  ĢüâĕĆøĆĊéĎĕġåĆèčĆň ĕ èčĕĆþĆēâĐýĐė ü úĆĘ ą ŋ
čĕĆþĆēâĐýÿĈėøăĔöôŋûĆĆĄëĕøėĠĈēčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąčŋ èĔ ğåĆĕēĎŋ

2TKPEKRNGUQHURGEVTQUEQR[78XKUKDNGURGEVTQUEQR[
KPHTCTGFURGEVTQUEQR[ FKOGPVKQPCN PWENGCTOCIPGVKE
TGUQPCPEGURGEVTQUEQR[FKOGPVKQPCNPWENGCTOCIPGVKE
resonance spectroscopy and mass spectrometry to interpret
VJGUVTWEVWTGQHQTICPKEEQORQWPFUPCVWTCNRTQFWEVEQORQWPFU
and synthetic organic compounds
 þñėâėĆėąĕĠĈēâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘĐėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè  

#FXCPEGF1TICPKE%JGOKUVT[

4GCEVKQPCPF5[PVJGUKU

þñėâėĆėąĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋãĔĨüčĜèúĘħğþŎüþŌééěýĔüâĈģâãĐèþñėâėĆėąĕ
čĕĆĄĔûąĔüøĆŋúĊĘħ ĐŇ èģĊčğúĐĆėġĐğåĄĘĠĈēĊėûâĘ ĕĆčĔèğåĆĕēĎŋĠýýĢĎĄŇġ÷ą
ğêāĕēâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋÿĈėøăĔöôŋûĆĆĄëĕøėĠĈēčĕĆġĄğĈâěĈĢĎîŇĐĚħüĥ


4GEGPVCFXCPEGKPQTICPKEEJGOKUVT[TGCEVKQPU
OGEJCPKUOTGCEVKXGKPVGTOGFKCVGUUVGTGQEJGOKUVT[CPF
modern synthetic methods especially synthesis of natural
products and other macromolecules
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèèĕüĊėéĔąĢüþŌééěýĔüĢüğåĄĘĐėüúĆĘąŋúĘħğĈĚĐâ 

5GNGEVGF%WTTGPV4GUGCTEJ

6QRKEUKP1TICPKE%JGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéĢüþŌééěýĔüĢüčĕãĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋúĘħåĔ÷
ğĈĚĐâéĕâĊĆĆöâĆĆĄâĕĆĊėéĔąĢüþŌééěýĔü
Selected advanced topics of current interest in the
ÌGNFQHQTICPKEEJGOKUVT[HTQOVJGEWTTGPVTGUGCTEJNKVGTCVWTG
ğåĄĘğëėèĂľčėâčŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2J[UKECN%JGOKUVT[

ĐěöĎāĈċĕčøĆŋğåĄĘãĔĨüčĜè úćČðĘĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
úĕèğúĐĆŋġĄģ÷üĕĄėâčŋ ġåĆèčĆňĕèčĄýĔøė ĠĈēþñėâėĆėąĕãĐèãĐèĠãĦè
åĊĕĄģĄŇčĄýĜĆöŋĠýýãĐèãĐèĠãĦèčĕĆĈēĈĕąåěöčĄýĔøėåĐĈĈėğâúėĂ

#FXCPEGF VJGTOQEJGOKUVT[ VJGQTKGU CPF
CRRNKECVKQPUQHVJGTOQF[PCOKEUUVTWEVWTGURTQRGTVKGUCPF
TGCEVKQPU QH UQNKFU KORGTHGEVKQP KP UQNKFU UQNWVKQP
colligative properties

 ğåĄĘğëėèĂľčėâčŋčĄĔąĢĎĄŇ
 

(TQPVKGTUQH2J[UKECN%JGOKUVT[

âĕĆüĬĕåĊĕĄĆĜúň ĕè÷ňĕüğåĄĘğëėèĂľčâė čŋčĄĔąĢĎĄŇğāĚĐħ âĕĆğĆĘąü
ĆĜňĢüğëėèýĜĆöĕâĕĆĆŇĊĄâĔýĎĈĕâĎĈĕąčĕãĕãĐèğåĄĘãĔĨüčĜèĢüþŌééěýĔü
åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĠĈēåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèâĕĆĢëňåĊĕĄĆĜňĢüĈĔâČöēčĎčĕãĕ
ğāĚħĐüĬĕĄĕĠâňþŌîĎĕúĕèğåĄĘ

7VKNK\CVKQP QH OQFGTP RJ[UKECN EJGOKUVT[ HQT
Integrated learning from recent and most advanced selected
CEJKGXGOGPVUKPCDTQCFURGEVTWOQHEJGOKUVT[TGNGXCPE[
CPF UKIPKÌECPEG QH KPVGTFKUEKRNKPCT[ MPQYNGFIG HQT
RTQDNGOUQNXKPIKPEJGOKUVT[
 ëĘĊğåĄĘãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF$KQEJGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèčĄýĔøĠė ĈēĎüňĕúĘãħ ĐèëĘĊġĄğĈâěĈâĕĆğĆŇèþñėâĆė ąė ĕ
ġ÷ąğĐüģìĄŋ ğĄĠúýĐĈėìęĄãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈâĕĆùŇĕąúĐ÷ëĘĊãňĐĄĜĈ
âĕĆéĔ÷âĕĆâĔýąĘüâĕĆãüčŇèčĕĆÿŇĕüğąĚĐħ ĎěĄň âĕĆčŇèčĔîîĕöãĐèğìĈĈŋ
ğğĈēĎĔĊãňĐúĘħüŇĕčüĢéúĕèëĘĊğåĄĘ

5VTWEVWTGRTQRGTVKGUCPFHWPEVKQPQHDKQOQNGEWNGU
GP\[OG%CVCN[UKUEQPEGRVUQHOGVCDQNKUOKPVGITCVKQPQH
OGVCDQNKUODKQKPHQTOCVKQPVTCPUHGTIGPGOCPKRWNCVKQP
OGODTCPGVTCPURQTVEGNNUKIPCNKPIKPVGTGUVKPIVQRKEUKP
biochemistry

ğåĄĘğëėèĂľčėâčŋãĔĨüčĜè
 
#FXCPEGF2J[UKECN%JGOKUVT[

ĎĈĔââĕĆâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄĆēýýþŌîĎĕúĘħĠâňčĄâĕĆģ÷ň
ùĜâøňĐèĊėûâĘ ĕĆþĆēĄĕöġåĆèčĆňĕèġĄğĈâěĈĠĈēčùĕüēĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋ
ĐėğĈĦâúĆĐâüėâčŋčğþâġúĆčġâþĿĊėûâĘ ĕĆúĕèčùėøė ëüė÷ãĐèĐĐèìĐĄğýėĈ
øĔĊĠþĆĄĎăĕåĠĈēĊėûĘâĕĆĊĔ÷âĕĆþĆēąěâøŋâĈċĕčøĆŋčùėøėâĔýĆēýý
ĐąŇĕèèŇĕą

2TKPEKRNGUQHSWCPVWOOGEJCPKEUUQOGGZCEVN[
UQNWDNG RTQDNGOU CRRTQZKOCVKQP OGVJQFU OQNGEWNCT
UVTWEVWTGCPFGNGEVTQPKEUVCVGUGNGEVTQPKEURGEVTQUEQR[
UVCVKUVKECN OGVJQFU V[RGU QH GPUGODNGU OCETQUEQRKE
RCTCOGVGTU CPF VJGKT OGCUWTGOGPVU CRRNKECVKQPU QH
statistical mechanics for simple systems

 ğúåüėåúĕèëĘĊğåĄĘ
 

$KQEJGOKECN6GEJPKSWGU

ĎĈĔââĕĆĠĈēĊėûĘâĕĆúĘħĢëňĢüâĕĆĊėéĔąúĕèëĘĊğåĄĘ ğúåüėå
øŇĕèĥúĕèčğþâġúĆčġâþĿġåĆĄĕġúâĆĕĂĿëĘĊĊėúąĕğëėèġĄğĈâěĈĠĈēâĕĆ
þĆēąěâøŋþñėýøĔ âė ĕĆúĕèëĘĊğåĄĘğāĚĐħ ğāėĄħ þĆēčýâĕĆöŋĠĈēúĔâČēĢüâĕĆ
ú÷ĈĐèúĕèëĘĊğåĄĘ
Principles and methodologies used in biochemical
TGUGCTEJUGXGTCNOGVJQFUKPURGEVTQUEQR[EJTQOCVQITCRJ[
OQNGEWNCT DKQNQI[ CPF CRRNKECVKQPU GZRGTKOGPV KP
biochemistry for integration concepts and experimental skills
in biochemistry

 ġåĆèčĆňĕèġĄğĈâěĈ
 

/QNGEWNCT5VTWEVWTG

âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄčĄĔąĢĎĄŇĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň āĔüûē
ġåĆèčĆňĕèġĄğĈâěĈĠĈēčĄýĔøė

/QFGTPSWCPVWOEJGOKUVT[CPFCRRNKECVKQPU
DQPFKPIOQNGEWNCTUVTWEVWTGUCPFVJGKTRTQRGTVKGU

 ëĘĊğåĄĘčĄĔąĢĎĄŇ
 

/QFGTP$KQEJGOKUVT[

åĊĕĄĆĜãň üĔĨ čĜèĢüúĕèëĘĊğåĄĘĠĈēčĕãĕúĘğħ âĘąħ ĊãňĐèĆĊĄúĔèĨ èĕü
ĊėéĔąúĘħĐąĜŇĢüåĊĕĄčüĢé

#FXCPEGFMPQYNGFIGKPDKQEJGOKUVT[CPFTGNCVGF
ÌGNFUKPENWFKPIKPVGTGUVKPITGUGCTEJCEVKXKVKGU
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 úĔâČēãĔĨüčĜèĢüèĕüĊėéĔąúĕèëĘĊğåĄĘ
 
#FXCPEGF5MKNNUKP$KQEJGOKECN4GUGCTEJ

âĕĆåňüåĊňĕĠĈēúýúĊüĊĆĆöâĆĆĄĊėúąĕċĕčøĆŋåė÷ĐąŇĕè
ĄĘĊėéĕĆöîĕöĠĈēøĆĆâē âĕĆĠąâĠąēåĬĕùĕĄĊėéĔąâĕĆĐĐâĠýý
âĕĆú÷ĈĐèğāĚĐħ āėčéĜ üŋåĕĬ ùĕĄâĕĆĊėéąĔ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĐň ĄĜĈéĕââĕĆĊėéąĔ
âĕĆĐăėþĆĕąúĘħğĎĄĕēčĄĠĈēâĕĆčĆěþÿĈâĕĆüĬĕğčüĐþĕâğþĈŇĕĠĈē
âĕĆğãĘąüĆĕąèĕüúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋ

5GCTEJCPFTGXKGYQHUEKGPVKÌENKVGTCVWTGUETKVKECN
CPFNQIKECNVJKPMKPIKFGPVKÌECVKQPQHTGUGCTEJSWGUVKQPU
GZRGTKOGPVCNFGUKIPVQRTQXGTGUGCTEJSWGUVKQPUTGUGCTEJ
FCVCCPCN[UKUUGPUKDNGFKUEWUUKQPCPFUWOOCT[QHFCVCQTCN
RTGUGPVCVKQPCPFYTKVKPIQHUEKGPVKÌEYQTM
ğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ĎĈĔââĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňğåĆĚĐħ èĄĚĐãĔüĨ čĜèúĕèġåĆĄĕġúâĆĕĂĿ
ĠĈēúĕèčğþâġúĆčġâþĿ ğëŇüĐĔĈøĆĕğāĐĆŋĂĐĆŋĠĄüìŋĈėåĊė÷ġåĆĄĕġú
âĆĕĂĿ ġåĆĄĕġúâĆĕĂĿĠĈēâĕĆčâĔ÷ĠýýĊĔñăĕåãĐèğĎĈĊąėħèąĊ÷
ğúåüėåâĕĆĠąâĠýýģĎĈăĕąĢøňčüĕĄĠĈēģĄġåĆğĊĂāĈĕčĄĕĐēøĐĄ
ĄėâĐĘĄėčëĔüčğþâġúĆğĄúĆĘ ĎĈĔââĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
÷ňĊąğåĆĚħĐèĄĚĐĠýýåĜŇåĊýğëŇüĠâŉčġåĆĄĕġúâĆĕĂĿĠĄččğþâġúĆğĄú
ĆĘġåĆĄĕġúâĆĕĂĿãĐèğĎĈĊĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘĐĔĈøĆĕğāĐĆŋĂĐĆŋĠĄü
ìŋ Ĉėå Ċė÷ ġåĆĄĕġúâĆĕĂĿ ĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘ  Đėü ÷Ĕ âúĘĂ ĈĘåĔ ýğþľĈ
āĈĕčĄĕĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘĠĈēĐĚħüĥ
Principle and application of advanced chromatographic
and spectroscopic instruments such as ultra performance
NKSWKFEJTQOCVQITCRJ[UWRGTETKVKECNÍWKFEJTQOCVQITCRJ[
CPFGZVTCEVKQPÌGNFÍQYHTCEVKQPCVKQPCPFOKETQYCXG
RNCUOCCVQOKE GOKUUKQP URGEVTQOGVT[ 2TKPEKRNG CPF
application of hyphenated instrumental analysis such as gas
EJTQOCVQITCRJ[OCUUURGEVTQOGVT[NKSWKFEJTQOCVQITCRJ[
OCUUURGEVTQOGVT[WNVTCRGTHQTOCPEGNKSWKFEJTQOCVQITC
RJ[OCUUURGEVTQOGVT[KPFWEVKXGN[EQWRNGFRNCUOCOCUU
URGEVTQOGVT[GVE
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 âĕĆøĆĊéčĐýåĊĕĄĢëňģ÷ňãĐèĊėûĘ
 

ĠĈēâĕĆåĊýåěĄåěöăĕā


/GVJQF8CNKFCVKQPCPF3WCNKV[%QPVTQN

þĆēğăúãĐèĊėûĊĘ ğė åĆĕēĎŋčùėøčė ĕĬ ĎĆĔýğåĄĘĊğė åĆĕēĎŋğåĆĚĐħ èĄĚĐ
ĠĈēãĔĨ ü øĐüĢüâĕĆøĆĊéčĐýåĊĕĄĢëň ģ ÷ň ã ĐèĊė ûĘ  âĕĆĎĕåŇ ĕ ĠĈē
âĕĆþĆēğĄėüåěöĈĔâČöēğêāĕēãĐèĊėûĊĘ ğė åĆĕēĎŋĠĎĈŇèúĘĄħ ĕĠĈēþĆēğăú
ãĐèåĊĕĄģĄŇĠüŇüĐü ãĔĨüøĐüĢüâĕĆþĆēĄĕöåŇĕåĊĕĄģĄŇĠüŇüĐü
ãĐèâĕĆĊĔ÷åĊĕĄčĐýâĈĔýģ÷ňãĐèâĕĆĊĔ÷âĕĆåĊýåěĄåěöăĕāăĕąĢü
ĠĈēăĕąüĐâčĬĕĎĆĔýĎňĐèþñėýĔøėâĕĆú÷čĐý

6[RGUQHCPCN[VKECNOGVJQFUVCVKUVKEUHQTCPCN[VKECN
EJGOKUVT[VQQNUCPFRTQVQEQNQHOGVJQFXCNKFCVKQPUVWF[
determination and assessment of method performance
EJCTCEVGTKUVKEU UQWTEGU CPF V[RGU QH OGCUWTGOGPV
WPEGTVCKPV[ GUVKOCVKQP RTQEGFWTGU HQT OGCUWTGOGPV
WPEGTVCKPV[ VTCEGCDKNKV[ KPVGTPCN CPF GZVGTPCNSWCNKV[
control for testing laboratory
ğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋčĄĔąĢĎĄŇ
 

/QFGTP#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ĎĈĔââĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňğúåüėåâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĄĔąĢĎĄŇ
ğëŇüĠâŉčġåĆĄĕġúâĆĕĂĿĐėü÷ĔâúĘĂĈĘåĔýğþľĈāĈĕčĄĕĠĄččğþâġúĆ
ğĄúĆĘġåĆĄĕġúâĆĕĂĿãĐèğĎĈĊĐėü÷ĔâúĘĂĈĘåýĔ ğþľĈāĈĕčĄĕĠĄččğþâ
ġúĆğĄúĆĘ ğúåüėåâĕĆĠąâĠýýģĎĈăĕąĢøňčüĕĄĐėü÷ĔâúĘĂĈĘåĔýğþľĈ
āĈĕčĄĕĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘ ğìüğìĐĆŋúĕèğåĄĘĠĈēģýġĐğìüğìĐĆŋ
ĊėûĘâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĘħĄĘāĚĨüòĕüéĕâğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋčĘğãĘąĊĠĈēĐĚħüĥ
Principle and application of modern analytical
VGEJPKSWGUWEJCUICUEJTQOCTQITCRJ[KPFWEVKXGN[EQWRNGF
RNCUOCOCUUURGEVTQOGVT[NKSWKFEJTQOCTQITCRJ[KPFWE
VKXGN[EQWRNGFRNCUOCOCUUURGEVTQOGVT[ÌGNFÍQYHTCEVKQP
CVKQPKPFWEVKXGN[ EQWRNGF RNCUOCOCUU URGEVTQOGVT[
EJGOKECNUGPUQTUCPFDKQUGPUQTUCPCN[VKECNOGVJQFDCUGF
QPITGGPCPCN[VKECNEJGOKUVT[GVE
 ĠüĊġüňĄčĄĔąĢĎĄŇúĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 

4GEGPV6TGPFUKP#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ğúåüėåâĕĆĊėğåĆĕēĎŋĠĈēüĊĔøâĆĆĄúĕèğåĄĘúĘħĄĘĠüĊġüňĄ
ğþŎüúĘħüėąĄĢüãöēüĔĨü
Recent trends in analytical techniques and
chemical innovation

 âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋāĐĈėğĄĐĆŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2QN[OGT5[PVJGUKU

üėąĕĄãĐèâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ þñėâėĆėąĕâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ
ãĔĨüčĜèþñėâėĆėąĕâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋĠýýğøėĄġ÷ąĐĕċĔąĐüěĄĜĈĐėčĆē
ģĐĐĐü ĠĈēøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕĠýýġåĐĐĆŋ÷ėğüøâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ
ĠýýãĔĨüĠĈēĠýýğþľ÷ĊèğúåüėåâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ ğëŇüĠýýýĔĈâŋ
ĠýýčĕĆĈēĈĕąĠýýĠãĊüĈĐąĠĈēĠýýĐėĄĔĈëĔüþŌééĔąúĘħĄĘÿĈøŇĐ
ÿĈėøăĔöôŋúĘħģ÷ňéĕââĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ

2QN[OGTK\CVKQPFGÌPKVKQPCFXCPEGRQN[OGTK\CVKQP
TGCEVKQPUCFFKVKQPRQN[OGTK\CVKQPXKCHTGGTCFKECNKQPKECPF
EQQTFKPCVKQP ECVCN[UVU UVGRITQYVJ RQN[OGTK\CVKQP
TKPIQRGPKPIRQN[OGTK\CVKQPVGEJPKSWGUQHRQN[OGTK\CVKQP
UWEJCUDWNMUQNWVKQPUWURGPUKQPCPFGOWNUKQPHCEVQTU
effecting on the product of polymerization
 čĄýĔøėãĐèāĐĈėğĄĐĆŋĠĈēâĕĆĎĕĈĔâČöēğêāĕē  

2QN[OGT2TQRGTVKGUCPF%JCTCEVGTK\CVKQP

åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèġåĆèčĆňĕèĠĈēčĄýĔøėãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ
ğëŇüüĬĨĕĎüĔâġĄğĈâěĈčĔöòĕüĊėúąĕčĄýĔøėğëėèâĈčĄýĔøėúĕèåĊĕĄĆňĐü
čğúĐĆėġĐğåĄĘãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ āćøėâĆĆĄãĐèāĐĈėğĄĐĆŋĢüčĕĆĈēĈĕą
ĠĈēğúåüėåâĕĆĊėğåĆĕēĎŋğāĚħĐĎĕĈĔâČöēğêāĕēãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ

5VTWEVWTGRTQRGTV[TGNCVKQPUQHRQN[OGTUWEJCU
OQNGEWNCTYGKIJVOQTRJQNQI[OGEJCPKECNCPFVJGTOCN
RTQRGTVKGURQN[OGTUVGTGQEJGOKUVT[RQN[OGTDGJCXKQTKP
solution and a brief account of the analytical techniques
used in polymer characterization
 ğåĄĘþĆēąěâøŋčĄĔąĢĎĄŇ
  

/QFGTP#RRNKGF%JGOKUVT[

åĊĕĄĆĜňĠĈēğúåġüġĈąĘčĄĔąĢĎĄŇĢüúĕèğåĄĘþĆēąěâøŋ

Modern MPQYNGFIGCPFVGEJPQNQI[KPCRRNKGF
chemistry
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéĢüþŌééěýĔüĢüğåĄĘþĆēąěâøŋ  

%WTTGPV+PVGTGUVKPI6QRKEUKP#RRNKGF%JGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèåĔ÷ğêāĕē÷ňĕüğåĄĘþĆēąěâøŋãĔĨüčĜèúĘħğâĘħąĊãňĐè
ĠĈēčĐ÷åĈňĐèâĔýèĕüĊėéĔąúĘħĐąĜŇĢüåĊĕĄčüĢé
Selected topics of advanced applied chemistry
TGNGXCPVVQEWTTGPVKPVGTGUVKPITGUGCTEJYQTMU

ĊėëĕğĈĚĐâ
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 ğåĄĘġĈĎēĠúĆüìėëĔüĐėüúĆĘąŋ
 

1TICPQVTCPUKVKQP/GVCN%JGOKUVT[

āĔüûēĠĈēġåĆèčĆňĕèâĕĆğøĆĘąĄĠĈēâĕĆøĆĊéčĐýĈĔâČöē
ğêāĕēãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüìėëüĔ ĐėüúĆĘąŋ þñėâĆė ąė ĕâĕĆğøėĄĠýý
ĐĐâìėğ÷ëĔüþñėâėĆėąĕâĕĆâĬĕéĔ÷ĠýýĆĘ÷ĔâëĔüĠĈēþñėâėĆėąĕâĕĆĠúĆâ
âĕĆþĆēąěâøŋãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüìėëĔüĐėüúĆĘąŋ

$QPFKPICPFUVTWEVWTGRTGRCTCVKQPCPFEJCTCEVGTK\CVKQP
QHQTICPQVTCPUKVKQPOGVCNEQORQWPFUQZKFCVKXGCFFKVKQP
TGCEVKQPTGFWEVKXGGNKOKPCVKQPTGCEVKQPCPFKPUGTVKQPTGCEVKQP
application of organotransition metal compounds
 úćČðĘâĈěŇĄĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋúĕèğåĄĘ
 

)TQWR6JGQT[CPF%JGOKECN#RRNKECVKQPU

úćČðĘâĈěŇĄĠĈēčĄĄĕøĆġĄğĈâěĈâĕĆĢëňčĔîĈĔâČöŋğúĐĄ
ĠĈēāĐą÷ŋâĆěŉþúćČðĘâĈěŇĄĠĈēâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
ãĐèčĄĄĕøĆĢüúćČðĘġĄğĈâěĈĕĆŋĐĐĆŋýúė ĈĔ ĠĈēâĕĆčĔüħ ãĐèġĄğĈâěĈâð
âĕĆğĈĚĐâĠĈēčğþâøĆĕĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋ

)TQWR VJGQT[ CPF OQNGEWNCT U[OOGVT[ VGTO
U[ODQN CPF RQKPV ITQWRU ITQWR VJGQT[ CPF SWCPVWO
OGEJCPKEUCRRNKECVKQPQHU[OOGVT[KPOQNGEWNCTQTDKVCN
VJGQT[ CPF OQNGEWNCT XKDTCVKQPU UGNGEVKQP TWNGU CPF
electronic spectra
 âĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 

+PQTICPKE4GCEVKQP/GEJCPKUOU

éĈüāĈċĕčøĆŋ ĐěöĎāĈċĕčøĆŋ þñė âė ĆėąĕĠĈēâĈģâ
þñėâėĆėąĕĢüğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ þñėâėĆėąĕâĕĆĠúüúĘħ þñėâėĆėąĕĐĐâìėğ÷ëĔü
ĆĘ÷ĔâëĔüĠĈēþñėâėĆėąĕģĐġìğĄĐĆŋģĆğìëĔü

-KPGVKEU VJGTOQF[PCOKEU TGCEVKQPU CPF
OGEJCPKUOUKPKPQTICPKEEJGOKUVT[UWDUVKVWVKQPTGCEVKQPU
QZKFCVKQPTGFWEVKQPTGCEVKQPUCPFKUQOGTK\CVKQPTGCEVKQPU
 ÿĈęâĊėúąĕ
 

%T[UVCNNQITCRJ[

ĎĈĔââĕĆãĐèÿĈęâĊėúąĕâĕĆğĈĘąĨ ĊğýüúćČðĘâĕĆğĈĘąĨ Ċğýü
þĆēąěâøŋâĔýÿĈęâğ÷ĘħąĊâĕĆþĆēąěâøŋğúåüėåâĕĆğĈĘĨąĊğýüĢüúĕèğåĄĘ
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆãňĐĄĜĈĢüâĕĆĎĕġåĆèčĆňĕèġĄğĈâěĈ
ãĐèÿĈęâ
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2TKPEKRNGUQHET[UVCNNQITCRJ[FKHHTCEVKQPFKHHTCEVKQP
VJGQT[CRRNKGFVQUKPINGET[UVCNCRRNKECVKQPQHFKHHTCEVKQP
VGEJPKSWGKPEJGOKUVT[FCVCCPCN[UKUCPFOCPCIGOGPVKP
the determination of molecular structure of crystal
 ğåĄĘčùĕüēãĐèĠãĦè
 

5QNKF5VCVG%JGOKUVT[

ûĆĆĄëĕøėĠĈēġåĆèčĆňĕèĐėğĈĦâøĆĐüãĐèÿĈęâĢüĐě÷Ąåøė
ĠĈēÿĈęâéĆėè åĊĕĄģĄŇčĄýĜĆöŋĠýý ĠĈēčĄýĔøėúĕèâĕąăĕāãĐè
ãĐèĠãĦèþñėâėĆėąĕğåĄĘãĐèãĐèĠãĦè
The nature and electronic structure of ideal and
TGCNET[UVCNKORGTHGEVKQPCPFRJ[UKECNRTQRGTVKGUQHUQNKF
chemical reaction of solid
 čğþâġúĆčġâþĿãĐèčĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋğåĄĘ  

5RGEVTQUEQR[QH+PQTICPKE%QORQWPFU

ąĜĊĘĊėčėğýėĈčğþâġúĆčġâþĿĂĈĜĐĐğĆčğìüøŋčğþâġúĆčġâþĿ
ĐėğĈĦâøĆĐüčþľüğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâþĿĠĈēĄĐčýĕĊğĐĐĆŋčğþâġú
ĆčġâþĿãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüčėëĔü

78XKUKDNGURGEVTQUEQR[ÍWQTGUEGPEGURGEVTQUEQR[
electron spin resonance spectroscopy and mossbauer
spectroscopy of transition metal complexes
 ğåĄĘġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüãĔĨüčĜè
 

#FXGPEGF%QQTFKPCVKQP%JGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēģĐġìğĄĐĆŋ âĕĆğâė÷āĔüûē ğúåüėåúĕè
âĕąăĕāğāĚħĐāėčĜéüŋğĐâĈĔâČöŋ þñėâėĆėąĕĠĈēĐėğĈĦâúĆĐüėâčğþâøĆĕ
ãĐèčĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüčĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüğåúĠĈē
čĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüāĐĈėğĄĐĆŋ

5VTWEVWTGCPFKUQOGTDQPFKPIRJ[UKECNOGVJQF
HQTEJCTCEVGTK\CVKQPTGCEVKQPCPFGNGEVTQPKEURGEVTCQH
EQQTFKPCVKQP EQORNGZGU EQQTFKPCVKQP ECIGU CPF
coordination polymer
ğåĆĚħĐèĄĚĐğëėèìěþĆĕġĄğĈâěĈ
 
5WRTCOQNGEWNCT&GXKEGU

ĐĔüøĆâėĆėąĕĆēĎĊŇĕèġĄğĈâěĈğåĄĘġđčøŋğâčøŋ âĕĆğøĆĘąĄ
ġĄğĈâěĈġđčøŋčĬĕĎĆĔýąę÷ğĎüĘħąĊĠåøģĐĐĐüĠĐüģĐĐĐüĠĈēġĄğĈâěĈ
ĐėüúĆĘąŋ âĆēýĊüâĕĆğìĈĂņĠĐčĠìĄýĈėĊėûúĘ ĕèâĕąăĕāčĬĕĎĆĔýċęâČĕ
ĐĔüøĆâėĆėąĕĆēĎĊŇĕèġĄğĈâěĈâĕĆĐĐâĠýýĠĈēþĆēąěâøŋĢëňğåĆĚħĐèĄĚĐ
ğëėèìěþĆĕġĄğĈâěĈ
70
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/QNGEWNCTKPVGTCEVKQPUJQUVIWGUVEJGOKUVT[
RTGRCTCVKQPQHJQUVOQNGEWNGUHQTDKPFKPIECVKQPUCPKQPU
CPFQTICPKEOQNGEWNGUUGNHCUUGODN[RTQEGUUGURJ[UKECN
OGVJQFUHQTUVWF[KPIOQNGEWNCTKPVGTCEVKQPUFGUKIPCPF
application of supramolecular devices
ğåĄĘìĘġĐģĈøŋ
 
<GQNKVG%JGOKUVT[

âĕĆéĬĕĠüâġåĆèčĆňĕèčĄýĔøė âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ âĕĆøĆĊé
čĐýĠĈēâĕĆüĬĕìĘġĐģĈøŋģþþĆēąěâøŋĢëň
%NCUUKÌECVKQPUVTWEVWTGURTQRGTVKGUU[PVJGUKUEJCTCEVGTK
zation and application of zeolite
 ğúåüėåúĕèĆĔèčĘğĐâìŋ
 
:TC[6GEJPKSWGU

âĬĕğüė÷ĠĈēâĕĆøĆĊéĊĔ÷ĆĔèčĘğĐâìŋ čĄýĔøėãĐèĆĔèčĘğĐâìŋ
ğúåüėåúĕèčğþâġúĆğåĄĘ ĠĈēğúåüėåâĕĆğĈĘĨąĊğýüãĐèĆĔèčĘğĐâìŋ
âĕĆāėčĜéüŋãĐèġåĆèčĆňĕèÿĈęâ

1TKIKPCPFFGVGEVKQPQH:TC[RTQRGTVKGUQH:TC[
URGEVTQEJGOKECNVGEJPKSWGUCPF:TC[FKHHTCEVKQPVGEJPKSWG
KFGPVKÌECVKQPQHET[UVCNUVTWEVWTGU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèþŌééěýĔüúĕèğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 

%WTTGPV6QRKEUKP+PQTICPKE%JGOKUVT[

åĊĕĄĆĜňĢĎĄŇĠĈēĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéúĕèğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ

0QXGN MPQYNGFIG CPF KPVGTGUVKPI VQRKEU KP
inorganic chemistry
 ğåĄĘëĘĊĐüėüúĆĘąŋ
 
$KQKPQTICPKE%JGOKUVT[

ýúýĕúĠĈēĎüň ĕ úĘħ ã ĐèģĐĐĐüġĈĎēĢüĆēýýëĘ Ċ ăĕā
âĆēýĊüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēčĈĕąãĐèğĄúĔĈġĈġþĆøĘüĠĈēčĕĆþĆēâĐý
ğëėèìňĐüúĕèëĘĊăĕāúĘħĄĘġĈĎēğþŎüĐèåŋþĆēâĐý
Role and function of metal ions in biological
U[UVGOU[PVJGUKURTQEGUUCPFECVCDQNKUOQHOGVCNNQRTQVGKP
and some bioinorganic compounds

ğúåüėåčĬĕĎĆĔýğåĄĘĐüėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 
6GEJPKSWGUHQT+PQTICPKE5[PVJGUKU

ğúåüėåøŇĕèĥĢüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüčėëĔü
ĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋÿĈęâğ÷Ęąħ ĊğëŇüģđġ÷ĆğúĐĆŋĄĐĈġìĈġĊğúĐĆŋĄĐĈğúåüėå
ġìĈğéĈğúåüėåâĕĆĆēğĎąëňĕâĕĆĠāĆŇãĐèčĕĆĈēĈĕąâĕĆğąĦüøĔĊĐąŇĕèëňĕ
ĊėûĘčĔèğåĆĕēĎŋğëėèâĈĠĈēğúåüėåøŇĕèĥúĘħĢëňĢüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆúĘħ
ĊŇĐèģĊøŇĐĐĕâĕċĠĈēåĊĕĄëĚĨü
Techniques for synthesis of inorganic compounds
CPF ET[UVCNNK\CVKQP VGEJPKSWGU UWEJ CU J[FTQVJGTOCN
UQNXQVJGTOCNCPFUQNIGNVGEJPKSWGUUNQYGXCRQTCVKQP
UQNXGPVFKHHWUKQPOGEJCPKECNOGVJQFCPFCKTUGPUKVKXG
techniques
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 ğåĄĘãĐèčĕĆğđğúĐġĆģìåĈėâ
 

*GVGTQE[ENKE%JGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēčĄýĔøėúĔħĊģþâĕĆéĬĕĠüâþĆēğăúâĕĆğĆĘąâëĚħĐ
þñėâėĆėąĕĠĈēâĕĆğøĆĘąĄčĕĆþĆēâĐýğđğúĐġĆģìåĈėâúĘħþĆēâĐý÷ňĊą
ģüġøĆğéüĐĐâìėğéüĠĈēìĔĈğĂĐĆŋ čĕĆþĆēâĐýğđğúĐġĆģìåĈėâĢü
ûĆĆĄëĕøėúĘħüŇĕčüĢé

5VTWEVWTGU IGPGTCN RTQRGTVKGU ENCUUKÌECVKQP
PQOGPENCVWTGTGCEVKQPUCPFRTGRCTCVKQPQHJGVGTQE[ENKE
EQORQWPFUQHPKVTQIGPQZ[IGPCPFUWNHWTUQOGKPVGTGUVKPI
heterocyclic natural products
 âĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 

1TICPKE4GCEVKQP/GEJCPKUOU

âĈģââĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕãĐèčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąŋ ĊėûĘâĕĆ
úĕèâĕąăĕāĠĈēéĈüāĈċĕčøĆŋĢüâĕĆĎĕâĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
âĕĆéĬĕĠüââĈģâþñėâėĆėąĕâĕĆĠúüúĘħâĕĆğøėĄâĕĆâĬĕéĔ÷ğāĐĆėģìåĈėâ
ĠĈēâĕĆéĔ÷ğĆĘąèøĔĊĢĎĄŇ

/GEJCPKUO TGCEVKQP QH QTICPKE EQORQWPFU
kinetic and physical methods to determine organic
EJGOKUVT[TGCEVKQPOGEJCPKUOENCUUKÌECVKQPUQHTGCEVKQP
OGEJCPKUOUWDUVKVWVKQPCFFKVKQPGNKOKPCVKQPRGTKE[ENKE
and rearrangement


/QFGTPEJGOKECNTGCEVKQPQHQTICPKEU[PVJGUKU
especially experimental techniques and application of
reactions for chemical research
 čĕĆþĆēâĐýÿĈėøăĔöôŋûĆĆĄëĕøė
 

0CVWTCN2TQFWEV%QORQWPFU

ĊėûĘâĕĆčâĔ÷âĕĆĠąâĠĈēâĕĆúĬĕĢĎňýĆėčěúûėī âĕĆøĆĊéĎĕ
ġåĆèčĆňĕèâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēčĄýĔøėúĕèëĘĊăĕāãĐèčĕĆÿĈėøăĔöôŋ
ûĆĆĄëĕøė

6JGGZVTCEVKQPOGVJQFUGRCTCVKQPCPFRWTKÌECVKQP
EJCTCEVGTK\CVKQP QH UVTWEVWTG U[PVJGUKU CPF DKQNQIKECN
properties of natural products
 ĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

1TICPKE5[PVJGUKU

þñėâėĆėąĕĐĔĈåĘğĈëĔüãĐèåĕĆŋýĐüÿŇĕüĐĘüĐğĈú þñėâėĆėąĕ
ãĐèüėĊåĈĘġĐģĂĈŋúğĘħ þŎüåĕĆŋýĐüúĘĄħ øĘ ĐŇ čĕĆþĆēâĐýåĕĆŋýĐüĘĈþñėâĆė ąė ĕ
âĕĆğøėĄãĐèčĕĆþĆēâĐýåĕĆŋýĐüģĄŇĐĄėħ øĔĊþñėâĆė ąė ĕĆĘ÷âĔ ëĔüĐĐâìėğ÷ëĔü
þñėâėĆėąĕãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĐėüúĆĘąŋ þñėâėĆėąĕģìġåĈĠĐ÷ėëĔüĠĈē
þñėâĆė ąė ĕâĕĆğĆĘąèøĔĊĢĎĄŇĠýýąěüġė ĄğĈâĜĈĕĆŋþñėâĆė ąė ĕâĕĆãéĔ÷þñėâĆė ąė ĕ
âĕĆĠúüúĘħãĐèčĕĆĠĐġĆĠĄøėâþñėâėĆėąĕúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýåĕĆŋýĘüģüøĆĘü
ĠĈēčĕĆĄĔûąĔüøĆŋĐĚħüúĘħãĕ÷ĐėğĈĦâøĆĐü

 #NM[NCVKQPQHECTDQPXKCGPQNCVGUTGCEVKQPUQH
PWENGQRJKNNKEECTDQPURGEKGUYKVJECTDQP[NEQORQWPFU
CFFKVKQPTGCEVKQPUQHECTDQPECTDQPOWNVKRNGDQPFUQTICPQOGVCNNKE
EQORQWPFUTGFWEVKQPUQZKFCVKQPUE[ENQCFFKVKQPUCPF
WPKOQNGEWNCTTGCTTCPIGOGPVUCPFGNKOKPCVKQPUCTQOCVKE
UWDUVKVWVKQP TGCEVKQPU TGCEVKQPU KPXQNXKPI ECTDGPGU
PKVTGPGUCPFQVJGTGNGEVTQPFGÌEKGPVKPVGTOGFKCVGU
 þñėýĔøėâĕĆĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

1TICPKE5[PVJGUKU.CDQTCVQT[

âĕĆú÷ĈĐèğâĘąħ ĊâĔýâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąýŋ ĕè
ëüė÷úĘħÿŇĕüþñėâėĆėąĕĎĈĕąãĔĨüøĐüġ÷ąĢëňğúåüėåøŇĕèĥ

'ZRGTKOGPVUKPXQNXKPIOWNVKUVGRU[PVJGUKUQH
some organic compounds using various techniques

 þñėâėĆėąĕčĔèğåĆĕēĎŋčĄĔąĢĎĄŇ
 

/QFGTP5[PVJGVKE4GCEVKQP

þñėâėĆėąĕğåĄĘčĄĔąĢĎĄŇúĘħĢëňĢüĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ ġ÷ąğüňü
ğúåüėåâĕĆú÷ĈĐèøĈĐ÷éüâĕĆþĆēąěâøŋþñėâĆė ąė ĕøŇĕèĥčĬĕĎĆĔýèĕüĊėéąĔ
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 ĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēþñėâėĆėąĕ
 

âĕĆčĆňĕèāĔüûēåĕĆŋýĐüåĕĆŋýĐü


1TICPKE5[PVJGUKUCPF%CTDQP%CTDQP

$QPF(QTOKPI4GCEVKQPU

ĠüĊåė÷ãĐèĐėüúĆĘąčŋ èĔ ğåĆĕēĎŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ
ĠýýąňĐüâĈĔýĠĈēâĕĆĠøâġĄğĈâěĈâĕĆéĬĕĠüâĠĈēâĕĆĢëňþñėâėĆėąĕ
âĕĆčĆňĕèāĔüûēåĕĆŋýĐüåĕĆŋýĐü ĢüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆĐėüúĆĘąŋ
âĕĆĠč÷èĢĎňğĎĦüùęèåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ

%QPEGRVUQHQTICPKEU[PVJGUKUTGVTQU[PVJGUKUCPF
FKUEQPPGEVKQPCRRTQCEJENCUUKÌECVKQPCPFGZVGPFKPIQHVJG
OCKPECTDQPECTDQPDQPFHQTOKPITGCEVKQPUKPQTICPKE
U[PVJGUKUKNNWUVTCVKQPQHVJGKORQTVCPEGQHQTICPKEU[PVJGUKU
 ğåĄĘĐėüúĆĘąŋúĕèąĕ
 

/GFKEKPCN1TICPKE%JGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèąĕğëėèğåĄĘ âĕĆåňüāýąĕąĕĠĈēâĕĆĐĐâćúûėī
ãĐèąĕâĕĆĐĐâĠýýĠĈēāĔõüĕąĕåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèġåĆèčĆňĕè
ĠĈēâĕĆĐĐâćúûėī ã ĐèčĕĆ âĕĆĐĐâĠýýąĕ÷ň Ċ ąġþĆĠâĆĄúĕè
åĐĄāėĊğøĐĆŋĎĔĊãňĐğĈĚĐâčĆĆĢüğåĄĘĐėüúĆĘąŋúĕèąĕ

5VTWEVWTGQHFTWIKPOGFKEKPCNEJGOKUVT[FTWI
FKUEQXGT[FTWIUCPFVJGKTCEVKQPFTWIFGUKIPCPFFGXGNQROGPV
SWCPVKVCVKXGUVTWEVWTGCEVKXKV[TGNCVKQPUJKRU 35#4 EQORWVCVKQPCN
KPFTWIFGUKIPUGNGEVGFVQRKEUKPOGFKEKPCNQTICPKEEJGOKUVT[
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP1TICPKE%JGOKUVT[

ĎĔ Ċ ãň Đ ğĆĚħ Đ èúĘħ čĬ ĕ åĔ î ĠĈēüŇ ĕ čüĢéúĕèğåĄĘ Đė ü úĆĘ ą ŋ
âĕĆĐăėþĆĕąúĘüħ ĕĬ ģþčĜĠŇ üĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚĐħ èĊėéąĔ ìęèħ éēþĆēâĕċĈŇĊèĎüňĕ
čĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPV CPF KPVGTGUVKPI VQRKEU KP QTICPKE
EJGOKUVT[FKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
be semesterly announced
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 ğåĄĘāĚĨüÿėĊĠĈēâĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕ
 

5WTHCEG%JGOKUVT[CPF%CVCN[UKU

ğåĄĘāĚĨüÿėĊ âĕĆ÷Ĝ÷ìĔýĠĈēģĐġìğúĐĆŋĄãĐèâĕĆ÷Ĝ÷ìĔý
ĎĈĔââĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕëüė÷ĠĈēâĕĆğøĆĘąĄøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕğúåüėåúĘħĢëň
ĢüâĕĆċęâČĕĈĔâČöēãĐèøĔĊğĆŇèþñėâĆė ąė ĕâĕĆğčĚĐħ ĄčăĕāĠĈēâĕĆüĬĕøĔĊ
ğĆŇèþñėâėĆėąĕâĈĔýĄĕĢëňĢĎĄŇâĕĆĢëňøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕĢüĐěøčĕĎâĆĆĄøŇĕèĥ
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5WTHCEGEJGOKUVT[CFUQTRVKQPCPFCFUQTRVKQPKUQVJGTOU
RTKPEKRNGUQHECVCN[UKUECVCN[UVENCUUKÌECVKQPCPFRTGRCTCVKQP
CPCN[VKECNVGEJPKSWGUVQEJCTCEVGTK\GECVCN[UVUFGCEVKXCVKQP
CPFTGIGPGTCVKQPQHECVCN[UVUECVCN[UVUKPKPFWUVTKCNU
 âĕĆĠøâčĈĕą÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüãĐèĊĔč÷ěāĐĈėğĄĐĆŋ  

6JGTOCN&GITCFCVKQPQH2QN[OGTKE/CVGTKCNU

ýúüĬĕâĈĊėûĘâĕĆċęâČĕâĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüâĈģââĕĆ
ğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐü âĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüúĘħĄĘâĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕ
ĐĐâìėğ÷ëĔüéĈüāĈċĕčøĆŋãĐèâĕĆğčĚĐħ Ą÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüâĕĆğčĚĐħ Ą÷ňĊą
åĊĕĄĆňĐüãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ āĐĈėğĄĐĆŋĆŇĊĄāĐĈėğĄĐĆŋÿčĄāĐĈėğĄĐĆŋ
ûĆĆĄëĕøė āĐĈėĄĐĆŋğëėèþĆēâĐýğčĆėĄĠĆèĆē÷ĔýüĕġüĠĈēāĐĈėğĄĐĆŋĐ
üėüúĆĘąŋ āĐĈėğĄĐĆŋúüĐěöĎăĜĄėčĜèâĕĆĠþĆĢëňĢĎĄŇãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ÷ňĊą
âĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüâĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüĆēĎĊŇĕèâĕĆãęĨüĆĜþ
āĐĈėğĄĐĆŋ

+PVTQFWEVKQPVJGTOCNFGITCFCVKQPVGEJPKSWGU
OGEJCPKUOUQH VJGTOCNFGITCFCVKQP VJGTOQQZKFCVKXG
FGITCFCVKQPMKPGVKEUQHVJGTOCNFGITCFCVKQPVJGTOCNFGI
TCFCVKQPQHRQN[OGTEQRQN[OGTUDNGPFUPCVWTCNRQN[OGTU
TGKPHQTEGFRQN[OGTPCPQEQORQUKVGUCPFKPQTICPKERQN[OGTU
JKIJVGORGTCVWTGTGUKUVCPVRQN[OGTUVJGTOCNFGITCFCVKQP
during processing of polymers
 ĊėûĘåöėøċĕčøĆŋúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 

/CVJGOCVKECN/GVJQFUKP2J[UKECN%JGOKUVT[

âĕĆþĆēąěâøŋĊėûĘúĕèåöėøċĕčøĆŋĢüğåĄĘğëėèĂľčėâčŋčĄâĕĆ
ğëėèĐüěāĔüûŋĐüěâĆĄĐüĔüøŋĐėüúėâĆĔĈúĆĕüčĂĐĆŋĄğĊâğøĐĆŋğĄúĆėâčŋ
ĠĈēĂŌèâŋëĔüāėğċČ
Applications of mathematical methods for physi
ECNEJGOKUVT[FKHHGTGPVKCNGSWCVKQPUKPÌPKVGUGTKGUKPVGITCN
VTCPUHQTOXGEVQTOCVTKZCPFURGEKCNHWPEVKQPU
 éĈüāĈċĕčøĆŋúĕèğåĄĘ
 

%JGOKECN-KPGVKEU

úýúĊüéĈüāĈċĕčøĆŋğåĄĘâðĐĔøĆĕÿĈãĐèĐěöĎăĜĄėøŇĐ
ĐĔøĆĕĢüâĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕþñėâėĆėąĕþòĄăĜĄė þñėâėĆėąĕğëėèìňĐüâĈģâ
âĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕĠĈēýúýĕúĎüňĕúĘħãĐèøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕúćČðĘčùĕüē
ĠúĆüčėëĔüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋéĈüāĈċĕčøĆŋ

4GXKGYQHEJGOKECNMKPGVKEUTCVGNCYVJGGHHGEV
QHVGORGTCVWTGQPVJGTCVGQHTGCEVKQPGNGOGPVCT[TGCEVKQPU
EQORNGZTGCEVKQPUTGCEVKQPOGEJCPKUOCPFTQNGQHECVCN[UKU
transition state theory and kinetic measurements

 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP2J[UKECN%JGOKUVT[

åĊĕĄĆĜňĢĎĄŇĠĈēĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
čĬĕĎĆĔýúĬĕĊėúąĕüėāüûŋĎĆĚĐâĕĆċęâČĕåňüåĊňĕĐėčĆē

0QXGN MPQYNGFIG CPF KPVGTGUVKPI VQRKEU KP
physical chemistry for thesis or independent study
 âĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈĢüëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ  

/QNGEWNCT/QFGNKPIKP$KQKPHQTOCVKEU

ġåĆèčĆňĕèĠĈēĐĔüøĆâėĆėąĕãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈğåĆĚħĐèĄĚĐ
ĠĈēĐĔĈâĐĆėúĄę ĢüëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋâĕĆéĬĕĈĐèğëėèāĈĊĔøĠė ĈēâĕĆ
åĬĕüĊöāĈĔèèĕüĐėčĆēãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈğúåüėåúĕèåĐĄāėĊğøĐĆŋ
čĬĕĎĆĔýâĕĆĐĐâĠýýġĄğĈâěĈĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň

5VTWEVWTGU CPF KPVGTCEVKQPU QH DKQOQNGEWNGU
OQFGNKPIVQQNUCPFCNIQTKVJOUKPDKQKPHQTOCVKEUOQFGNKPI
CPFF[PCOKEUUKOWNCVKQPQHDKQOQNGEWNGUEQORWVGTCKFGF
molecular design and applications
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåĊĕĄĆňĐüúĕèĊĔč÷ěċĕčøĆŋ  
6JGTOCN#PCN[UKUHQT/CVGTKCN5EKGPEG

ýúüĬĕâĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåĊĕĄĆňĐüĠýý÷ėĂğĂĐğĆüğëĘąĈ
ĠĈē÷ėĂğĂĐğĆüğëĘąĈčĠâüüėèåĕĈĐĆėğĄúĆĘ âĕĆğúĘąýĄĕøĆòĕüĠĈē
âĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèâĕĆĊėğåĆĕēĎŋüĕĬĨ ĎüĔâăĕąĢøňåĊĕĄĆňĐüâĕĆþĆēąěâøŋ
ĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåĊĕĄĆňĐüĊėûĘĐĚħüĥ

+PVTQFWEVKQPFKHHGTGPVKCNVJGTOCNCPCN[UKUCPF
FKHHGTGPVKCNUECPPKPIECNQTKOGVT[ECNKDTCVKQPCPFUCORNG
RTGRCTCVKQPVJGTOQITCXKOGVT[ CRRNKECVKQPUQHVJGTOCN
CPCN[UKUQVJGTVJGTOCNCPCN[UKUOGVJQF
 âĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈāĐĈėğĄĐĆŋ
 
/QNGEWNCT/QFGNKPIQH2QN[OGTU

ĆēğýĘąýĊėûâĘ ĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈāĐĈėğĄĐĆŋĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
Modeling and simulation methods for polymers
and their applications
 âĕĆåĬĕüĊöğëėèğåĄĘåĊĐüøĔĄ
 

%QORWVCVKQPCN3WCPVWO%JGOKUVT[

âĕĆúýúĊüğâĘħąĊâĔýúćČðĘåĊĐüøĔĄâĕĆåĬĕüĊöúĕèğåĄĘ
åĊĐüøĔĄĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň ġþĆĠâĆĄâĕĆĐĐâĠýýġĄğĈâěĈĆē÷Ĕý
åĊĐüøĔĄĠĈēâĕĆĢëňèĕü


1XGTXKGY QH SWCPVWO VJGQT[ EQORWVCVKQPCN
SWCPVWOEJGOKUVT[CPFCRRNKECVKQPURTQITCOUHQTSWCPVWO
chemistry calculations and their practical usage
âĈěŇĄĊėëĕëĘĊğåĄĘ
 ĊėûĘúĕèëĘĊğåĄĘ
 

$KQEJGOKECN/GVJQFU

åĬĕĠüēüĬĕğâĘħąĊâĔýğúåüėåþñėýĔøėâĕĆëĘĊğåĄĘúĘħúĔüčĄĔą
ĠĈēĊĆĆöâĆĆĄúĕèëĘ Ċ ğåĄĘ Ģ üþŌ é éě ýĔ ü  âĕĆčĔ Ą Ąüĕġ÷ąĐĕċĔ ą
ĊĆĆöâĆĆĄúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋúĘħčĐ÷åĈňĐèâĔýâĕĆú÷ĈĐèúĘħéē÷Ĭĕğüėü
âĕĆĢüĎňĐèþñėýĔøėâĕĆ
Introduction to modern biochemical laboratory
VGEJPKSWGUCPFEWTTGPVDKQEJGOKECNNKVGTCVWTGCUGOKPCT
DCUGFWRQPUEKGPVKÌENKVGTCVWTGVJCVRCTCNNGNUGZRGTKOGPVU
VJCVYKNNRGTHQTOKPNCDQTCVQT[
 ĎĈĔâëĘĊğåĄĘãĐèġăëüċĕčøĆŋ
 
$KQEJGOKECN2TKPEKRNGQH0WVTKVKQP

āĚüĨ òĕüúĕèëĘĊğåĄĘĠĈēčĆĘĆĊėúąĕãĐèġăëüĕâĕĆâĕĆĐăėþĆĕą
ğâĘħąĊâĔýġþĆøĘüģãĄĔüåĕĆŋġýģđğ÷ĆøāĈĔèèĕüĠĆŇûĕøě ĠĈēĊėøĕĄėü
ĠĈēýúýĕúĎüňĕúĘĠħ ĈēåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĢü÷ňĕüġăëüĕâĕĆĠĈēğĄĠúýĐĈėìĄę
Biochemical and physiological fundamentals of
PWVTKVKQPFKUEWUUKQPQHRTQVGKPHCVECTDQJ[FTCVGGPGTI[
OKPGTCNUCPFXKVCOKPUCPFVJGKTTQNGUCPFKPVGTTGNCVKQPUJKRU
in nutrition and metabolism
 ġåğĐüģìĄŋĠĈēġåĠĂâğøĐĆŋĢüĊėúąĕğĐüģìĄŋ  
%QGP\[OGUCPF%QHCEVQTUKP'P\[OQNQI[

åĊĕĄčĬĕåĔîãĐèġåğĐüģìĄŋĠĈēġåĠĂâğøĐĆŋĢüëĘĊğåĄĘ
âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ þñėâėĆėąĕúĕèëĘĊğåĄĘúĘħëŇĊąğĆŇèþñėâėĆėąĕčĄýĔøėúĕèğåĄĘ
ĠĈēčğþâġúĆčġâþľâĠĈēâĈģâúĘħĐĬĕüĊąåĊĕĄčē÷ĊâĢüþñėâėĆėąĕ
úĕèëĘĊğåĄĘ
Importance of coenzyme and cofactors of enzymes
KPDKQEJGOKUVT[DKQU[PVJGUKUVJGDKQEJGOKECNTGCEVKQPUVJG[
ECVCN[\GVJGKTEJGOKECNCPFURGEVTQUEQRKERTQRGTVKGUCPFVJG
OGEJCPKUOUD[YJKEJVJG[HCEKNKVCVGDKQEJGOKECNTGCEVKQPU
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ğúåġüġĈąĘãĐèğĐüģìĄŋ
 

'P\[OG6GEJPQNQI[

ĠĎĈŇèâĬĕğüė÷čĄýĔøė âĈģââĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕéĈüċĕčøĆŋ
ĠĈēâĕĆĠąâĢĎňýĆėčěúûėīãĐèğĐüģìĄŋ ĆĊĄùęèâĕĆþĆēąěâøŋĢëňğĐüģìĄŋ
ğāĚħĐþĆēġąëüŋĢü÷ňĕüøŇĕèĥ


5QWTEGURTQRGTVKGUOGEJCPKUOMKPGVKEUCPF
RWTKÌECVKQPQHGP\[OGUKPENWFKPIKVUCRRNKECVKQPU
 âĕĆþĆēąěâøŋĢëňğúåüėåüėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâ 

ğĆġìĠüüìŋĢüëĘĊğåĄĘ

$KQEJGOKECN#RRNKECVKQPUQH0WENGCT

/CIPGVKE4GUQPCPEG

čĬĕĆĊéčùĕüâĕĆöŋþŌééěýĔüĢüâĕĆĠâňþŌîĎĕ÷ňĊąğúåüėå
üėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋĢüèĕüĊėéąĔ ÷ňĕüëĘĊğåĄĘğüňüâĕĆģ÷ňĄĕìęèħ
ãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňèĕüéĆėè

'ZRNQTGQHEWTTGPVUQNWVKQPUVCVGPWENGCTOCIPGVKE
resonance techniques used in biochemical research; the emphasis
YKNNDGQPJQYFCVCCTGCESWKTGFCPFQPRTCEVKECNCRRNKECVKQPU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĢüâĕĆéĬĕĈĐèčĬĕĎĆĔýĆēýýëĘĊğåĄĘ  

6QRKEUKP/QFGNKPIHQT$KQEJGOKECN5[UVGO

ĐăėþĆĕąĎĔĊãňĐğĆĚħĐèøŇĕèĥúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆčĆňĕèĠýý
éĬĕĈĐèčĬĕĎĆĔýĆēýýëĘĊğåĄĘ
Discussion of topics relevant to predictive
modeling of biochemical systems
ğúåġüġĈąĘĢĎĄŇúĕèëĘĊğåĄĘčĬĕĎĆĔýāĔõüĕ  

ÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕā


'OGTIKPI$KQEJGOKECN6GEJPQNQIKGUHQT

$KQDCUGF2TQFWEV&GXGNQROGPV

ğúåġüġĈąĘëĊĘ ğåĄĘĈĕŇ čě÷ğâĘąħ ĊâĔýâĆ÷üėĊåĈĘĐâė ġþĆøĘüğĐüģìĄŋ
ĠĈēøĔĊąĔýąĔèĨ ğĐüģìĄŋĢüâĕĆāĔõüĕÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕāĄĘâĕĆĐûėýĕą
ùęèğúåġüġĈąĘëĊĘ ğåĄĘúĄħĘ ċĘ âĔ ąăĕāčĜèĢüâĕĆāĔõüĕÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕā
ğëŇüğĐüģìĄŋúĘħùĜâĐĐâĠýýģ÷ňğúåġüġĈąĘâĕĆ÷Ĕ÷ĠþĈèéĘġüĄøĔĊĐąŇĕè
ÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕāúĘħĄĘãĕąĢüúňĐèøĈĕ÷éēģ÷ňùĜââĈŇĕĊùęè

4GEGPVDKQEJGOKECNVGEJPQNQIKGUEQPEGTPKPIYKVJ
PWENGKECEKFURTQVGKPUGP\[OGCPFGP\[OGKPJKDKVQTHQTVJG
FGXGNQROGPVQHDKQDCUGFRTQFWEVUCJKIJRQVGPVKCNDKQ
EJGOKECNVGEJPQNQIKGUKPDKQDCUGFRTQFWEVUFGXGNQROGPV
NKMGFGUKIPGTGP\[OGIGPQOGGFKVKPIVGEJPQNQI[YKNNDG
FKUEWUUGZCORNGQHOCTMGVCDNGDKQDCUGFRTQFWEVUKPHQQF
HGGFOCVGTKCNUEJGOKECNUCPFOGFKECNUCTGOGPVKQPGF
74
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ëĘĊğåĄĘãĐèāĚë
 

2NCPV$KQEJGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēâĕĆúĬĕèĕüãĐèğìĈĈŋāĚëâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋĠĈē
âĕĆčĈĕąëĘĊġĄğĈâěĈãĐèāĚëÿĈėøÿĈãĐèāĚëđĐĆŋġĄüāĚëĠĈēâĕĆ
þĆēąěâøŋĢëň

5VTWEVWTGUCPFHWPEVKQPUQHRNCPVEGNNUOGVCDQNKE
RCVJYC[UKPRNCPVURNCPVRTQFWEVURNCPVJQTOQPGUCPFVJGKT
applications
 ëĘĊğåĄĘãĐèġĆå
 

$KQEJGOKUVT[QH&KUGCUGU

ëĘĊğåĄĘãĐèġĆåúĘħčĬĕåĔîøŇĕèĥĢüĄüěČąŋĠĈēâĈģâĢüâĕĆ
ğâė÷ġĆåøŇĕèĥğĎĈŇĕüĔĨü
Biochemistry of important diseases in human and
mechanism of these diseases
 ëĘĊğåĄĘãĐèĄēğĆĦè
 

$KQEJGOKUVT[QH%CPEGT

åěöčĄýĔøėãĐèğìĈĈŋĄēğĆĦèĊĔñéĔâĆãĐèğìĈĈŋ čĔîîĕö
ãĐèğìĈĈŋčĕĆâŇĐĄēğĆĦèâĈģââĕĆğâė÷ĄēğĆĦèąĘüâŇĐĄēğĆĦèąĘüøňĕüĄēğĆĦè
âĕĆâĈĕąāĔüûěŋčĕĆâŇĐâĕĆâĈĕąāĔüûěŋâĕĆú÷čĐýâĕĆâĈĕąāĔüûěŋ

%JCTCEVGTKUVKEUQHECPEGTEGNNUEGNNE[ENGEGNN
UKIPCNKPIECTEKPQIGPECTEKPQIGPGUKUQPEQIGPGVWOQT
UWRRTGUUQTIGPGOWVCVKQPOWVCIGP#OG¿UVGUVU
 ëĘĊğåĄĘúĕèāĔüûěċĕčøĆŋ
 

$KQEJGOKUVT[QH)GPGVKEU

ġåĆèčĆň ĕ èĠĈēĎüň ĕ úĘħ ã ĐèčĕĆāĔ ü ûě â ĆĆĄãĐèğìĈĈŋ úĔĨ è
ġþĆåĕĆėġĐøĠĈēąĜåĕĆėġĐøâĆēýĊüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ÷ğĘ ĐĦüğĐĐĕĆŋğĐĦüğĐ
ĠĈēġþĆøĘüĆēýýâĕĆåĊýåěĄâĆēýĊüâĕĆğĎĈŇĕüĘĨ ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňåĊĕĄĆĜňúĕèāĔüûěċĕčøĆŋĢü÷ňĕüøŇĕèĥ
Structures and functions of genetic materials
QHRTQMCT[QVGUCPFGWMCT[QVGU&0#40#CPFRTQVGKP
U[PVJGUKUEQPVTQNQHVJGUGRTQEGUUGUCPFCRRNKECVKQPU

 âĕĆåĊýåěĄąĘü
 
)GPG4GIWNCVKQP

ġåĆèčĆňĕèãĐèąĘüúĔĨèąĘüğ÷ĘħąĊġĐğāĐĆĐüĎĆĚĐâĈěŇĄąĘüĢü
čėèħ ĄĘëĊĘ øė âĕĆåĊýåěĄâĕĆĠč÷èĐĐâãĐèąĘüĢüĎĈĕâĎĈĕąĆēýýģĊĆĔč
ĠýåúĘğĆĘąĆĕĠĈēąĘčøŋâĕĆğāĕēğĈĘąĨ èğìĈĈŋčøĔ ĊŋĠĈēĄüěČąŋĠĄĈèĠĈē
āĚëâĕĆåĊýåěĄąĘüĠýýøŇĐğüĚĐħ èéĕâġåĆġĄġìĄčĜâŇ ĕĆùĐ÷ĆĎĔčâĕĆøĔ÷
ĢüąĜåĕĆėġĐø âĕĆ÷Ĕ÷ĠþĈèâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋġþĆøĘüĠĈēâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈè
ãĐèġþĆøĘüýúýĕúãĐèąĘüĢüâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈèâĕĆāĔõüĕâĕĆâŇĐġĆå
ĠĈēâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆþĆēâĐýúĘħĄĘćúûėīúĕèëĘĊăĕāýĕèëüė÷

5VTWEVWTGQHIGPGGKVJGTCUKPINGIGPGQRGTQPQT
IGPGENWUVGTKPQTICPKUOUTGIWNCVKQPQHIGPGGZRTGUUKQPKP
XCTKQWUU[UVGOUXKTWUGUDCEVGTKCHWPIKCPF[GCUVUCPKOCN
CPFJWOCPEGNNEWNVWTGKPUGEVUCUYGNNCURNCPVECUECFGKP
IGPGTGIWNCVKQPHTQOEJTQOQUQOGVQVTCPUETKRVKQPURNKEKPI
KPGWMCT[QVG OQFKÌECVKQPURTQVGKPU[PVJGUKUCPFRTQVGKP
VWTPQXGTTQNGQHIGPGKPFKHHGTGPVKCVKQPFGXGNQROGPVRCVJQ
IGPKEKV[CUYGNNCUUQOGDKQCEVKXGEQORQWPFDKQU[PVJGUKU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèëĘĊğåĄĘ
 

5RGEKCN6QRKEUKP$KQEJGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüëĘĊğåĄĘ ġ÷ąâĕĆ
ĐăėþĆĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéĔąìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊèĎüňĕ
čĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPDKQEJGOKUVT[
FKUEWUUKQP NGCFKPI VQ TGUGCTEJ VQRKEU YJKEJ YKNN DG
semesterly announced
ëĘĊğåĄĘúĕèĐěøčĕĎâĆĆĄ
 

+PFWUVTKCN$KQEJGOKUVT[

âĕĆþĆēąěâøŋåĊĕĄĆĜňúĕèëĘĊğåĄĘĢüâĕĆüĬĕčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈ
ģþĢëňþĆēġąëüŋúèĔĨ úĕè÷ňĕüġăëüĕâĕĆâĕĆĠāúąŋâĕĆĐĕĎĕĆĐěøčĕĎâĆĆĄğåĄĘ
ĠĈēĐĚħüĥ
Application of biochemistry to the production of
DKQNQIKECNEQORQWPFUWUGHWNKPPWVTKVKQPOGFKEKPGHQQF
EJGOKECNKPFWUVT[GVE
 ëĘĊğåĄĘúĕèâĕĆĠāúąŋ
 

/GFKECN$KQEJGOKUVT[

âĕĆþĆēąěâøŋĢëňåĊĕĄĆĜúň ĕèëĘĊğåĄĘĢüúĕèâĕĆĠāúąŋĐèåŋþĆēâĐý
ĠĈēýúýĕúãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈĢüĆŇĕèâĕąĆĊĄùęèğĄĠúýĐĈėìęĄĠĈē
åĊĕĄÿė÷þâøėøŇĕèĥ


#RRNKECVKQPQHDKQEJGOKUVT[VQENKPKECNOGFKEKPG
the role of biological compounds and their metabolism in
VJGDQF[FKUQTFGTUQHOGVCDQNKUOU
 ëĘĊğåĄĘĆē÷ĔýġĄğĈâěĈ
 

/QNGEWNCT$KQEJGOKUVT[

åĊĕĄĆĜňúĕè÷ňĕüëĘĊğåĄĘĢüĆē÷ĔýġĄğĈâěĈâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
úĕè÷ňĕüâĕĆĊėüėéêĔąúĕèâĕĆĠāúąŋĐěøčĕĎâĆĆĄĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
Molecular biochemistry applied to diagnosis
KPOGFKEKPGKPFWUVTKGUCPFGPXKTQPOGPVU
 âĕĆĠąâýĆėčěúûėīĠĈēâĕĆøâÿĈęâġþĆøĘü  

2TQVGKP2WTKÌECVKQPCPF%T[UVCNNK\CVKQP

åĊĕĄĆĜğň âĘąħ ĊâĔýâĕĆĠąâýĆėčúě ûėġī þĆøĘüâĕĆğøĆĘąĄġþĆøĘü
čĬĕĎĆĔýøâÿĈęâğāĚħĐċęâČĕġåĆèčĆňĕèčĕĄĄėøėġ÷ąğúåüėåĆĔèčĘğĐâìŋ
ĊėûĘâĕĆĠĈēþŌééĔąúĘħğâĘħąĊãňĐèĢüâĕĆøâÿĈęâġþĆøĘü

-PQYNGFIGQPRTQVGKPRWTKÌECVKQPRTGRCTCVKQP
QHRTQVGKPHQTUVTWEVWTGFGVGTOKPCVKQPD[:TC[ET[UVCNNQITCRJ[
practical methods and factors involved in protein
crystallization
 ëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ
 

$KQKPHQTOCVKEU

ĠüēüĬĕĎĈĔââĕĆāĚüĨ òĕüğâĘąħ ĊâĔýĐöĜëĊĘ ĊėúąĕâĕĆĢëňğåĆĚĐħ è
ĄĚĐúĕèëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ ĠĈēòĕüãňĐĄĜĈčĬĕĎĆĔýâĕĆċęâČĕġþĆøĘü
ĠĈēâĆ÷üėĊåĈĘĐėâ
Introduction to the fundamentals of molecular
DKQNQI[DKQKPHQTOCVKEUVQQNUCPFFCVCDCUGUWUGFHQTVJG
study of proteins and nucleic acids
 ëĘĊğåĄĘãĐèčĕĆĠĎŇèåĊĕĄĆĔâĠĈēåĊĕĄčěã  

$KQEJGOKUVT[QH.QXGCPF*CRRKPGUU

ĆēýýþĆēčĕúĠĈēčĄĐèâĈģââĕĆčŇèčĔîîĕöþĆēčĕú
čĕĆčĚħĐþĆēčĕúúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýåĊĕĄĆĔâåĊĕĄčěãčĕĆğčāøė÷ĠĈēġĆå
úĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýåĊĕĄÿė÷þâøėãĐèčĕĆčĚħĐþĆēčĕú

0GTXG CPF DTCKP U[UVGO PGTXG EQPFWEVKQP
PGWTQVTCPUOKVVGTUTGNCVGFVQNQXGCPFJCRRKPGUUFTWIU
FKUGCUGUHTQOFGÌEKGPE[QHPGWTQVTCPUOKVVGTU
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 ëĘĊğåĄĘãĐèğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘü
 

$KQEJGOKUVT[QH2GRVKFGUCPF2TQVGKPU


ġåĆèčĆň ĕ èğåĄĘ ã Đèğþþģú÷ŋ Ġ ĈēġþĆøĘ ü  ğúåüė å âĕĆ
ĊėğåĆĕēĎŋĈĕĬ ÷ĔýâĆ÷ĐēĄėġüĢüğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘüøĔĊĐąŇĕèğþþģú÷ŋĠĈē
ġþĆøĘüúĘħĄĘćúûėīëĘĊăĕā âĕĆþĆēąěâøŋğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘüúĘħĄĘćúûėī
ëĘĊăĕā

%JGOKECNUVTWEVWTGQHRGRVKFGU CPFRTQVGKPU
techniques for amino acids sequencing in peptides and
RTQVGKPUGZCORNGQHDKQCEVKXGRGRVKFGUCPFRTQVGKPUCRRNK
cations of bioactive peptides and proteins
 ğúåġüġĈąĘãĐèąĘü
 

)GPG6GEJPQNQI[

åĊĕĄĆĜňāĚĨüòĕüãĐèġåĆèčĆňĕèĠĈēĎüňĕúĘħãĐèąĘüâĕĆĠč÷è
ĐĐâãĐèąĘüğúåġüġĈąĘâĕĆčĆňĕè÷ĘğĐĦüğĐĈĜâÿčĄĎĆĚĐâĕĆġåĈüąĘü
âĕĆåĔ÷ğĈĚĐâġåĈüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ÷ĘğĐĦüğĐâĕĆĎĕĈĬĕ÷ĔýğýčãĐè÷ĘğĐĦü
ğĐâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕą÷ĘğĐĦüğĐÿŇĕğĎĈŇĕúĘħøĬĕĠĎüŇèéĬĕğāĕēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňğúåġüġĈąĘãĐèąĘüĠĈēèĕüĊėéĔąúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýğúåġüġĈąĘãĐèąĘü

$CUKEMPQYNGFIGQHUVTWEVWTGCPFHWPEVKQPQHIGPG
IGPGGZRTGUUKQPTGEQODKPCPV&0#VGEJPQNQI[QTIGPG
ENQPKPIENQPGUGNGEVKQP&0#U[PVJGUKU&0#UGSWGPEKPI
UKVGFKTGEVGFOWVCIGPGUKUCRRNKECVKQPQHIGPGVGEJPQNQI[
and gene technology research
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘģĂĂŃĕ
 

'NGEVTQEJGOKECN#PCN[UKU

ĎĈĔââĕĆúĕèğåĄĘģĂĂŃĕĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňĢüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
úĕèğåĄĘģ÷ňĠâŇġāğúüëėġĐğĄúĆĘåĐü÷ĔâġøğĄúĆĘġāĈĕġĆâĆĕĂĿġĊĈĠúĄ
ğĄúĆĘčøĆėþþľèġĊĈĠúĄğĄúĆĘĐėĄāėĠ÷üìŋčğþâġúĆčġâþĿĠĈēĐĚħüĥ
Electrochemical principles and their applications
VQEJGOKECNCPCN[UKUUWEJCURQVGPVKQOGVT[EQPFWEVQOGVT[
RQNCTQITCRJ[XQNVCOOGVT[UVTKRRKPIXQNVCOOGVT[KORGF
ance spectroscopy and other electrochemical techniques
 
 ĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìĘč

'NGEVTQRJQTGUKU

ĎĈĔââĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋãĐèğúåüėåĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėč
ģ÷ňĠâŇ ğéĈĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėčåĕāėĈĈĕĆĘĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėčĠĈēģĄġåĆëė
þĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėč
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Principle and application of electrophoresis such
CUIGNGNGEVTQRJQTGUKUECRKNNCT[GNGEVTQRJQTGUKUCPFOKETQ
chip electrophoresis
 ĊėûĘĐĔøġüĄĔøėĠĈēâĕĆþĆē÷ėČòŋğåĆĚħĐèĄĚĐĊėğåĆĕēĎŋ  

#WVQOCVGF/GVJQFCPF*QOGOCFG

+PUVTWOGPVCN#PCN[UKU

âĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ÷ňĊąğåĆĚħĐèĄĚĐĠýýĐĔøġüĄĔøė ğëŇü
ġĂĈĐė ü ğéĦ å ëĔ ü ĐēüĕģĈìĘ č  ìĘ ğ åĊüğëĘ ą ĈĐė ü ğéåëĔ ü ĐēüĕģĈìĘ č
ĆēýýĐĔøġüĄĔøĠė ýýģĄŇøĐŇ ğüĚĐħ èâĕĆĊėğåĆĕēĎŋġ÷ąĢëňĂĈľ Ąŋ ĠýýĎĈĕąëĔüĨ 
ĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãüĕ÷éěĈăĕåúĔèĨ ĎĄ÷âĕĆþĆē÷ėČòŋğåĆĚĐħ èĄĚĐĊėğåĆĕēĎŋ
úĕèğåĄĘĐąŇĕèèŇĕąĠĈēâĕĆğãĘąüġþĆĠâĆĄåĐĄāėĊğøĐĆŋğāĚħĐğëĚħĐĄøŇĐ
âĔýğåĆĚħĐèĄĚĐĊėğåĆĕēĎŋ
Chemical analysis by automated instrumental
UWEJCUÍQYKPLGEVKQPCPCN[UKUUGSWGPVKCNKPLGEVKQPCPCN[UKU
FKUETGVGCWVQOCVKEU[UVGOCPCN[UKUDCUGFQPOWNVKNC[GTÌNOU
CPFOKETQVQVCNCPCN[UKUU[UVGOHCDTKECVKQPQHVJGUKORNG
analytical instrument and programming the computer soft
YCTGHQTKPVGTHCEKPIYKVJVJGKPUVTWOGPV
 âĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèčĬĕĎĆĔýâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ  

5CORNG2TGRCTCVKQPHQT%JGOKECN#PCN[UKU

âĕĆğâĦýøĔĊĐąŇĕèâĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèğāĚħĐâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕè
ğåĄĘâĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèúĘħğþŎüãĐèğĎĈĊãĐèĠãĦèâęħèãĐèĠãĦèĠĈēĠâŉč
âĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄøĔĊĐąŇĕèĐĕĎĕĆøĔĊĐąŇĕèëĘĊăĕāğúåüėå
âĕĆčâĔ÷÷ňĊąøĔĊúĬĕĈēĈĕąĎĆĚĐâĕĆčâĔ÷÷ňĊąğĂčãĐèğĎĈĊğúåüėåâĕĆ
čâĔ÷÷ňĊąğĂčãĐèĠãĦèâĕĆčâĔ÷ġ÷ąĢëňčĕĆĈ÷ĠĆèøęèÿėĊĠåëğëĐĆŋ
âĕĆčâĔ÷ġ÷ąĢëňģĐĐĐüėâĈėåĊė÷âĕĆčâĔ÷ĠýýĐĐüģĈüŋ ĠĈēâĕĆčâĔ÷
÷ňĊąğúåüėåčĄĔąĢĎĄŇĐĚħüĥ

5CORNKPI UCORNG RTGRCTCVKQP HQT CPCN[VKECN
EJGOKUVT[UCORNGRTGRCTCVKQPHQTNKSWKFUQNKFUGOKUQNKF
CPFICUOCVTKEGUUCORNGRTGRCTCVKQPHQTGPXKTQPOGPVCN
HQQFCPFDKQNQIKECNUCORNGUUQNXGPVGZVTCEVKQPQTNKSWKF
NKSWKFGZVTCEVKQPUQNKFRJCUGGZVTCEVKQPWUKPIUWTHCEVCPV
3W'%J'45GZVTCEVKQPWUKPIKQPKENKSWKFQPNKPGUCORNG
preparation and other modern extraction techniques
 ğìüğìĐĆŋčĬĕĎĆĔýâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ
 
5GPUQTUHQT%JGOKECN#PCN[UKU
ĎĈĔââĕĆĠĈēĊėûâĘ ĕĆĊėğåĆĕēĎŋ÷Ċň ąğìüğìĐĆŋğëėèğåĄĘğìüğìĐĆŋ
ğëėèëĘĊăĕāĠĈēüĕġüğìüğìĐĆŋ âĕĆĐĐâĠýýâĕĆþĆē÷ėČòŋ ĠĈēâĕĆ
þĆēąěâøŋĢëňğìüğìĐĆŋčĬĕĎĆĔýâĕĆøĆĊéĊĔ÷úĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ

Principles and the analytical method using
EJGOKECNUGPUQTUDKQUGPUQTUCPFPCPQUGPUQTUFGUKIP
fabrication and application of sensors for chemical analysis
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕĆþĆėĄĕöüňĐą
 

6TCEG#PCN[UKU

âĕĆþĆēąěâøŋĢëňğåĄĘĊğė åĆĕēĎŋĢüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕĆþĆėĄĕöüňĐą
âĕĆéĔ÷ğâĦýøĔĊĐąŇĕèâĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕĆĐėüúĆĘąŋ
ĠĈēčĕĆĐüėüúĆĘąŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋëüė÷éĬĕğāĕēãĐèûĕøě
Application of analytical chemistry under circum
UVCPEGUQHVTCEGCPCN[UKUUCORNGJCPFNKPIUCORNGRTGRCTCVKQP
FGVGTOKPCVKQPQHQTICPKECPFKPQTICPKEUWDUVCPEGUGNGOGPVCN
speciation
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
âĕĆýĆĆąĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéĔąìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊè
ĎüňĕčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPCPCN[VKECN
EJGOKUVT[FKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
be semesterly announced
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
âĕĆýĆĆąĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéĔąìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊè
ĎüňĕčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPCPCN[VKECN
EJGOKUVT[FKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
be semesterly announced
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘþĆēąěâøŋ
 āĐĈėğĄĐĆŋúĘħĠøâčĈĕąúĕèëĘĊăĕāģ÷ňčĬĕĎĆĔý  

ĢëňèĕüúĕèâĕĆĠāúąŋĠĈēğăčĔëâĆĆĄ

$KQFGITCFCDNG2QN[OGTUHQT/GFKECN

CPF2JCTOCEGWVKECN#RRNKECVKQPU

üėąĕĄãĐèāĐĈėğĄĐĆŋĠøâčĈĕąúĕèëĘĊăĕāģ÷ňĠĎĈŇèâĬĕğüė÷
þĆēğăúâĕĆÿĈėøčĄýĔøėâĕĆĠøâčĈĕąúĕèëĘĊăĕāĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňāĐĈėğĄĐĆŋĠøâčĈĕąøĔĊúĕèëĘĊăĕāģ÷ňúĕèâĕĆĠāúąŋĠĈēğăčĔëâĆĆĄ


&GÌPKVKQPQHDKQFGITCFCDNGRQN[OGTUQWTEGU
V[RGU RTQFWEVKQP RTQRGTVKGU QH DKQFGITCFCVKQP CPF
application of biodegradable polymers for medical and
pharmaceutical science
üĕġüğúåġüġĈąĘãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ
 

2QN[OGT0CPQVGEJPQNQI[

üėąĕĄãĐèüĕġüğúåġüġĈąĘ âĕĆğøĆĘąĄĠĈēåěöčĄýĔøė
ÿĈėøăĔöôŋĆē÷ĔýüĕġüãĐè āĐĈėğĄĐĆŋ ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňüĕġü
ğúåġüġĈąĘãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ

&GÌPKVKQP QH PCPQVGEJPQNQI[ RQN[OGT PCPQ
RTGRCTCVKQP CPF KVU RTQRGTVKGU CRRNKECVKQP QH RQN[OGT
nanotechnology
þñėýĔøėâĕĆĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ
 
2QN[OGT5EKGPEG.CDQTCVQT[
âĕĆú÷ĈĐèúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋğāĚĐħ čĆňĕèþĆēčýâĕĆöŋ
ĠĈēúĔâČēĢüâĕĆú÷ĈĐèúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ
Experiments in polymer science to provide the
experiences and experimental skills in polymer science
 ğúåġüġĈąĘāĈĕčøėâ
 

2NCUVKE6GEJPQNQI[

ýúüĬĕğâĘħąĊâĔýāĐĈėğĄĐĆŋåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèġåĆèčĆňĕè
ĠĈēčĄýĔøėãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ âĕĆĊĔ÷ĊėúąĕâĆēĠčãĐèāĈĕčøėâčĄýĔøė
ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňèĕüāĈĕčøėâčĕĆğøėĄĠøŇèĠĈēâĕĆåĐĄāĕĊü÷ŋ
âĆēýĊüâĕĆãęĨüĆĜþāĈĕčøėâāĐĈėğĄĐĆŋÿčĄĠĈēĊĔč÷ěğëėèþĆēâĐý
āĐĈėğĄĐĆŋ

+PVTQFWEVKQP VQ RQN[OGTU TGNCVKQP DGVYGGP
UVTWEVWTGCPFRTQRGTVKGUQHRQN[OGTUTJGQNQIKECNOGCUWTGOGPV
QHRNCUVKEURTQRGTVKGUCPFCRRNKECVKQPUQHRNCUVKEUCFFKVKXGU
CPFEQORQWPFKPIRNCUVKERTQEGUUKPIRQN[OGTDNGPFUCPF
polymer composites
 ğúåġüġĈąĘąĕè
 

4WDDGT6GEJPQNQI[

ąĕèûĆĆĄëĕøėĠĈēąĕèčĔèğåĆĕēĎŋ åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕè
ġåĆèčĆňĕèĠĈēčĄýĔøãė ĐèąĕèąĕèğëėèþĆēâĐýĠĈēąĕèÿčĄâĕĆğčĆėĄĠĆè
čĜøĆąĕèåĐĄāĕĊü÷ŋğúåġüġĈąĘâĕĆÿčĄâĕĆãęüĨ ĆĜþĠĈēâĕĆåèĆĜþąĕè
ĠĈēčĄýĔøėğëėèâĈ
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0CVWTCN CPF U[PVJGVKE TWDDGTU TGNCVKQPUJKRU
DGVYGGPUVTWEVWTGCPFRTQRGTVKGUQHTWDDGTTWDDGTEQORQU
KVGUCPFTWDDGTDNGPFUTGKPHQTEGOGPVHQTOWNCVKQPUQHTWDDGT
EQORQWPFUVGEJPQNQI[QHTWDDGTOKZKPIRTQEGUUKPICPF
EWTKPICPFOGEJCPKECNRTQRGTVKGU
 
 čĕĆğøėĄĠøŇèčĬĕĎĆĔýāĐĈėğĄĐĆŋ

#FFKVKXGUHQT2QN[OGT

ýúüĬĕ čĕĆþŃĐèâĔüĐĐâìėğ÷ëĔüĠĈēġĐġìü čĕĆøĔĊğøėĄ
āĈĕčøėģìğìĐĆŋ čĕĆğøėĄĠøŇèúĘħéĬĕğþŎüčĬĕĎĆĔýąĕèģ÷ňĠâŇ čĕĆĊĔĈåĕģüìŋ
čĕĆğĆŇèâĕĆĊĔĈåĕģüìŋčĕĆĎüŇĊèâĕĆĊĔĈåĕģüìŋčĕĆâĆēøěüň âĕĆĊĔĈåĕģüìŋ
ĠĈēčĕĆğøėĄĠøŇèĐĚħüĥ

+PVTQFWEVKQPCPVKQZKFCPVUCPFCPVKQ\QPCPVUÌNNGTU
RNCUVKEK\GTUGUUGPVKCNCFFKVKXGUHQTTWDDGTKGXWNECPK\KPICIGPVU
CEEGNGTCVQTUTGVCTFGTUCEVKXCVQTUCPFOKUEGNNCPGQWUCFFKVKXGU
 ğúåġüġĈąĘüĬĨĕąĕè
 

.CVGZ6GEJPQNQI[

ýúüĬĕüĬĕĨ ąĕèûĆĆĄëĕøėüĬĕĨ ąĕèčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆğøėĄĠøŇèĠĈē
âĕĆğøĆĘąĄčĕĆğøėĄĠøŇèčĬĕĎĆĔýüĬĨĕąĕèÿĈėøăĔöôŋéĕâüĬĨĕąĕè

+PVTQFWEVKQPPCVWTCNTWDDGTNCVGZU[PVJGVKETWDDGT
NCVKEGUCFFKVKXGUCPFRTGRCTCVKQPQHCFFKVKXGUHQTNCVGZNCVGZ
products
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ 

5RGEKCN6QRKEUKP2QN[OGT5EKGPEG

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüĊėúąĕċĕčøĆŋ
āĐĈėğĄĐĆŋ ġ÷ąâĕĆĐăėþĆĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéĔą
ìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊèĎüňĕčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPRQN[OGT
UEKGPEGFKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
be semesterly announced
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ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆåňüåĊňĕĊėğåĆĕēĎŋĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋĊėúąĕâĕĆ÷ňĕüğåĄĘ
ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéğāĚħĐāĔõüĕþĆēčýâĕĆöŋâĕĆĊėéĔąúĘħĄĘåěöåŇĕ
ĠĈēğĆĘąýğĆĘąèğãĘąüğþŎüĊėúąĕüėāüûŋġ÷ąåĬĕĠüēüĬĕãĐèåöēâĆĆĄâĕĆ
úĘħþĆęâČĕĠĈēčŇèèĕüĊėéĔąøĘāėĄāŋĢüĊĕĆčĕĆúĘħğþŎüúĘħąĐĄĆĔýĐąŇĕèüňĐą
ğĆĚħĐè

4GUGCTEJCPCN[UKUCPFRTQFWEVKQPQHKPVGTUVKPI
topics in chemistry to develop the research experience and
WPFGTVJGEQPUWNVCVKQPQHVJGCFXKUQT[EQOOKVVGGCPF
UWDOKVCVNGCUVTGUGCTEJCTVKENGKPRGGTTGXKGYLQWTPCN
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

 âĕĆåňüåĊňĕĊėğåĆĕēĎŋĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋĊėúąĕâĕĆ÷ňĕüğåĄĘ
ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéğāĚħĐāĔõüĕþĆēčýâĕĆöŋâĕĆĊėéĔąúĘħĄĘåěöåŇĕ
ĠĈēğĆĘąýğĆĘąèğãĘąüğþŎüĊėúąĕüėāüûŋġ÷ąåĬĕĠüēüĬĕãĐèåöēâĆĆĄâĕĆ
úĘħþĆęâČĕĠĈēčŇèèĕüĊėéĔąøĘāėĄāŋĢüĊĕĆčĕĆúĘħğþŎüúĘħąĐĄĆĔýĐąŇĕèüňĐą
ğĆĚħĐè

4GUGCTEJCPCN[UKUCPFRTQFWEVKQPQHKPVGTUVKPI
topics in chemistry to develop the research experience and
WPFGTVJGEQPUWNVCVKQPQHVJGCFXKUQT[EQOOKVVGGCPF
UWDOKVCVNGCUVTGUGCTEJCTVKENGUKPRGGTTGXKGYLQWTPCN

®¨´¼¦¦´µ»¬¸´· (¦..)
µ µª·µ¸ªª·¥µ (®¨´¼¦¦´¦» ¡.«. 2559)

sj¢~
¡³ª³Ã£
¡³ª³®²¥ª

: ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´· µ µª·µ¸ªª·¥µ
: Doctor of Philosophy Program in Biology

svv¦ks
¡³ª³Ã£ ¸Ç®¿Æ¢
¸Ç®£m®
¡³ª³®²¥ª ¸Ç®¿Æ¢
¸Ç®£m®

:
:
:
:

¦´µ»¬¸´· (¸ªª·¥µ)
¦.. (¸ªª·¥µ)
Doctor of Philosophy (Biology)
Ph.D. (Biology)

§mpÔpj¢~
®¤ª¦µ¥ª·µ
1. ¬¢¨¤³£¨µ³
1.1 ¬¢¨¨µ³À
1.2 ¬¢¨¨µ³¿³±«³³
1.2.1 ¦¹m¢¨µ³² ²
1.2.2 ¦¹m¢¨µ³¿¦¸®
2. ¬¢¨¨µ£³µq
Ì³¨¬m¨£µ¦®¬¦²«º¤

Â 1.1
48
48

ĎĈĔâčĜ®n
øĆªĎüŇ
¥·Ċąâėø
Â 1.2
Â 2.1
3
6
6
72
36
72
48

Â 2.2
6
6
18
48
72

®¤µ¥Á®»: µ«µ¶Ç¿¤¶£À 1.1 À¦± 1.2 ®³n®¿¤¶£¤³£¨µ³®¸Ç¿µÇ¢¿µ¢³¢¶Ç ±¤¤¢³¤¤µ¬³¤¬¦²«º¤Ì³¬ Á£²¬m¨£µ
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s
®¤ªª·µÂ
6 ®nª¥·
0299 501 ¨µ¶³«µµ«Ì³¬¤²¨µ£³©³«¤q*
3(3-0-6)
Statistical Methods for Sciences
0299 502 ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£«Ì³¬¤²¨µ£³©³«¤q**
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
* ¿{¤³£¨µ³¶Ç² ²«Ì³¬¤²µ«µÀ 1.2 À¦± 2.2 Â¬nµ«µ¿¤¶£Á£Ã¢m²
¬m¨£µ À¦±n®Ãn¦³¤¤±¿¢µ¤±²²È S (Satisfactory)
**¿{¤³£¨µ³¶Ç² ²Â¬nµ«µ¿¤¶£Á£Ã¢m²¬m¨£µ À¦±n®Ãn¦³¤
¤±¿¢µ¤±²²È S (Satisfactory)
®¤ªª·µÁ¡µ³µ µ
¨»n¤ª·µ´´
6 ®nª¥·
0203 601 ¶¨¨µ£³«Ì³¬¤²³¤¨µ²£²È«º**
3(3-0-6)
Biology for Advanced Research
0203 602 y¬³µ¿©ª³¶¨¨µ£³
1(0-2-3)
Special Problem in Biology
0203 691 «²¢¢³¶¨¨µ£³ 1*
1(0-2-1)
Seminar in Biology 1
0203 692 «²¢¢³¶¨¨µ£³ 2*
1(0-2-1)
Seminar in Biology 2
* ¿{¤³£¨µ³² ²«Ì³¬¤²µ«µÀ 2.1 À¦± 2.2 ¿¤¶£ À¦±¿{¨µ³² ²
«Ì³¬¤²µ«µÀ 1.1 À¦± 1.2 ¿¤¶£Á£Ã¢m²¬m¨£µ À¦±n®Ãn¦³¤
¤±¿¢µ¤±²²È S (Satisfactory)
** ¿{¤³£¨µ³² ²«Ì³¬¤²µ«µÀ 2.1 À¦± 2.2 Á£²¬m¨£µ À¦±
¤±¿¢µ¦³¤¿¤¶£À¿¤
¨»n¤ª·µÁ¨º° Â¬nµ«µ¿¦¸®¿¤¶£¤³£¨µ³³¶¨¨µ£³³¢
¨³¢«Â Á£µ«µÀ 2.1 ¿¦¸®¿¤¶£ Ã¢mn®£¨m³ 6 ¬m¨£µ À¦±
À 2.2 ¿¦¸®¿¤¶£Ã¢mn®£¨m³ 18 ¬m¨£µ µ«µ«³¢³¤¿¦¸®¿¤¶£
¤³£¨µ³Â¦¹m¢¨µ³¿¦¸®¿µÇ¢¿µ¢³¤³£¨µ³Â¬¦²«º¤¨µ£³©³«¤
¢¬³²µ «³³¨µ³¶¨¨µ£³
¨»n¤ª·µ¡§¬«µ¦r
0203 611 µ¿¨©¨µ£³À¦±®¹¤¢¨µ³®Ã¦¿ «q
Ecology and Taxonomy of Lichens
0203 612 ³£¨µ¡³ ©³«¤q¿¤¶£¿¶£®¿¸È®Ã¢n
Comparative Wood Anatomy
0203 613 Ã¤Á®Á¦£¶
Bryology
0203 614 «²³¨µ£³À¦±«¤¶¤¨µ£³®¿¢¦Æ¸
Morphology and Physiology of Seeds
0203 615 ³¤¿³±¿¦¶È£¿¸È®¿£¸Ç®¸²È«º
Advanced Plant Tissue Culture
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

0203 616 «¤¶¤¨µ£³®¸²È«º
Advanced Physiology of Plant
0203 617 ®¹¤¢¨µ³®¸²È«º
Advanced Taxonomy of Plant
0203 618 ¥ª¿ ¢¶
Phytochemistry
0203 619 ³¤Ân¤±Á£q³Ã¦¿ «q
Use of Lichens

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

¨»n¤ª·µ´ªª·¥µ
0203 621 ¶¨¨µ£³® ¤²«³¿¶£
3(3-0-6)
Biology of Crustaceans
0203 622 ¨µ£³¿®¢¤µÁ®®«²¨q²È«º
3(2-2-5)
Advanced Animal Embryology
0203 623 ¥µ¤¤¢¿¤¶£¿¶£®«²¨q
3(2-2-5)
Comparative Animal Behavior
0203 624 «²¨q¿©¤ªµ
3(2-2-5)
Economic Animals
0203 625 ¶¨µ£³³³¤À£q
3(2-2-5)
Medical Entomology
0203 626 ¶¨¨µ£³®À¢¦«² ¢
3(2-2-5)
Biology of Social Insects
0203 627 ¤«µ¨µ£³²È«º
3(2-2-5)
Advanced Parasitology
0203 628 À¢¦«Ì³ ²³¿©¤ªµ
3(2-2-5)
Economic Insects
0203 629 ®¹¤¢¨µ³® ¤²«³¿¶£³¿¦ÆÌÈ³¸
3(2-2-5)
Taxonomy of Freshwater Microcrustaceans
0203 651 «¤¶¤¨µ£³®¿¦¦q«²¨q²È«º
3(2-2-5)
Advanced Animal Cell Physiology
0203 652 ¨µ£³¤±«³À¦±m®¢Ã¤nm®®³¤«¸²¹q
3(3-0-6)
Reproductive Neuroendocrinology
0203 653 ¬²¨n®y¹²³«¤¶¤¨µ£³À¦±µª¨µ£³®
2(2-0-4)
¤±m®¢Ã¤nm®
Current Topics in Advanced Endocrine Physiology
and Toxicology
0203 654 ¨µ£³m®¢Ã¤nm®²È«º
3 (2-2-5)
Advanced Endocrinology
0203 655 «¤¶¤¨µ£³¿¤¶£¿¶£®«²¨q
3(2-2-5)
Comparative Animal Physiology

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

¨»n¤»¨¸ªª·¥µ
0203 631 ¨µ£³«³¬¤m³£²È«º
Advanced Phycology

3(2-2-5)

0203 632 ¶¨¨µ£³®¿¬Æ
3(2-2-5)
Biology of Mushrooms
0203 633 ¨µ£³¿¬Æ¤³²È«º
3(2-2-5)
Advanced Mycology
0203 634 ¿¬Æ¶Ç¢¶¥µË³£³
3(3-0-6)
Medicinal Mushroom
0203 635 ¿ µ ¤±£¹q³¹¦¶¨¨µ£³
3(2-2-5)
Applied Techniques in Microbiology
0203 636 ²¨¿¤mµµ¤µ£³³¶¨¡³¶Çº¤·
3(2-2-5)
Immobilized Biocatalysts
0203 637 £¶«q¿¸Ç®³¤®¹«³¬¤¤¢
3(2-2-5)
Yeast for Industry
0203 638 ¦µ¡²q³¹¦µ¤¶£q
3(2-2-5)
Microbial Products
0203 639 ¨³¢¬¦³¬¦³£®¹¦µ¤¶£q²È«º
3(2-2-5)
Advanced Microbial Diversity
0203 731 ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£³¹¦¶¨¨µ£³²È«º
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Microbiology
0203 732 ¿ µ ³¿ ¢¶²È«º¶Ç¿¶Ç£¨n®²«³¤¿¢À®Ã¦q 3(2-2-5)
³¹¦¶
Advanced Chemical Techniques in Microbial
Metabolites
0203 733 ¹¦¶¨¨µ£³¨µµ²£²È«º
2(1-2-3)
Advanced Diagnostic Microbiology
0203 734 ¶¨¨µ£³®¿¸È®m®Á¤ ¸²È«º
3(2-2-5)
Advanced Biology of Plant Pathogens
0203 735 ¨µ£³¿¬Æ¤³À¦±¤«µ¨µ£³³³¤À£q²È«º 3(2-2-5)
Advanced Medical Mycology and Parasitology
0203 736 ¨µ£³Ã¨¤²«²È«º
3(2-2-5)
Advanced Virology
0203 737 ¹¦¶¨¨µ£³³®³¬³¤²È«º
3(2-2-5)
Advance Food Microbiology
0203 738 ¹¦¶¨¨µ£³®³¤¬¢²®³¬³¤
3(2-2-5)
Food Fermentation Microbiology
0203 739 À® µÁ¢²£¶²È«º
3(2-2-5)
Advanced Actinomycete
¨»n¤ª·µ¡´»«µ¦r
0203 641 ¶¨¨µ£³®£¶
Biology of Genes
0203 642 ¿¦¦q²¹©³«¤q®«²¨q
Animal Cytogenetics
0203 643 ²¹©³«¤q®¿¬Æ¤³
Fungal Genetics

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

0203 644 ²¹©³«¤qÀ¦± ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³
Genetics and Biodiversity
0203 645 µ¿¨©¨µ£³Á¢¿¦¹¦
Molecular Ecology
0203 646 µ«¿¢³µ «q¿µÁ¢¿¦¹¦
Molecular Systematics
0203 647 ²¹©³«¤qÁ¢¿¦¹¦®Á¤À ¤µÁ®
Prokaryotic Molecular Genetics

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

¨»n¤ª·µ·Áª«ª·¥µÂ¨³µ¦°»¦´¬r
0203 661 «µµÀ¦±³¤¨µ²£³µ¿¨©¨µ£³
3(2-2-5)
Statistics and Research in Ecology
0203 662 µ¿¨©¨µ£³®«²¨qÃ¢m¢¶¤±º«²¬¦²
3(2-2-5)
Invertebrate Ecology
0203 663 µ¿¨©¨µ£³®«²¨q¢¶¤±º«²¬¦²
3(2-2-5)
Vertebrate Ecology
0203 664 µ¿¨©¨µ£³¿µ¥µ¤¤¢
3(2-2-5)
Behavioral Ecology
0203 665 ³¤¨²À¦±³¤µ³¢³¤¿¦¶Ç£À¦ ¨³¢
3(2-2-5)
¬¦³¬¦³£³¶¨¡³¿¸Ç®³¤®¹¤²ªq
Measuring and Monitoring Biodiversity for
Conservation Science
0203 666 ³¤ÂnÀ¦±³¤¿¦¶Ç£À¦³¤Ân¶Çµ
3(3-0-6)
Land Used and Land Cover Changed
0203 667 ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£³ ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³ 3(3-0-6)
Research Methodology for Biodiversity
0203 668 ¤±µ¿¨©À¬¦mÌÈ³¸¿¤n®¸È
3(3-0-6)
Tropical Freshwater Ecosystems
0203 669 µ¿¨©¨µ£³®À¢¦ÌÈ³
3(2-2-5)
Aquatic Insect Ecology
0203 671 Ã¦¿ «q²¢¦µª³®³³©
3(2-2-5)
Lichens and Air Pollution
0203 672 ¿ ÁÁ¦£¶µ¿¨©
3(2-2-5)
Ecotechnology
®¤ªª·µ¦³µ¦rª·´¥
0203 791 ¨µ£³µq*
Thesis
0203 792 ¨µ£³µq**
Thesis
0203 793 ¨µ£³µq***
Thesis
*«Ì³¬¤²µ«µ¿¦¸®¿¤¶£À 1.2
**«Ì³¬¤²µ«µ¿¦¸®¿¤¶£À 1.1 À¦± 2.2
***«Ì³¬¤²µ«µ¿¦¸®¿¤¶£À 2.1
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72 ¬m¨£µ
48 ¬m¨£µ
36 ¬m¨£µ
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Îµ°·µ¥¦µ¥ª·µ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·
µ µª·µ¸ªª·¥µ (®¨´¼¦¦´¦» ¡.«. 2559)

1) ®¤ªª·µÂ
0299 501 ª·¸µ··Îµ®¦´ª·¥µ«µ¦r
3(3-0-6)
Statistical Methods for Sciences
¨³¢¬¢³£À¦±¤±¿¡®¨µ ¶  ³¤³«µ µ ¿ µ ³¤
²²¨®£m³ ³¤ÀÀ m³«µµ À³¤¦® ³¤«®n®¦
¿¸È®n ³¤À¦n®¢º¦«µµ©³«¤q®µ³¤³¢µ¿®¤qÀ¦± «µµ©³«¤qÃ¢m®µ
³¤³¢µ¿®¤q ³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦Á£Ân Á¤À¤¢«Ì³¿¤Æ¤º³«µµ À¦±
³¤¤±£¹qÂnÂ³¨µ²£
Deůnitions and types of statistical methods, sampling
techniques, sampling distributions, experimental designs, tests
on assumptions, transformation of parametric and non-parametric
statistical data, statistical analysis using statistical packages,
application in research studies

0203 602 {®µ¡·Á«¬µ¸ªª·¥µ
1(0-2-3)
Special Problem in Biology
³¤©·ª³ n ¨n³³¶¨¨µ£³Á£Ân¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£ À¦±
¿¤¶£¿¤¶£¿¶£¿{¤³£³ À¦±³¤Ì³¿«®
The study on special topics in biology using a research
methodology; writing reports and presentation

3(3-0-6)
0299 502 ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥Îµ®¦´ª·¥µ«µ¦r
Research Methodology for Sciences
¤²  ³À¦±À¨ µ  Â³¤¨µ ² £ ¤±¿¶ £ ¨µ ¶ À ¦±¤±¨
³¤¨µ²£ ³¤¿Æ¤¨¤¨¢n®¢º¦À¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦ ³¤¿¶£¤³£³
³¤¨µ²£ ³¤¿«®¦³¨µ²£ ³¤¿¶£¿ n³Á ¤¨µ²£À¦±³¤¿¶£¦³
¨µ²£¿¸Ç®¶µ¢q
Philosophy and concept of research, research
methodology and research procedure, data collection and
analysis, research writing, research presentation, research
proposal practicum and research writing for publication

0203 692 ´¤¤µ¸ªª·¥µ 2
1(0-2-1)
Seminar in Biology 2
³¤¿«®¦³ À¦±³¤¨µ³ªq³¨µ£² ³¶¨¨µ£³¶Ç ³m «Â
Â«³³¤qy¹²¶ÇÌ³Ã«ºm³¤¿¦¸®¬²¨n®¨µ£³µq®µ«µ
Presentation and comment on topics related to biology
of current circumstance, leading to the selection of a student’s
research topic

2) ®¤ªª·µÁ¡µ³µ µ
2.1) ¨»n¤ª·µ´´
0203 601 ¸ªª·¥µÎµ®¦´µ¦ª·´¥ ´Ê¼
3(3-0-6)
Biology for Advanced Research
³¤º¤³³¤® q ¨³¢¤ºn¿¤¸Ç®®º¶¨¨µ£³ ®º²¹©³«¤q
µ¿¨©¨µ£³ ¤±¨³¤¨µ¨²³³¤ ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³ ¿¸Ç®¿{
¸È³«Ì³¬¤²³¤¨µ²£²È«º
Integration of knowledge on molecular biology,
molecular genetics, ecology, evolutionary process, biodiversity
as fundamental for advanced research
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0203 691 ´¤¤µ¸ªª·¥µ 1
1(0-2-1)
Seminar in Biology 1
³¤ n ¨n³ ³¤Ì³¿«®¦³À¦±³¤®¡µ¤³£¬²¨n®¶Çm³
«Â³¶¨¨µ£³
Investigating an interested topic in the ůeld of biology,
oral presentation and discussion

2.2) ¨»n¤ª·µÁ¨º°
¨»n¤ª·µ¡§¬«µ¦r
0203 611 ·Áª«ª·¥µÂ¨³°»¦¤ª·µ °Å¨Ár
3(2-2-5)
Ecology and Taxonomy of Lichens
®¹  ¤¢¨µ  ³ «²  ³¨µ  £³ À¦±µ ¿ ¨©¨µ  £³®Ã¦¿ «q
³¤¤±¹µ®Ã¦¿ «q ³¤®£ºm¤m¨¢²À·Ç³®³©²£ ¨³¢«Ì³ ²®
Ã¦¿ «q²³¤¿¦¶Ç£À¦³«¡³¨±®³³© ¿ µ ³¤¿Æ²¨®£m³
Ã¦¿ «qÂµµ¡²q
Taxonomy, morphology, ecology of lichens,
identiůcation of lichens, symbiosis, air pollution and lichens,
modern herbarium techniques for lichens
0203 612 µ¥ª·£µ«µ¦rÁ¦¸¥Á¸¥ °ÁºÊ°Å¤o
3(2-2-5)
Comparative Wood Anatomy
Á ¤«¤n³À¦±³¤¿¤µ®¿¸È®¿£¸Ç®¿¤µm®¦Ì³¿¦¶£ ¨d
Á ¤«¤n³®Ã¿¦Æ¢¹µ£¡º¢µ ¦²ª±³£¨µ¡³ ©³«¤q®¿¸È®Ã¢n¶ÇÂnÂ
³¤²Ì³À¸ ¿¸®È Ã¢n®¸¿¢¦Æ¿¦¸®£À¦±¸Â¿¦¶£È  mº ¨µ¶ ³¤©·ª³
³£¨µ¡³ ©³«¤q¿¤¶£¿¶£®¿¸È®Ã¢n

Structure and ontogeny of vascular cambium, growth
ring, structure of secondary xylem, wood anatomical features that
useful for classiůcation and identiůcation of plant, wood anatomy
of Gymnosperm and Dicotyledon, methods for comparative wood
anatomy studies
0203 613 Å¦Ã°Ã¨¥¸
3(2-2-5)
Bryology
«²³¨µ£³ «¤¶¤¨µ£³ ¶²¤ ³¤«¸²¹q ¨µ¨²³³¤
³¤²Ì³À¬¢¨¬¢ºm À¦±µ¿¨©¨µ£³®¸Ã¤Á®Ã q
Morphology, physiology, life cycles, reproduction,
classiůcation, evolution, and ecology of bryophytes
0203 614 ´µª·¥µÂ¨³¦¸¦ª·¥µ °Á¤¨È¡º
3(2-2-5)
Morphology and Physiology of Seeds
«²³¨µ£³ «¤¶¤¨µ£³ ®¹¤¢¨µ³ ¿ µ m³Å ¿¶Ç£¨²
¿¢¦Æ¸ ¿n¸¶Ç¢¶ ¨³¢«Ì³ ²³¿©¤ªµ
Morphology, physiology, taxonomy, techniques used
for the study of seeds emphasizing seeds from commercial plants
0203 615 µ¦Á¡µ³Á¨¸Ê¥ÁºÊ°Á¥ºÉ°¡º ´Ê¼
3(1-4-5)
Advanced Plant Tissue Culture
³¤¤±£¹q³¤¿³±¿¦¶£È ¿¸®È ¿£¸®Ç À¦±®¨²£¨±®¸ ³¤¿³±
¿¦¶È£¿¦¦qÀ¦±Á¤Á¦³«q®¸ ³¤¤±£¹qÂn¤±Á£qn³m³ Å
Application of plant tissue and organ culture, and
culture of plant cells and protoplasts, application for various
domains
0203 616 ¦¸¦ª·¥µ °¡º ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Physiology of Plant
³¨µ²£Ây¹²¶Çm³«Â¿¶Ç£¨²®³¬³¤¸ ³¤¦Ì³¿¦¶£
Â¸ ¦Ã¡³£Â¶Ç¿¶Ç£¨n®²³¤¿¤µ¿µÁ®¸ ¤±¨³¤À¦±
¦Ãm³Å ®³¤¦µ¦²³Â¿¦¦q¸
Current interesting research studies in plant
nutrition, transport and mechanism involving growth, processes
and mechanisms of energy production in plant cells
0203 617 °»¦¤ª·µ °¡º ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Taxonomy of Plant
¬¦²³¤®¹¤¢¨µ³®¸Á£Ân®n ¢º¦m³Å ¿m Á ¤«¤n³
®¸ Á ¤Á¢Á¢ ¤±³¤«¸²¹q µ¿¨©¨µ£³À¦±¡º¢µ©³«¤q®¸
¿ µ ³n³¿ ¢¶ µ©³«¤q ¬¤¸®¶¨¨µ£³Á¢¿¦¹¦
Principles of plant taxonomy based on various sources
of information such as plant structure, chromosomal data, breeding

system, plant ecology and geography, chemical, mathematical
and molecular techniques
0203 618 ¡§¬Á¤¸
3(2-2-5)
Phytochemistry
«³¤¤±®¹£µ ¡º¢µ ¦¹¢m m³Å Â¸¶¢Ç ¶ 
¹ «¢²µ ³¶¨¡³
ÃnÀm À®¦ ³¦®£q Ã®Á¤¶®£q d®¦µ ³¤qÁÃ¯¿¤ ¿{n ¿¸È®¬³
¨µ³¿n¬² ¹«¢²µ³¿ ¢¶ ¿ µ ³¤À£«³¤³¸ Á ¤«¤n³®
«³¤¤µ«¹µËÀ¦±¥µË³¶¨¡³
Secondary compounds of plant such as alkaloids,
isoprenoids, phenolic and carbohydrate with an emphasis on
chemical general characterization, isolation technique, structure
and biological action
0203 619 µ¦Äo¦³Ã¥rµÅ¨Ár
3(2-2-5)
Use of Lichens
¨³¢¤ºn¿¤¸Ç®Ã¦¿ «q¿¸È®n «¶£n®¢³Ã¦¿ «q «³¤¤¤¢³µ
³Ã¦¿ «q² ³¤£²£²È ¹¦µ ¤¶£q ³¤£²£²È ¿¸®È ¤³ ³¤£²£²È Ã¨¤²« ¿{«³¤
n³®¹¢¦º ®µ«¤± ¿{«³¤n³¿¦¦q¢±¿¤Æ ¿µ¢Ç ¤±«µµ¡³¡º¢µ ¢n¹ ² £²£²È
³¤«¤n³«³¤ÃÁ¤«µ¿« ³¤ÂnÃ¦¿ «qÂÌ³È ¬®¢À¦±¿ ¤¸®Ç «Ì³®³ Ã¦¿ ²
³¤¤¨«®¢¦µª³®³³©
Basic knowledge of lichens, lichens for dye, secondary
metabolite of lichens for anti-microbial, anti-fungal, anti-virus,
anti-oxidation, anti-tumour, immunomodulatory activity,
anti-tyrosinase, lichens for perfume and cosmetic, and indicator
for air pollution
¨»n¤ª·µ´ªª·¥µ
0203 621 ¸ªª·¥µ °¦´µÁ¸¥
3(3-0-6)
Biology of Crustaceans
¶¨¨µ£³²Ç¨Ã® ¤²«³¿¶£ ³¤²Ì³À ¦²ª±³
«²³¨µ£³ ¨¶¨µ ³¤¿³±²¹q «µÇÀ¨¦n®¢¶Ç¢¶¦m®³¤¿¤µ¿µÁ
³¤Ân¤±Á£q
General biology of crustaceans, classiůcation,
morphology, life cycle, nursery and culture, environmental effects
on growth, use of Crustaceans
0203 622 ª·¥µÁ°¤¦·Ã° °´ªr´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Animal Embryology
¤±¨³¤«¤n³¿¦¦q«¸²¹q ³¤µ«µ ³¤¿¤µ¿µÁ
®Ãm¶ÇÃn¤²³¤«¢¿{²¨®m® ³®¯®¤qÁ¢¶Ç¢¶m®³¤«¤n³
¿¦¦q«¸²¹q ¦Ã³¤¿µ®¨²£¨±m³Å ¦Ã ¨ ¹¢³¤¿¤µ®«²¨q
¬¦²¤±£±¿®¢¤µÁ® ¦Ã³¤À¤«¡³®¿¦¦q¤±²Á¢¿¦¹¦ ³
®ÃÁ¦³«·¢m®³¤À«®®®£¶Âµ¨¿ ¦¶£« ¿ µ ¶ÇÂnÂ³¤
m³£³µ¨¿ ¦¶£« ¦ÃÂ³¤¿«¸Ç®¢«¦³£®¿¦¦q
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Gametogenesis, fertilization, development of the
fertilized egg into an embryo, organ formation, roles of hormones
on the processes of gametogenesis, basic mechanisms controlling
post embryonic development and cell differentiation, totipotency
on gene expression, nuclear transplantation techniques, apoptosis
0203 623 ¡§·¦¦¤Á¦¸¥Á¸¥ °´ªr
3(2-2-5)
Comparative Animal Behavior
¿¤¶£¿¶£¥µ¤¤¢®«²¨q ¥µ¤¤¢«² ¢ ¨µ¨²³³¤
®³¤m®«ºni®²²¨ ³¤¿¦¸® ºmÀ¦±¨µ¶³¤«¢²¹q ¥µ¤¤¢³¤
¤® ¤®¸È¶Ç ³¤¿¦¸®À¬¦m¶Ç®£ºm®³©²£ À¦±¶²¤ ³¤©·ª³®
«³¶ÇÀ¦±¤¶©·ª³
Comparative studies on animal behavior, social
behavior, evolution of defense mechanisms, sexual selection and
mating, territorial behavior, habitat selection and cycles, ůeld
study and a case study required
0203 624 ´ªrÁ«¦¬·
3(2-2-5)
Economic Animals
«²³¨µ£³ ³£¨µ¡³ µ¿¨©¨µ£³ ³¤¤±³£ µÇ®³©²£
³¤²Ì³À¬¢¨¬¢ºm ®«²¨q¢¶Ç ¶ ¨³¢«Ì³ 
² ³¿©¤ªµ ¤ºÀ ¨³¢
¿«¶£¬³£¶¿Ç µ³«²¨q ¨µ¶ ³¤¿Æ¤²ª³²¨®£m³«²¨q ³¤ ¨ ¢¹ Ì³²«²¨q
Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat,
classiůcation of economic important animals, types of damages,
collecting and preserving techniques, methods of pest control
0203 625 ¸ª·¥µµµ¦Â¡¥r
3(2-2-5)
Medical Entomology
®³¤qÁ¤®¶Ç¿{³¬±Ì³Á¤ «ºm¢¹ª£qÀ¦±«²¨q ¶¨¨µ£³
¥µ¤¤¢ ³¤m®Â¬n¿µÁ¤ ³¤²Ì³À¬¢¨¬¢ºm ¨µ¶³¤ ¨ ¹¢
®³¤qÁ¤®¶Ç¢¶ ¨³¢«Ì³ ²³³¤À£q
Arthropods agents and vectors of human and animal
diseases, their biology, behavior, pathogenesis, classiůcation,
control methods
0203 626 ¸ªª·¥µ °Â¤¨´¤
3(2-2-5)
Biology of Social Insects
¨³¢«Ì³ ²®À¢¦«² ¢ ¤±²®¥µ¤¤¢À¢¦«² ¢
¨¤¤±Â«² ¢®À¢¦ ¥µ¤¤¢ ²¹©³«¤q ¨µ¨²³³¤ ³¤«¸Ç®«³¤
³¤«¸²¹q ³¤¤²ª³«¡³«¢¹¦¡³£Â«² ¢ ³¤®£º¤m ¨m ¢²Â«² ¢®
À¢¦ ³¤®£ºm¤m¨¢²®À¢¦«² ¢À¦±«²¨q³n®µ®¸Ç
Importance of social insects, degree of social behavior,
caste behavior, genetic, evolution, communication, reproduction,
social homeostasis, symbiosis among social insects, symbiosis
with other arthropods
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0203 627 ¦·ª·¥µ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Parasitology
®¹¤¢¨µ³ «²³¨µ£³ À¦±«¤¶¤¨µ£³ ®Á¤Á²¨À¦±
¬®£³µ ¨³¢«²¢²q¤±¬¨m³¤«µ²ºnº®³©²£ £³µ¨µ£³®Á¤
®³³¤³ ¦µµ À¦±³¤¨µµ²£Á£Ân¿ µ ¸È³À¦±²È«ºÂ¤±²
Á¢¿¦¹¦ ¤±³¨µ£³À¦±³¤ ¨ ¢¹ Á¤ ¶¿Ç µ³¤«µ®«²¨qµm³Å
À¦±³¤¨µµ²£³®µ¢¢ºÁÁ¦£¶Â¬n®µ²µ³¤
Classiůcation, morphology and physiology of protozoa
and helminthes, relationships between parasites and their hosts,
pathology, symptoms and diagnosis by simple and molecular
techniques, epidemiology and control of animal parasitic diseases,
the application of immunology techniques in laboratory
0203 628 Â¤¨Îµ´µÁ«¦¬·
3(2-2-5)
Economic Insects
«²³¨µ£³ ³£¨µ¡³ µ¿¨©¨µ£³ ³¤¤±³£ µÇ®³©²£
³¤²Ì³À¬¢¨¬¢ºm®À¢¦¶Ç¢¶ ¨³¢«Ì³ ²³¿©¤ªµ ¸®³©²£
À¦±¤ºÀ ¨³¢¿«¶£¬³£¶Ç¿µ³À¢¦ ¨µ¶³¤¿Æ¤²ª³²¨®£m³À¢¦
³¤ ¨ ¹¢Ì³²À¢¦
Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat,
classiůcation of economic important insects, host plants and types
of damages, collecting and preserving techniques, methods of
insect control
0203 629 °»¦¤ª·µ °¦´µÁ¸¥ µÁ¨ÈÎÊµº
3(2-2-5)
Taxonomy of Freshwater Microcrustaceans
®¹¤¢¨µ³À¦±µ«¿¢³µ«q ¤±®n¨£ ³¤²Ì³À
³¤¤¨«®¿®¦²ªq «²³¨µ£³ µ¿¨©¨µ£³ ³¤À¤m¤±³£
¨µ¨²³³¤ À¦±³¤¤±£¹qÂn ¤²«³¿¶£³¿¦ÆÌÈ³¸¿n¦¹m¢¶Ç
Â¿¤n®
Taxonomy and systematics, including classiůcation,
identiůcation, morphology, ecology, distribution, evolution and
applies of freshwater microcrustaceans, focusing on tropical groups
0203 651 ¦¸¦ª·¥µ °Á¨¨r´ªr ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Animal Cell Physiology
¥ª¶¿¦¦q Á ¤«¤n³À¦±¬n³¶Ç ®®¨²£¨±¡³£Â¿¦¦q ¦Ã
³¤Ì³³À¦±³¤ ¨ ¹¢³¤«m«³¤®¿¦¦q ¿ µ ³¤¨µ²£³
n³¶¨Á¢¿¦¹¦®¿¦¦q«²¨q ³¤¨µ¿ ¤³±¬q³¶¨¿ ¢¶ ³¤¿³±¿¦¶È£¿¦¦q
À¨ µÀ¦±À¨Án¢³¤¨µ²£Â¬¢m³n³¶¨Á¢¿¦¹¦®¿¦¦q«²¨q
Cell theory, structure and function of cell organs,
regulatory mechanism and transportation in the cell, laboratory
technique used in molecular biology of animal cell research,
analytical biochemistry, cell culturing, concept and current
research trends in animal cell molecular biology

0203 652 ª·¥µ¦³µÂ¨³n°¤Å¦on° °µ¦º¡´»r
3(3-0-6)
Reproductive Neuroendocrinology
µ «² ¢ ²  q ¿ µ  Á ¤«¤n ³ À¦±¬n ³ ¶Ç  ³¤Ì ³ ³®¤±
¤±«³À¦±¤±m®¢Ã¤nm®¶Ç¿¶Ç£¨n®²³¤ ¨ ¹¢³¤«¸²¹q ¬n³¶Ç
À¦±¥µ¤¤¢³¿©Â«²¨q¢¶¤±º«²¬¦² ¦Ã¤±²¿¦¦q Á¢¿¦¹¦
À¦±²¹¤¤¢¶Ç«²«¹³¤ ¨ ¹¢³¤«¸²¹qÁ£¤±¤±«³À¦±
¤±m®¢Ã¤nm®Â¢¹ª£qÀ¦±«²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£ÌÈ³¢
Structural and functional interactions between the
nervous and endocrine systems with respect to the regulation of
reproduction, sexual behavior and function in vertebrate animals,
cellular, molecular, and genetic mechanisms underpinning the
neuroendocrine control of reproduction in human and mammals
0203 653 ®´ª o°{»´µ¦¸¦ª·¥µÂ¨³¡·¬ª·¥µ °
2(2-0-4)
¦³n°¤Å¦on°
Current Topics in Advanced Endocrine Physiology
and Toxicology
³¨µ²£À¦±¨µ£³³¤n³¨¬n³³«¤¶¤¨µ£³À¦±µª¨µ£³®
¤±m®¢Ã¤n®m ²È «º Ây¹² À¨ µ Â¬¢m¿¸®Ç ¿{¤±Á£qÂ³¤©·ª³
À¦±Ì³¨µ²£m®ÃÂ®³  «¤¹À¨ µ¤¨£®¶ÇÃn³³¨µ²£²¦m³¨
¿¶£¤³£³ À¦±Ì³¿«®À³¿¦m³
Research and advanced technology on endocrine
physiology and toxicology, exploring the new concepts in order
to do further study and research, summarize the new concepts
derived from the research of interest, writing report and delivering
the oral presentations
0203 654 ª·¥µn°¤Å¦on° ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Endocrinology
Á ¤«¤n ³ À¦±«¤¶ ¤ ¨µ  £³³¤Ì ³ ³®¤±m ® ¢Ã¤n  m ®
® q ¤±®³¿ ¢¶À¦±«¤¶¤¨µ£³®m®¢Ã¤n®m ¤±¨³¤¶¨«²¿ ¤³±¬q
À¦±³¤¬¦²Ç ¯®¤qÁ¢³m®¢Ã¤n®m ³¤®®¥µË ®¯®¤qÁ¢³m®¢Ã¤n®m
¨³¢«²¢²q¿µÁ ¤«¤n³À¦±¬n³¶Ç®«¢®À¦±m®¢Ã¤nm® ³¤¿¦¶Ç£
«²³¤±«³¿{«²³¯®¤qÁ¢ «³¤¿ ¢¶¶Ç¤¨³¤Ì³³®
¤±m®¢Ã¤nm®
Structural and physiological function of the endocrine
system, chemical and physiological components of endocrine
glands, mechanisms of biosynthesis and release of hormones from
endocrine glands, actions of hormones from endocrine glands,
structural and functional correlations of the brain and endocrine
glands, conversion of neural signal into the hormonal signal,
endocrine-disrupting chemicals

0203 655 ¦¸¦ª·¥µÁ¦¸¥Á¸¥ °´ªr
3(2-2-5)
Comparative Animal Physiology
©·ª³¿¤¶£¿¶£³¤²³ ³¤Ì³³À¦±³¤ ¨ ¹¢³¤
Ì³³®¤±m³Å ¿m ¤±¤±«³ ¤±Ã¬¦¿¨¶£ ¤±£m®£®³¬³¤
¤±³¤Ì³³®¦n³¢¿¸È® ¤±«¸²¹q À¦±¤±²m³£Â«²¨q¢¶
¤±º«²¬¦²
Comparative studies on the development, function,
control of organ systems, such as nervous system, circulatory
system, digestive system, muscular system, reproductive system
and excretory system in vertebrates
¨»n¤ª·µ»¨¸ªª·¥µ
0203 631 ª·¥µµ®¦nµ¥ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Phycology
Á ¤«¤n ³ Á£¦±¿®¶ £ ®«³¬¤m ³ £¦¹ m ¢ m ³ Å «¤¶ ¤ ¨µ  £³
²¹©³«¤q À¬¦m¤±³£²¹q ³¤¿Æ¤¨¤¨¢ ³¤¿³±¿¦¶È£À¦±³¤
©·ª³¦®«³¬¤m³£¶Ç¢¶ ¨³¢«Ì³ ²³¿©¤ªµ
Detailed structure of various groups of algae,
physiology, genetics, sources of distribution, collections, algal
culture and experimental studies of commercial algae
0203 632 ¸ªª·¥µ °Á®È
3(2-2-5)
Biology of Mushrooms
¨³¢¤ºn ¸È ³¿¶£Ç ¨²¿¬Æ ¬¦²¿¸®È nÂ³¤²Ì³ÀÀ¦±
³¤¤±¹µ®¿¬Æ ³¤¿Æ²¨®£m³ µ¿¨©¨µ£³ À¦± ¨³¢«Ì³ ²®
¿¬Æ ¿¬Æµª ³¤¿³±À¦±£³£²¹q¿¬ÆµÃnÀ¦±¿¬Æ¿{£³ ³¤À¤¤º
¦µ¡²q³¿¬Æ
Basic knowledge of mushroom, principles of mushroom
classiůcation and identiůcation, mushroom collection, mushroom
ecology, important of mushrooms poisoneous mushrooms,
edible and medicinal mushroom cultivation, production of
various mushrooms
0203 633 ª·¥µÁ®È¦µ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Mycology
«²³¨µ£³ Á ¤«¤n³®¿¦¦q ³¤¿¤µ¿µÁ ³¤¿¦¶Ç£
«¡³³¤º¤m³ ³¤¤±³£À¦±³¤®®«®¤q ³¤Ân«³¤®³¬³¤
¿¬Æ¤³¶Ç¿{ÀÁ¤qÃ qÀ¦±¤«µ ³¤i®²À¦± ¨ ¹¢³¤¿¤µ¿µÁ
®¿¬Æ¤³ ³¤Ì³À¿¬Æ¤³²È «ºn¨£¨µ¶ ¶Ç ² «¢²£ ¤±³²¹¤¤¢À¦±
²¹¨µ©¨¤¤¢®¿¬Æ¤³ ³¤Ân¤±Á£q³¿¬Æ¤³
Morphology, cell structure, growth, differentiation,
dispersion and germination of spore, nutrition, fungi as saprophytes
and parasites, prevention and biological control of fungal growth,
classiůcation of higher fungi by modern methods, genetic systems
and genetic engineering of fungi, exploitation of fungi
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0203 634 Á®È¸É¤¸§·Íµ¥µ
3(3-0-6)
Medicinal Mushroom
¤±¨²µ³¤Ân¿¬Æ¿{£³ ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³®¿¬Æ
¿{£³ ® q¤±®³¿ ¢¶À¦±¥µË³£³®¿¬Æµm³Å
History of medicinal mushrooms, biodiversity of
medicinal mushrooms, chemical properties and efůcacy of
mushrooms
0203 635 Á·¦³¥»rµ»¨¸ªª·¥µ
3(2-2-5)
Applied Techniques in Microbiology
¬¦²³¤®³¤Ân¿ ¤¸Ç®¢¸®À¦±¿ µ m³Å ¿¸Ç®³¨µ²£
³¹¦¶¨¨µ£³ ÃnÀm Á ¤¢³Á¤³ d ®µ¿¦ÆÁ¤ ®¿¤µ« Ã¦Á® cÃ¦¿²
µµ¤µ£³¦ºÁmÁ¦¶¿¢®¿¤« ¿ ¤¸Ç®¬³¦Ì³²«³¤²¹¤¤¢ ®¶Ã¦³ À¦±
¦n®¹¦¤¤©q®µ¿¦Æ¤®
Principles of application of equipment and techniques
for microbiological research, chromatography, electrophoresis,
Polyemerase Chain Reaction, DNA sequencer, ELISA, lyophylization,
and electron microscopy
0203 636 ´ªÁ¦n··¦·¥µµ¸ª£µ¡¸É¼¦¹
3(2-2-5)
Immobilized Biocatalysts
¨µ¶ ³¤¤·¿®Ã¢qÀ¦±³¤¤·¿¦¦q 
¹ «¢²Àµ ¦±¿«¶£¤¡³
®¿®Ã¢qÀ¦±¿¦¦q¶Çº¤· ³¤Ì³²¨¿¤m³¶¨¡³¶Çº¤·ÃÂnÂ
n³«µÇÀ¨¦n®¢ À¦±®¹«³¬¤¤¢ ³¨µ²£Â¬¢mÅ ¶Ç²«¢²£³¨³¤«³¤
À¦± ¨³¢³¨µ³³¤¶Ç¿¶Ç£¨²³¤¤·¿®Ã¢qÀ¦±³¤¤·¿¦¦q À¦±
³¤Ì³²¨¿¤m¶¨¡³¶Çº¤·ÃÂn¤±Á£q
Method for enzymes and cells immobilization,
properties and stability of immobilized enzymes and cells,
application of immobilized enzymes and cells to environmental
and industry, novel research on enzymes and cells immobilization
and its application
0203 637 ¥¸rÁ¡ºÉ°µ¦°»µ®¦¦¤
3(2-2-5)
Yeast for Industry
³¤Ì³£¶«qÃÂnÂ³¤¦µ¦µ¡²qm³Å Â®¹«³¬¤¤¢
¿m ®¹«³¬¤¤¢n³®³¬³¤À¦±¿ ¤¸Ç®¸Ç¢ n³¦²³ n³³¤¿ª¤
¿{n ³¤Ân¿ ÁÁ¦£¶Â¬¢m¶Ç¿¬¢³±«¢À¦±³¤Ân¿ µ ³²¹¤¤¢
¤²¤¹«³£²¹q£¶«q¿¸Ç®³¤Ì³ÃÂnÂ¿¤¸Ç®²¦m³¨
Application of yeast for industry, such as food and
beverage, energy and agricultural industry, new technology
employing yeasts and yeast strain manipulation by using genetic
engineering techniques
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0203 638 ¨·£´rµ»¨·¦¸¥r
3(2-2-5)
Microbial Products
«¤¶ ¤ ¨µ  £³ «¡³¨±³¤¿³±¿¦¶È £ ¶Ç ¿ ¬¢³±«¢m ® ³¤¦µ 
¦µ¡²q ¤±¨³¤¦µ¦µ¡²q¶Ç¿µ³³¤Ì³³®¹¦µ¤¶£q
Á£¿n·£³µ¨¶ ± ¤®±¢µÁ ¤Ã¢² ¤®µ¤¶£q ¨µ³¢µ ¤ ¨²¹
o³¶¨¡³ ¯®¤qÁ¢ À¦±«³¤Á¦¶À ³¤qÃ¤q ²È®¬¦²³¤¦µ«³¤
²¦m³¨ ³¤«²À£À¦±Ì³Â¬n¤µ«¹µË À¦±³¤Ì³Ã¤±£¹qÂn
Physiology, optimum condition and process for growth
and production of microbial products, production and downstream
processes, separation and puriůcation, especially for antibiotics,
amino acids, fatty acids, organic acids, vitamins, pigments, biogas,
hormones and polysaccharides, application of microbial products
0203 639 ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °»¨·¦¸¥r ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Microbial Diversity
¤±¿Æy¹²¿¶Ç£¨² ¨³¢¬¦³¬¦³£³n³Á¢¿¦¹¦
¶¨¿ ¢¶ À¦±¨µ¨²³³¤®¹¦µ¤¶£q ¸® À ¶¿¤¶£ ®³¤q¿ ¶£ À¦±£º ³¤µÁ®
¤±Á£q®¨µ¨²³³¤m® ¨³¢«²¢²q®¹¦µ¤¶£qÂÀm¦±¦¹m¢
²¹©³«¤qÁ¢¿¦¹¦²È«º À¦±¿ ÁÁ¦£¶¶¨¡³«¢²£Â¬¢m·ÇÂn ¨³¢¬¦³
¬¦³£³²¹¤¤¢¿¸Ç®©·ª³Á¦®¹¦µ¤¶£q ³¤Ì³¿«®¦³¨µ²£
À¦±®¡µ¤³£¿¶£Ç ¨²¤±¿Æy¹² ¶¿Ç ¶£Ç ¨n®²¿ µ À¦±¨µ¶ ³¤²È «º
Current topics in microbial diversity in molecular,
biochemical, and evolutionary diversity of the microbial world,
including bacteria, archaea, and eukaryotes, evolutionary
perspective on microbial relationships, advanced molecular
genetics and modern biotechnological methods utilizing this
genetic diversity to explore the microbial world, presentation
and discussion of current issues especially in advance microbial
diversity
0203 731 ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥µ»¨¸ªª·¥µ ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Research Methodology in Microbiology
¤±¿¶£¨µ¶ ³¤¨µ£² ³¹¦¶¨¨µ£³²È «º ³¤®®À³¤¨µ£²
³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦Â¿µ¤µ¢³ À¦± ¹¡³ ¤µ£¤¤¢Â³¤Ì³³¨µ²£
À¦± ¨³¢¿¬¢³±«¢Â³¤Ân®n ¢º¦ À¦±²¿Æn®¢º¦Â²È ®³¤¨µ£² À¦±
³¤Ì³n®¢º¦ÃÂn ³¤¤±¿¢µ¦ À¦±¨µ³¤q³¨µ²£ Á£¿n³¤®m³¦
³¨µ²£³n³¹¦¶¨¨µ£³³¨³¤«³¤¨µ³³¤¶Ç¢¶ ¹¡³¤±²³³³µ
À¦±³¤¤±£¹qÂn²ª±²È«º¿¸Ç®³¤Ì³³¨µ²£
Methods applied to broad ůelds of advanced microbiology,
including research design, quantitative and qualitative forms of
analysis, ethical issues in research, and appropriate documentation
of research processes and outcomes, critical evaluators of research
with emphasis placed on engaging students in analytical reading
of international research publication in microbiology and related
ůelds and the application of advance skills in conducting research

0203 732 Á·µÁ¤¸ ´Ê¼¸ÉÁ¸É¥ª o°´
3(2-2-5)
µ¦Á¤Â°Å¨rµ»¨¸¡
Advanced Chemical Techniques in Microbial
Metabolites
¿ µ ³¿ ¢¶²È «º¶¿Ç ¶£Ç ¨n®²³¤©·ª³«³¤¿¢À®Ã¦q
³¹¦¶ ³¤«²«³¤ ³¤À£ ³¤Ì³Â¬n¤µ«¹µË ³¤©·ª³Á ¤«¤n³
®«³¤ Ân¬¦²³¤¨µ¨¶ ¿µ ¤³±¬q²È «º³«¿Á¤«Ád Á ¤¢³Á¤³ d À¦±
¿ µ ³¤À£®¸Ç Å ³¤Ì³¿«®¦³¨µ£² À¦±®¡µ¤³£¿¶£Ç ¨²¤±¿Æ
y¹²¶Ç¿¶Ç£¨n®²¿ µ À¦±¨µ¶³¤²È«º
Advanced chemical techniques for studying
metabolites from microorganisms, extraction, separation,
puriůcation and structural elucidation by using spectroscopic,
chromatographic and other separation techniques, presentation
and discussion of current issues, especially for advances
chemical techniques
0203 733 »¨¸ªª·¥µª··´¥ ´Ê¼
2(1-2-3)
Advanced Diagnostic Microbiology
³¤¿³±¿¦¶È £ À¦±³¤Ì ³ À¿¸È ® n ¨ £¨µ ¶ ²  «¢² £ ¨µ ¶  ³
¡º¢µ ¢n¹ ²À¦±¨µ¨¶ ¿µ ¤³±¬q¦¹ µ ¤¶£q À¦±¨µÂ¶ ¬¢mÂ³¤«® ¨³¢Ã¨m®£³
n³¹¦¶ ³¤Ì³¿«®¦³¨µ²£ À¦±®¡µ¤³£¿¶Ç£¨²¤±¿Æy¹²¶Ç
¿¶Ç£¨n®²¿ µ À¦±¨µ¶³¤²È«º
Modern methods for cultivation and identiůcation
of microorganisms; immunological and analytical methods for
microbial detection and novel methods for antimicrobial
susceptibility testing, presentation and discussion of current
issues, especially for advanced techniques and methodology in
diagnostic microbiology
0203 734 ¸ªª·¥µ °ÁºÊ°n°Ã¦¡º ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Biology of Plant Pathogens
³¤Ì ³ À¿¸È ® m ® Á¤ À¦±©·  ª³¦Ã®¤«µ  Á£Ân
¿ µ ²È«º ¨³¢«³¢³¤Ì³Â¬n¿µÁ¤ À¦± ¨³¢¤¹À¤®À ¶¿¤¶£
¤³ Ã«n¿¸®®£ Ã¨¤²«À¦±Ã¨¤®£q¿¶Ç {«³¿¬¹®Á¤ ¸ ³¤Ân¿ µ ³
²¹©³«¤qÁ¢¿¦¹¦Â³¤©·ª³ ¨³¢«²¢²q¤±¬¨m³¸®³©²£À¦±¤«µ
À¦±¬²¨n®¨µ²£Ây¹²¶Ç¿¶Ç£¨²Á¤ ¸
Advanced techniques for identiůcation and the study
of mechanisms of parasitism, pathogenicity and virulence of
bacteria and other eukaryotes; fungi, nematodes, and viruses
causing plant diseases, molecular genictic techniques for
host-parasite interaction study and current topics involving plant
pathogens

0203 735 ª·¥µÁ®È¦µÂ¨³¦·ª·¥µµµ¦Â¡¥r ´Ê¼ 3(2-2-5)
Advanced Medical Mycology and Parasitology
¤±¿Æy¹²¿¶Ç£¨²¿¸È®¤³À¦±¤«µm®Á¤ ¶Ç¢¶ ¨³¢
«Ì³ ²³³¤À£q À¬¦m®³©²£³¢¤¤¢³µ ³¤µm® ³¤©·ª³²È«º
¿¶Ç£¨²¦ÃÂ³¤m®Á¤ À¦±®³³¤®Á¤ ¶Ç¿µ³¿¸È®¤³À¦±¤«µ
³¤¤²ª³ À¦±³¤¨µµ²£Á¤ ²È«ºn¨£¨µ¶¶Ç²«¢²£ ³¤Ì³¿«®¦³
¨µ£² À¦±®¡µ¤³£¿¶£Ç ¨²¤±¿Æy¹² ¶¿Ç ¶£Ç ¨n®²¿ µ À¦±¨µ¶ ³¤
²È«º
Current topics in the medical importance of pathogenic
fungi and parasites, ecology niche, contagion, advanced study of
pathogenicity and symptoms of these fungi and parasites, therapy
and diagnosis by modern methods, presentation and discussion
of current issues, especially for advanced techniques in medical
mycology and parasitology
0203 736 ª·¥µÅª¦´ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Virology
³¤¿³±¿¦¶È£ ³¤Ì³ÀÀ¦±¤±¹²¹¤¤¢®Ã¨¤²« ¦Ã
®³¤¿µÇ¢Ì³¨À¦±³¤¿µ®µ¿®¤q¿ d£¤® Ã¨¤²«m®¢±¿¤Æ¶Ç n
Â¬¢m ®µ¿®¤q¿ d£¤® À¦±«³¤m®n³Ã¨¤²«®¸ÇÅ ³¤¤±£¹qÂnÃ¨¤²«Â
³¤ ¨ ¹¢Á£¶¨¨µ¶
Viral cultivation, classiůcation and identiůcation of
viral genetics, mechanism of viral replication and phenomenon
of interferon, novel carcinogenic virus, interferon and antivirus,
application of virus for biological control
0203 737 »¨¸ªª·¥µµ°µ®µ¦ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advance Food Microbiology
¤±¿Æy¹²¿¶Ç£¨²¹¦¶¨¨µ£³³®³¬³¤²È«º ·Ç¤¨¢
·¹¦µ¤¶£qm®Á¤ ³®³¬³¤ y²£¶Ç¢¶¦m®³¤¿¤µ®¹¦µ¤¶£q À¦±
³¤ ¨ ¹¢¹¦µ¤¶£qÂ¬nÁª³®³¬³¤À¦±³¤¤±£¹qÂn¹¦µ¤¶£qÂ
¦µ¡²q®³¬³¤ ³¤¤±¿¢µ ¨³¢¿«¶Ç£³n³¹¦¶¨¨µ£³ À¦±³¤Ì³
¿«®¦³¨µ²£ À¦±®¡µ¤³£¶Ç¿¶Ç£¨n®²¤±¿Æy¹²¶Ç¿¶Ç£¨n®
²¿ µ À¦±¨µ¶³¤²È«º
Current topics in food microbiology including emerging
food pathogens, factors affecting growth and control of potentially
harmful microorganisms in food, and applications of microorganisms
in food products, microbiological risk, presentation and discussion
of current issues especially in advance techniques and methodology
in food microbiology
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0203 738 »¨¸ªª·¥µ °µ¦®¤´°µ®µ¦
3(2-2-5)
Food Fermentation Microbiology
¤±¨³¤³¶¨¨µ¶®³¤¬¢²®³¬³¤ À¦±¦²ª±¿³±
®³¤¬¢² ¬n³¶ÇÀ¦± ¨³¢«²¢²q®¹¦µ¤¶£q¶Ç¿¶Ç£¨n®²³¤¬¢²
µ¤¤¢³¤¬¢² ³¤¿¤µ À¦±³®¹¦µ ¤¶£q «¶Ç ¢² ²q®m ¿¢À®
¦µ·¢ ®À ¶¿¤¶£ £¶«q À¦±¤³ ³¤²³³¿ ÁÁ¦£¶ À¦±²¹©³«¤q
¿¸Ç®²³¬²¨¿¸È®²Èn ³¤¤±£¹qÂnÂ®¹«³¬¤¤¢³¤¬¢²®³¬³¤
Fermentation bioprocess for food ferrmentation and
characteristics, function and ecology of responsible microorganisms,
fermentative activities, growth and culture roles relating to
metabolism, physiology and genetics of selected bacteria, yeasts
and molds, technological and genetics development for starter
improvement and application in food fermentation industry
0203 739 Â°·Ã¤´¥¸ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Actinomycete
¨³¢¬¦³¬¦³£®À® µ Á ¢² £ ¶  ³À¬¦m  m ³ Å
«²³¨µ£³ «¤¶¤¨µ£³ ²¹¤¤¢ ³¤Ì³À²È«ºn¨£¨µ¶¶Ç²«¢²£
µ¿¨©¨µ£³®À® µÁ¢²£¶ ³¤¿Æ¤²ª³ «³¤®®¥µË ³¶¨¡³¶Ç ¦µ
Á£À® µÁ¢²£¶ À¦±³¤¤±£¹qÂn³n³«µÇÀ¨¦n®¢ ®¹«³¬¤¤¢
³¤¿ª¤ ¿¡«²¤¤¢ À¦±³³¤À£q
Biodiversity of actinomycetes from different sources,
morphology, physiology, genetics, advanced taxonomy by
modern methods, ecology of actinomycetes, preservation,
bioactive compounds produced by actinomycetes and application
in environment, industry, agriculture, pharmacy and medicine
¨»n¤ª·µ¡´»«µ¦r
0203 641 ¸ªª·¥µ °¥¸
3(3-0-6)
Biology of Genes
²¹©³«¤qÀ¦±¬¦²³¤ ³¤©·ª³¿µ¦·¿¶£Ç ¨²³¤Ì³¤®
¶Á¢ ³¤À«®®®£¶À¦±³¤ ¨ ¹¢ ¿ µ ¢³¤³À¦±²¨®£m³
«µÇ¢¶¶¨µ¶ÇÂnÁ£²Ç¨ÃÂ³¤©·ª³³¶¨Á¢¿¦¹¦
Fundamental genetic concepts, a comprehensive
survey of genome maintenance, gene expression and regulation,
the standard techniques and model organisms commonly used
in molecular biology studies
0203 642 Á¨¨r¡´»«µ¦r °´ªr
3(3-0-6)
Animal Cytogenetics
¿ µ À¦±¨µ¶³¤¿¤¶£¢Á ¤Á¢Á¢®«²¨q ³¤¨µ¿ ¤³±¬q
³¤µÁ®Ãl ³¤£n®¢À«¶Á ¤Á¢Á¢Àm³Å ³¤£n®¢«³¤¿¤¸®À«
ÂÌ³À¬mÌ³¿³± À¦±³¤¤±£¹qÂn

88

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

Techniques and methodology for chromosome
preparation of animal, karyotype analysis, chromosome banding,
Űuorescent in situ hybridization, cytogenetics applications
0203 643 ¡´»«µ¦r °Á®È¦µ
3(3-0-6)
Fungal Genetics
²¹¤¤¢¤±²Á¢¿¦¹¦®¿¸È®¤³¶Çm®Á¤ Â¢¹ª£q ¸ À¦±
¿¸È®¤³¶ÇÂ¬n¤±Á£q Àm¢¹ª£q ³¤«¸²¹q ³¤¿¤µ¿µÁ ³¤²³
²¹¨©µ ¨¤¤¢¿¸®È ¤³ ³¤Á ¦µÇ £¶ ³¤m³£®£¶ ³¤«¤n³Á¤¶®
¿¸È®¤³µm³Å ¤¨¢·¨µ¨²³³¤®¿¸È®¤³ À¦±n®¢º¦¶Á¢®¿¸È®¤³
Molecular genetics of human and plant pathogenic
fungi and other useful fungi reproduction, growth, development,
fungal genetic engineering, gene cloning, gene transformations,
protein synthesis, fugal evolution and fungal genome data bases
0203 644 ¡´»«µ¦rÂ¨³ªµ¤®¨µ®¨µ¥µ¸ª£µ¡
3(3-0-6)
Genetics and Biodiversity
¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³Â¤±²²¹¤¤¢ ¨³¢À¤²
³²¹¤¤¢Â¤±³¤ ¦Ã¶Ç ³Ì Â¬n¿µ ¨³¢¬¦³¬¦³£³²¹¤¤¢
³¤¤±£¹qÂn¿ µ ³²¹©³«¤qÂ³¤©·ª³ ¨³¢¬¦³¬¦³£³
¶¨¡³
Biodiversity at genetic level, genetic variation in
populations, mechanisms generating genetic diversity,
application of genetic techniques for biodiversity studies
0203 645 ·Áª«ª·¥µÁ·Ã¤Á¨»¨
3(3-0-6)
Molecular Ecology
³¤¤±£¹  q Â n ¿  µ n ³ ®º ²  ¹ © ³«¤q Â ³¤©·  ª³
n³µ¿¨©¨µ£³ µ«²¢²q¤±¬¨m³«µÇ¢¶¶¨µÂ¤¤¢³µ²«µÇÀ¨¦n®¢
«³£«²¢²q³¨µ¨²³³¤¿µ¡º¢µ©³«¤q ¶¨¨µ£³¿µ¥µ¤¤¢ À¦±
¶¨¨µ£³¿µ®¹¤²ªq
Applications of molecular techniques for ecological
study, interaction between organisms and their environments,
phylogeography, behavioral biology and biological conservation
0203 646 ·Á¤µ·rÁ·Ã¤Á¨»¨
3(3-0-6)
Molecular Systematics
¨³¢¿{¢³®µ«¿¢³µ «q¿µÁ¢¿¦¹¦ ¨µ¨²³³¤¿µ
Á¢¿¦¹¦Â¤ºÀ®µ«¿¢³µ «q ¿ µ ¿µÁ¢¿¦¹¦ ¨³¢Àm³¡³£
Â«d¶«q Á¢¿¦³¤À¶Ç®¦Ì³²¿« ¨³¢«²¢²q³«³£¨µ¨²³³¤
¿µÁ¢¿¦¹¦ ³¤®¹¢³ ¨³¢«²¢²q³«³£¨µ¨²³³¤ ¿ ¤¸Ç®¬¢³£³
²¹¤¤¢«Ì³¬¤²³¤¤±¹«d¶«q ³¤Ì³¬®¿®«d¶«q ³¨µ²£Â
y¹²À¦±³¤¤±£¹qÂn

The beginning of molecular systematics, molecular
evolution in systematic context, molecular techniques, intraspeciůc
differentiation, nucleotide substitution model, molecular
phylogenetics, phylogenetic inference, molecular markers for
species identiůcation, species delimitation, current research
and application
0203 647 ¡´»«µ¦rÃ¤Á¨»¨ °Ã¡¦Â¦·Ã°
3(2-2-5)
Prokaryotic Molecular Genetics
Á ¤«¤n ³ ®Á¤ ³¤µ Á ®¶ Á ¢ ³¤m ³ £®n ® ¢º ¦ ³
²¹¤¤¢ ³¤ ¨ ¹¢³¤À«®®®£¶ À¦±²¹¨µ©¨¤¤¢
Structure of the prokaryotes, genome, transfer of
gene information, regulation of gene expression and genetic
engineering
¨»n¤ª·µ·Áª«ª·¥µÂ¨³µ¦°»¦´¬r
0203 661 ··Â¨³µ¦ª·´¥µ·Áª«ª·¥µ
3(2-2-5)
Statistics and Research in Ecology
¨µ¶³¤¨µ¿ ¤³±¬qÁ£«µµµm³Å Â³¤©·ª³³n³
µ¿¨©¨µ£³ µ À¦±¨µ¶ ³¤¿Æ¤¨¤¨¢n®¢º¦ ³¤¨µ¿ ¤³±¬q À¦±®µ³£¦
Statistical analysis for ecology, data collection, analysis
and interpretation
0203 662 ·Áª«ª·¥µ °´ªrÅ¤n¤¸¦³¼´®¨´
3(2-2-5)
Invertebrate Ecology
µÇ¶Ç®£ºm®³©²£ ¥µ¤¤¢³¤¤²²¨®«²¨qÃ¢m¢¶¤±º
«²¬¦²m®«¡³À¨¦n®¢ ¨³¢«Ì³ ²®«²¨qÃ¢m¢¶¤±º«²¬¦²Â
¤±µ¿¨© ³¤©·ª³¡³ µ²µÀ¦±¡³ «³¢n³µ¿¨©¨µ£³®«²¨q
Ã¢m¢¶¤±º«²¬¦²
Natural habitats, behavioral adaptation of invertebrates
to the environment, importance of invertebrates in ecosystems,
laboratory and ůeld study of invertebrates
0203 663 ·Áª«ª·¥µ °´ªr¤¸¦³¼´®¨´
3(2-2-5)
Vertebrate Ecology
®µµ¦®«¡³À¨¦n®¢m®¤±³¤®«²¨q¢¶¤±º
«²¬¦² ³¤¤²²¨ ³¤²¤±«² ¢ ³®«²¨q¢¶ ¤±º«²¬¦²Â
¤±µ¿¨© ¨³¢«Ì³ ²®«²¨q¢¶¤±º«²¬¦²Â³¤®¹¤²ªq¤¤¢³µ
À¦± ¹ m³³¿©¤ªµm®«² ¢¢¹ª£q
Environmental inŰuences on vertebrates populations,
adaptations, social systems, the role of vertebrates in ecosystems,
conservation and economic value to human society

0203 664 ·Áª«ª·¥µÁ·¡§·¦¦¤
3(2-2-5)
Behavioral Ecology
¬¦²¿q³µ¿¨©¨µ£³ ³¤ ²¿¦¸®Á£¤¤¢³µÀ¦±
¥µ  ¤¤¢«²  ¢ ¨µ ¨²  ³³¤®³¤m ® «º n  i ® ²  ² ¨ ³¤¿¦¸ ® ¿©
¥µ¤¤¢³¤ ¤® ¤®¸È¶Ç ³¤¿¦¸®À¬¦m¶Ç®£ºm®³©²£ À¦±¶²¤³¤
©·ª³®«³¶ÇÀ¦±¤¶©·ª³
Principles of ecology, natural selection and social
behavior, evolution of defense mechanisms, sexual selection,
territorial behavior, habitat selection and life cycles, ůeld study
and case study required
0203 665 µ¦ª´Â¨³µ¦·µ¤µ¦Á¨¸É¥Â¨ªµ¤
3(2-2-5)
®¨µ®¨µ¥µ¸ª£µ¡Á¡ºÉ°µ¦°»¦´¬r
Measuring and Monitoring Biodiversity for
Conservation Science
¤®À¨ µ ¥ª¶ ³¤¨²À¦±³¤µ³¢³¤¿¦¶Ç£À¦
¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³ ¤¶©·ª³Â¸È¶Ç¤µ À¦±³¤¤±¿¢µ
À³¤®¹¤²ªq
Conceptual framework and theory in techniques
for measuring and monitoring biodiversity, case study and
conservation planning evaluation
0203 666 µ¦ÄoÂ¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨µ¦Äo¸É·
3(3-0-6)
Land Used and Land Cover Changed
¿ µ ³¤º¤³³¤® q ¨³¢¤ºn ³n «³¤«¿©³¡º¢©µ ³«¤q
³¤ ¨ ¹¢¤±£±Ã¦ ³¤¨µ¿ ¤³±¬q¸È¶Ç À¦±³¤«¤n³Á¢¿¦ ¿¸Ç®ÂnÂ³¤
¤±¿¢µ³¤¿¦¶£Ç ®³¤Ân¶Ç µ ¶¢Ç ¶ ¦¤±m®³¤¿¦¶£Ç À¦ ¨³¢
¬¦³¬¦³£³¶¨¡³À¦±¡º¢µ 
y ³Â³¤²³¤¤²£³¤ ³¤«¤n³²¶/
³¤Ì³³£¨µ¥µ¶Ç ±¿µ·È m® ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³À¦±¡º¢µ 
y ³
n®µÇÂ³¤Ân¸È¶Ç
Techniques for integration of GIS, remote sensing,
spatial analysis, and modeling, and focus on land used and land
cover changed theory, modeling for assessment of impact in land
used and land cover changed, critical indices and forecasting
techniques for biodiversity and traditional knowledge
0203 667 ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥µªµ¤®¨µ®¨µ¥µ¸ª£µ¡ 3(3-0-6)
Research Methodology for Biodiversity
¬¦²³¤ À¨ µ À¦±¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£³ ¨³¢¬¦³
¬¦³£³¶¨¡³ ³¤¨²À¦±³¤µ³¢³¤¿¦¶Ç£À¦® ¨³¢¬¦³
¬¦³£³¶¨¡³ ³¤¤±¿¢µ ¹ m³³µ¿¨©¨µ£³
Principles, concepts and methodology for biodiversity
research, biodiversity measuring and monitoring, evaluation of
ecological values
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0203 668 ¦³·Áª«Â®¨nÎÊµºÁ ¦o°ºÊ
3(3-0-6)
Tropical Freshwater Ecosystems
¤±µ¿¨©À¬¦mÌÈ³¸Â¿¤n®¸È Á ¤«¤n³À¦±³
¬n³¶Ç ¦¨²®¹¢«µÇ ¢¶¨¶ µ ÂÀ¬¦mÌ³È ¸¿¤n® ¦¤±³¢¦µª
¶¿Ç µ·È ¶¨¡º¢©µ ³«¤qÀ¦±¨µ¨
² ³³¤®¤±µ¿¨©À¬¦mÌ³È ¸Â¿¤n®
Tropical aquatic environments, structure and function,
dynamics of tropical aquatic communities, effects of anthropogenic
pollution, biogeography and evolution of tropical freshwater
ecosystems
0203 669 ·Áª«ª·¥µ °Â¤¨ÎÊµ
3(2-2-5)
Aquatic Insect Ecology
¬¦²³¤À¦±À¨ µ®³¤©·ª³À¢¦ÌÈ³ ¨³¢¬¦³µ
¨³¢«Ì³ ²®À¢¦ÌÈ³m®¤±µ¿¨© ¨³¢«²¢²q¤±¬¨m³À¢¦ÌÈ³²
«µÇ À¨¦n®¢ ³¤ÂnÀ¢¦Ì³È ¿{²¶¨¶È ² 
¹ ¡³Ì³È ¿ µ ³¤¿Æ²¨®£m³
À¢¦ÌÈ³ ³¤¤±¿¢µ ¨³¢¬¦³¬¦³£ À¦±Á ¤«¤n³«² ¢®À¢¦ÌÈ³
³¤®¹¤²ªqÀ¢¦ÌÈ³
Principles and concepts of aquatic insect study, species
diversity, relationship between aquatic insect and environment,
important of aquatic insect in ecosystem, use of aquatic insects
for biomonitoring, aquatic insect sampling techniques, diversity
assessment and community structure of aquatic insects,
conservation of aquatic insects
0203 671 Å¨Ár´¤¨¡·¬µ°µµ«
3(2-2-5)
Lichens and Air Pollution
¨³¢¤ºn¿¸È®n¿¶Ç£¨²Ã¦¿ «q «¤¶¨µ£³®Ã¦¿ «q ¢¦µª
³®³³© Ã¦¿ «q ²  ³¤¿¦¶Ç £ À¦³«¡³¡º ¢µ ® ³³© ³¤Ân
Ã¦¿ «q¿{²¶¤¨«®¢¦µª³®³³©
Fundamental of lichens, physiology of lichens,
air pollution, lichens and climate change, lichens use for indicator
of air pollution
0203 672 ÁÃÃ¨¥¸·Áª«
3(2-2-5)
Ecotechnology
À¨ µ¿ ÁÁ¦£¶µ¿¨© ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³²
¨²¤¤¢À¦±¡º¢µ 
y ³n®µÇ ©³«¤qÀm³Å ²¤²£³¤¤¤¢³µ
À¦±¹¢n®µÇ ¹³¤¤¢³µ ¿ ÁÁ¦£¶¸Èn³ À¦± ¡º¢µy³
n®µÇ ³¤²³¤¤²£³¤¤¤¢³µÀ¦±«µÇ À¨¦n®¢Á£Ân¿©¤ªµÀ¦±
«² ¢³³¶¨¡³ ¨ ºm² ¹¤¤¢À¦±¤µ£¤¤¢

90

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

Concept of Eco-technology, biodiversity, culture
and traditional knowledge, sciences and natural resources and
local community, natural capital, local technology and local
wisdom, management of natural resources and environment by
integration of biodiversity-based economy and society together
with economics, local wisdom, integrity and social ethics
3) ®¤ªª·µ¦³µ¦rª·´¥
0203 791 ª·¥µ·¡r
72 ®nª¥·
Thesis
³¤©·ª³ n ¨n³¨µ²£³¶¨¨µ£³ ¨µ£³©³«¤q«µÇÀ¨¦n®¢
¬¤¸® ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³ Á£Ân¤±¿¶£¨µ¶³¤¨µ²£À¦±¨µ¶³¤³
«µµ ¿¸Ç®«¤n³® q ¨³¢¤ºnÂ¬¢m ¡³£Ân³¤Â¬n Ì³¤·ª³®£m³Â¦nµ®
±¤¤¢³¤ ¨ ¹¢¨µ£³µq
Individual research in ůeld of biology, environmental
science or biodiversity by using the statistical and research
methodologies in order to construct a new body of knowledge
under a close consultation of the thesis advisory committee
0203 792 ª·¥µ·¡r
48 ®nª¥·
Thesis
©·  ª³ n  ¨n ³ ¨µ ² £ ³¶ ¨ ¨µ  £³Â«³³m ³ Å ³¢ ¨³¢
«ÂÀ¦± ¨³¢² Á£Ân¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£À¦±¨µ¶³¤³«µµ ¿¸Ç®«¤n³
® q ¨³¢¤º n Â ¬¢m  ³¶ ¨ ¨µ  £³ ¡³£Ân Ì ³ À±Ì ³ ®®³³¤£q ¨ ¹ ¢
¨µ£³µq
Individual research, in the ůeld of biology according to
one’s own interest and aptitude by using statistical and research
methodologies, in order to construct a new body of knowledge
under a close consultation of the advisory committee
0203 793 ª·¥µ·¡r
36 ®nª¥·
Thesis
³¤©·ª³ n ¨n³¨µ£² ³¶¨¨µ£³Â«³³m³Å ³¢ ¨³¢«Â
À¦± ¨³¢² Á£Ì³¿µ³¤³¢¤±¿¶£¨µ¶ ³¤¨µ£² ¿¸®Ç «¤n³® q ¨³¢¤ºn
Â¬¢m³¶¨¨µ£³ Á£ ¨³¢¿¬Æ®®®³³¤£q ¨ ¹¢¨µ£³µq
Individual research in the ůeld of biology, according
to one’s own interests and aptitudes, by using statistical and
research methodologies in order to construct a new body of
knowledge under a close consultation of the thesis advisory
committee

®¨´¼¦¦´µ»¬¸´· ¦

µ µª·µ¦¦¡¸ª·ª·¥µ ®¨´¼¦¦´¦»¡«
sj¢~3HSKDNE/QNFQ@L
Ų
¡³ª³Ã£Ų Ų
Ų ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·µ µª·µ¦¦¡¸ª·ª·¥µ
Ų
¡³ª³®²¥ªŲ Ų
Ų 'RFWRURI3KLORVRSK\3URJUDPLQ3DODHRQWRORJ\
svv¦ks3HSKDNE#DFQDD
Ų
¡³ª³Ã£ŲŲ ¸Ç®¿Æ¢ Ų Ų ¦´µ»¬¸´· ¦¦¡¸ª·ª·¥µ
Ų
Ų
¸Ç®£m® Ų Ų ¦ ¦¦¡¸ª·ª·¥µ
Ų
¡³ª³®²¥ªŲŲ ¸Ç®¿Æ¢ Ų  'RFWRURI3KLORVRSK\ 3DODHRQWRORJ\
Ų
Ų
¸Ç®£m® Ų  3K' 3DODHRQWRORJ\
Ų

¨µ³¿®Ų /CLQT Ų

Ų ¦¦¡¸ª·ª·¥µ 3DODHRQWRORJ\

q²Ój~"QDCHSR
ÀŲŲ¿{À³¤©·ª³¶Ç¿n³¤¨µ²£ŲÁ£¢¶³¤Ì³¨µ£³µq¶Çm®Â¬n¿µ ¨³¢¤ºnÂ¬¢mŲ¤±®n¨£ŲŲÀŲ²¶È
Ų
ÀŲŲŲ Ì³¨¬m¨£µ¤¨¢¦®¬¦²«º¤ŲÃ¢mn®£¨m³ŲŲŲŲŲŲŲŲŲ ŲŲ¬m¨£µ
Ų
Ų
À©·ª³¿Æ¢¿¨¦³ŲÂ¬n©·ª³ÃnÃ¢m¿µŲŲŲŲŲŲŲ ŲŲŲŲŲŲ
ŲŲd³¤©·ª³
Ų
Ų
«Ì³¿¤Æ³¤©·ª³ÃnÃ¢mm®ŲŲŲŲŲŲŲŲ Ų
ŲŲŲŲŲŲ
ŲŲ¡³ ³¤©·ª³
Ų
ÀŲŲŲ Ì³¨¬m¨£µ¤¨¢¦®¬¦²«º¤ŲÃ¢mn®£¨m³ŲŲŲŲŲŲŲŲŲ ŲŲ¬m¨£µ
Ų
Ų
À©·ª³¿Æ¢¿¨¦³ŲÂ¬n©·ª³ÃnÃ¢m¿µŲŲŲŲŲŲŲŲŲŲŲŲŲŲ
ŲŲd³¤©·ª³
Ų
Ų
«Ì³¿¤Æ³¤©·ª³ÃnÃ¢mm®ŲŲŲŲŲŲŲŲ Ų
ŲŲŲŲ
ŲŲ¡³ ³¤©·ª³
6[RGŲŲŲ This curriculum emphasizes research work on a thesis that initiates new knowledge which includes 2 plans
CUŲHQNNQYU
Type 1.1 Total credits of enture program as at least 48 credits
Ų
Ų
(WNNVKOGŲUVWF[ŲPQVŲGZEGGFŲŲCECFGOKEŲ[GCTU
Graduation not before 4 semester enrollment
Type 1.2 Total credits of enture program as at least 72 credits
Ų
Ų
(WNNVKOGŲUVWF[ŲPQVŲGZEGGFŲŲCECFGOKEŲ[GCTU
Graduation not before 6 semester enrollment
ÀŲŲ¿{À³¤©·ª³¶Ç¿n³¤¨µ²£ŲÁ£¢¶³¤Ì³¨µ£³µq¶Ç¢¶ ¹¡³«ºŲÀ¦±Ųm®Â¬n¿µ ¨³¢n³¨¬n³³¨µ³³¤À¦±¨µ³¶Ų
À¦±©·ª³¤³£¨µ³¿µÇ¢¿µ¢Ų²¶ÈŲ
Ų
ÀŲŲŲ Ì³¨¬m¨£µ¤¨¢¦®¬¦²«º¤ŲÃ¢mn®£¨m³ŲŲŲŲŲŲ ŲŲ¬m¨£µ
Ų
Ų
À©·ª³¿Æ¢¿¨¦³ŲÂ¬n©·ª³ÃnÃ¢m¿µŲŲŲŲŲŲŲŲŲ Ų
ŲŲd³¤©·ª³
Ų
Ų
«Ì³¿¤Æ³¤©·ª³ÃnÃ¢mm®ŲŲŲŲŲŲŲ Ų
Ų
ŲŲ¡³ ³¤©·ª³
Ų
ÀŲŲŲ Ì³¨¬m¨£µ¤¨¢¦®¬¦²«º¤ŲÃ¢mn®£¨m³ŲŲŲŲŲŲŲŲ ŲŲ¬m¨£µ
Ų
Ų
À©·ª³¿Æ¢¿¨¦³ŲÂ¬n©·ª³ÃnÃ¢m¿µŲŲŲŲŲŲŲŲ Ų
ŲŲd³¤©·ª³
Ų
Ų
«Ì³¿¤Æ³¤©·ª³ÃnÃ¢mm®ŲŲŲŲŲŲŲ Ų
Ų
ŲŲ¡³ ³¤©·ª³
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6[RGŲŲŲ 6JGŲRTQITCOŲGORJCUK\GUŲTGUGCTEJŲD[ŲCEEQORNKUJKPIŲCPŲCFXCPEGŲSWCNKV[ŲVJGUKUŲYJKEJŲKPKVKCVGUŲRTQITGUUŲ
QHŲCECFGOKEUŲRTQHGUUKQPŲCPFŲUWRRNGOGPVCT[ŲUWDLGEVUŲCUŲHQNNQYU
Type 2.1 Total credits of enture program as at least 48 credits
Ų
Ų
(WNNVKOGŲUVWF[ŲPQVŲGZEGGFŲŲCECFGOKEŲ[GCTU
Graduation not before 4 semester enrollment
Type 2.2 Total credits of enture program as at least 72 credits
Ų
Ų
(WNNVKOGŲUVWF[ŲPQVŲGZEGGFŲŲCECFGOKEŲ[GCTU
Graduation not before 6 semester enrollment
§mpÔpj¢~"TQQHBTKTL2SQTBSTQD
®¤ª¦µ¥ª·µ
&RXUVH&DWHJRU\

®¨´¼¦ ®nª¥·
&RXUVHVRQRIIHU &UHGLWV
Â 7\SH
Â 7\SH
Â
Â
Â
Â
7\SH
7\SH
7\SH
7\SH

®¤ªª·µÂ




&RUHFRXUVHFDWHJRU\
®¤ªª·µÁ¡µ³µ µ
0DMRUFRXUVHFDWHJRU\
¨»n¤ª·µ´´


6
6
5HTXLUHGFRXUVHV
¨»n¤ª·µÁ¨º°


6
18
(OHFWLYHFRXUVHV
®¤ªª·µ¦³µ¦rª·´¥
 5HVHDUFKH[SHULHQFHFRXUVH
FDWHJRU\
ª·¥µ·¡r




7KHVLV
Îµª®nª¥·¨°®¨´¼¦




7RWDOFUHGLW
®¤µ¥Á®»  µ«µ¶Ç¿¤¶£ÀŲŲÀ¦±ŲŲ®³n®¿¤¶£¤³£¨µ³®¸Ç³¬¢¨¨µ³¿³±«³³¿µÇ¢¿µ¢³¢¶Ç ±¤¤¢³¤¤µ¬³¤¬¦²«º¤
Ì³¬ŲÁ£Ã¢m²¬m¨£µ
1RWH Students in Type 1.1 and 2.1 might take subject from major course category depending on consideration of adviser,
auditing credit
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s"NTQRD
 ®¤ªª·µÂ®nª¥· &RUHFRXUVHFDWHJRU\FUHGLWV 
Ų
¤±®n¨£ŲŲ¤³£¨µ³Ų¿{¤³£¨µ³¶Ç ² ² Â¬n«µ µ ¿¤¶£Á£Ã¢m²
¬m¨£µŲÀ¦±n®Ãn¦³¤¤±¿¢µ¤±²²ÈŲ5Ų 5CVKUHCEVQT[ ŲÂ¤¶¶Ç
µ«µÃ¢m¿ £¿¤¶£¤³£¨µ³¶È¢³m®ŲÃnÀm
Composed of 2 subjects which graduate students have
VQŲTGIKUVGTŲCUŲCŲPQPETGFKVŲEQWTUGŲCPFŲIGVŲVJGŲGXCNWCVGFŲTCPMŲQHŲ
5Ų 5CVKUHCEVQT[ ŲKPŲECUGŲVJCVŲVJG[ŲFQŲPQVŲTGIKUVGTGFŲVJGUGŲUWDLGEVUŲ
DGHQTGŲVJCVŲKUŲ
ŲŲ ¨µ¶³«µµ«Ì³¬¤²¨µ£³©³«¤qŲ
 
Statistic Methods for Sciences
ŲŲ ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£«Ì³¬¤²¨µ£³©³«¤qŲ
 
Research Methodology for Sciences
 ®¤ªª·µÁ¡µ³µ µ 0DMRUFRXUVHFDWHJRU\

¨»n¤ª·µ´´Ų«Ì³¬¤²µ«µÀŲŲÀ¦±ŲŲÌ³¬Â¬n¿¤¶£Ų
Ų¬m¨£µŲ²m®Ã¶ÈŲ

5HTXLUHGFRXUVHV Students who enroll on Type 2.1 and
ŲOWUVŲCVVGPFŲETGFKVUŲHTQOŲVJGŲHQNNQYKPIŲUWDLGEVUŲ
ŲŲ ¿ µ ¨µ²£²È«º³¤¤¶¨µ¨µ£³Ų
 
Advanced Research Techniques in Palaeontology
ŲŲ «²¢¢³³¤¤¶¨µ¨µ£³Ų Ų
 
Ų
5GOKPCTŲKPŲ2CNCGQPVQNQI[Ų Ų
ŲŲ «²¢¢³³¤¤¶¨µ¨µ£³Ų Ų
 
Ų
5GOKPCTŲKPŲ2CNCGQPVQNQI[Ų
ŲŲ ¬²¨n®y¹²³¤¤¶¨µ¨µ£³Ų
 
Current Topic on Palaeontology
Ų
Ų¿{¤³£¨µ³² ²«Ì³¬¤²µ«µÀŲŲÀ¦±ŲŲ¿¤¶£ŲÀ¦±¿{
¨µ³² ²«Ì³¬¤²µ«µÀŲŲÀ¦±ŲŲ¿¤¶£Á£Ã¢m²¬m¨£µŲÀ¦±n®
Ãn¦³¤¤±¿¢µ¤±²²ÈŲ5Ų 5CVKUHCEVQT[ Ų
A required subject for students who enroll on Type 2.1
and 2.2 whereas students who enroll on Type 1.1 and1.2 have to
TGIKUVGTŲHQTŲCUŲCŲPQPETGFKVŲEQWTUGŲCPFŲIGVŲVJGŲGXCNWCVGFŲTCPMŲQHŲ
5Ų 5CVKUHCEVQT[ 
¨»n¤ª·µÁ¨º°ŲÂ¬nµ«µ¿¦¸®¿¤¶£¤³£¨µ³³¤¤¶¨µ¨µ£³
³¢ ¨³¢«ÂŲÁ£µ«µÀŲŲ¿¦¸®¿¤¶£Ã¢mn®£¨m³ŲŲ¬m¨£µŲÀ¦±Ų
ÀŲŲ¿¦¸®¿¤¶£Ã¢m®n £¨m³ŲŲ¬m¨£µŲµ«µ «³¢³¤¿¦¸®¿¤¶£¤³£¨µ³
¿¦¸®¿µ¢Ç ¿µ¢³¤³£¨µ³Â¬¦²«º¤¤²³¹ª¶
² µŲ«³³¨µ³¶¨¨µ£³

(OHFWLYHFRXUVHVStudents who enroll on Type 2.1 can
choose at least 6 credits while Type 2.2 can choose at least 18
credits from these following subjects from the Doctor of Philosophy
Program in Palaeontology. Furthermore, students can choose
some other elective subjects from Doctor of Philosophy Program
KPŲ$KQNQI[

ŲŲ ¤¶¨µ£³À¦±¤¤¶¨µ¨µ£³¨¶¿®¿¶£Ų
Geology and Palaeontology of Asia
ŲŲ «¡³À¨¦n®¢¤¤³¦Ų
Palaeoenvironment
ŲŲ ³¤¦Ì³²²È¬µÀ¶¿ ¨Ų
Sequence Stratigraphy
ŲŲ ³¤¦Ì³²²È¬µ³¢¶¨¡³²È«ºŲ
Ų
#FXCPEGFŲ$KQUVTCVKITCRJ[
ŲŲ À®m±®Ų
Ų
5GFKOGPVCT[Ų$CUKPŲ
ŲŲ ³¤²³¤µµ¡²qŲ
Museum Management
ŲŲ ¤¤¶¨³¹¤¢¨µ³Ų
Systematic Palaeontology
ŲŲ ¤¤¶¨¡º¢µ©³«¤qŲ
Palaeobiogeography
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³¤±£¹qŲ
Applied Palaeontology
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³«²¨qÃ¢m¢¶¤±º«²¬¦²Ų
Invertebrate Palaeontology
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³«²¨q¢¶¤±º«²¬¦²Ų
Vertebrate Palaeontology
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®¢¹ª£qŲ
Ų
*WOCPŲ2CNCGQPVQNQI[
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®ÃÁ¿«³¤qŲ
Palaeontology of Dinosaurs
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®¦³Ų
Palaeontology of Fishes
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®¦³¢Ų
Palaeontology of Sharks
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®«²¨q¿¦¸È®£ ¦³Ų
Palaeontology of Reptiles
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®Ų
Ų
2CNCGQPVQNQI[ŲQHŲ$KTFU
ŲŲ ¤¤¶¨µ ¨µ£³®«²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£¢Ų
Palaeontology of Mammals
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®«²¨q¨¬®£Ų
Palaeontology of Molluscs
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®«²¨q¨µ¨¬³¢Ų
Palaeontology of Echinoderms
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®«²¨q³¦n®Ų
Palaeontology of Arthropods
ŲŲ ¤¤¶¨µ¨µ£³®¸¬µÂnÌÈ³Ų
Palaeontology of Reefs
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ŲŲ ¤±«³¤«¿©¡º¢µ©³«¤q«Ì³¬¤²¤¤¶¨µ¨µ£³Ų  
Geographical Information System for Palaeontology
ŲŲ ¨µ£³¤±ºŲ
 
Ų
1UVGQNQI[Ų
 ®¤ªª·µ¦³µ¦rª· ¥´  5HVHDUFKH[SHULHQFHFRXUVHFDWHJRU\
ŲŲ ¨µ£³µq Ų
Ų¬m¨£µ
Thesis
ŲŲ ¨µ£³µq Ų
Ų¬m¨£µ
Thesis
ŲŲ ¨µ£³µq Ų
Ų¬m¨£µ
Thesis
Ų «Ì³¬¤²µ«µ¿¦¸®¿¤¶£ÀŲ
For students enrolled on Type 1.2
Ų «Ì³¬¤²µ«µ¿¦¸®¿¤¶£ÀŲŲÀ¦±Ų
For students enrolled on Type 1.1 and Type 2.2
Ų «Ì³¬¤²µ«µ¿¦¸®¿¤¶£ÀŲ
For students enrolled on Type 2.1
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Îµ°·µ¥¦µ¥ª·µ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·
µ µª·µ¦¦¡¸ª·ª·¥µ ®¨´¼¦¦´¦»¡«

 ®¤ªª·µÂ &RUHFRXUVHFDWHJRU\ 
 ª·¸µ··Îµ®¦´ª·¥µ«µ¦r
 

6WDWLVWLF0HWKRGVIRU6FLHQFHV

¨³¢¬¢³£À¦±¤±¿¡®¨µ ¶  ³¤³«µ µ Ų ¿ µ ³¤
²²¨®£m³Ų³¤ÀÀ m³«µµŲ À³¤¦®Ų³¤«®n®¦
¿¸È®nŲ ³¤À¦n®¢º¦«µµ©³«¤q®µ³¤³¢µ¿®¤qÀ¦±Ų «µµ©³«¤q
Ã¢m®µ³¤³¢µ¿®¤qŲ ³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦Á£ÂnŲ Á¤À¤¢«Ì³¿¤Æ¤º³«µµŲ
À¦±³¤¤±£¹qÂnÂ³¨µ²£

&GůPKVKQPUŲCPFŲV[RGUŲQHŲUVCVKUVKECNŲOGVJQFUŲUCORNKPIŲ
techniques; sampling distributions; experimental designs; tests
QPŲCUUWORVKQPUŲVTCPUHQTOCVKQPŲQHŲRCTCOGVTKEŲCPFŲPQPRCTCOGVTKEŲ
statistical data; statistical analysis using statistical packages;
application in research studies
 ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥Îµ®¦´ª·¥µ«µ¦r
 

5HVHDUFK0HWKRGRORJ\IRU6FLHQFHV
Ų
¤²³À¦±À¨ µÂ³¤¨µ²£Ų¤±¿¶£¨µ¶À¦±¤±¨³¤
¨µ²£Ų³¤¿Æ¤¨¤¨¢n®¢º¦À¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦Ų³¤¿¶£¤³£³³¤
¨µ²£Ų³¤¿«®¦³¨µ²£Ų³¤¿¶£¿ n³Á ¤¨µ²£À¦±³¤¿¶£¦³¨µ²£
¿¸Ç®¶µ¢q
Philosophy and concept of research; research
methodology and research procedure; data collection and analysis;
research writing; research presentation; research proposal
practicum and research writing for publication
 ®¤ªª·µÁ¡µ³µ µ 0DMRUFRXUVHFDWHJRU\

 ¨»n¤ª·µ´´ 5HTXLUHGFRXUVHV 
 Á·ª·´¥ ´Ê¼µ¦¦¡¸ª· ª·¥µ
 

$GYDQFHG5HVHDUFK7HFKQLTXHVLQ3DODHRQWRORJ\
Ų
³¤¨µ¿ ¤³±¬q«²³¨µ£³À¦±³¤«¤n³¤º¤m³Ì³¦®®
³·Ì³¤¤qÁ£ÂnÁ¤À¤¢ Ì³¨Ų³¤¤³¡³²¨³Á£¨µ¶
¿®¿¤£q ®¢µ¨¿®¤qÀ¦±¿ ÁÁ¦£¶³¤µ¢q¡³«³¢¢µŲµ ¬¦²³¤¨µ¿ ¤³±¬q
³¤¶¿ ¢¶¿¸Ç®³¤«¤n³ÀÌ³¦®«¡³À¨¦n®¢¤¤³¦¤¨¢·³¤
¨µ¿ ¤³±¬qÃ®ÁÁ¿«¶£¤Ų³¤¨µ¿ ¤³±¬q«¿Á¤¿¢¤¶³¤¿¤¸®À«®¤²«¶
¿®qŲ³¤¨µ¿ ¤³±¬qÀ¢««¿Á¤¿¢¤¶Á£³¤²Ì³¦³«¢³ ºm

Morphometric analysis and fossil reconstruction
WUKPIŲEQORWVCVKQPCNŲRTQITCOŲ:TC[Ų%QORWVGTK\GFŲ6QOQITCRJ[Ų
%6UECP ŲCPFŲ&ŲRTKPVKPIŲVGEJPQNQI[ŲRTKPEKRNGŲQHŲIGQEJGOKECNŲ
analysis for palaeoenvironmental reconstruction including
UVCDNGŲKUQVQRGŲCPCN[UKUŲ:TC[Ų(NWQTGUEGPEGŲ :4( ŲURGEVTQOGVT[Ų
+PFWEVKXGN[Ų%QWRNGFŲ2NCUOC/CUUŲ5RGEVTQOGVT[Ų +%2/5
 ´¤¤µµ¦¦¡¸ª·ª·¥µ
 

6HPLQDULQ3DODHRQWRORJ\
Ų
³¤®¡µ¤³£¦³¤¨µ¿ ¤³±¬q«³¤±«Ì³ 
² ³ ¨³¢¨µ£² n³
¤¤¶¨µ¨µ£³¶Ç¢¶ ¹¡³«ºŲ¿¸Ç®¿{À¨³«ºm³¤¿¦¸®¬²¨n®¨µ²£
Discussion on the main outcome of research results
from high quality palaeontological research articles which can be
used for thesis topic guidance
 ´¤¤µµ¦¦¡¸ª·ª·¥µ
 

6HPLQDULQ3DODHRQWRORJ\

³¤®¡µ¤³£¬¦²³¤¸È³ŲÀ¦±¥ª¶¶Ç¿¶Ç£¨n®²¬²¨n®
¨µ²£n³¤¤¶¨µ¨µ£³Ų³¤¿¤¶£¿¶£«¢µ³À¦±¨µ¶³¤¨µ²£²¦
³¨µ³³¤®¸Ç¶Ç¿¶Ç£¨n®
Discussion on fundamental concept and theory of
palaeontology research articles, comparison on assumption and
methodology with other relevant research articles
 ®´ª o°{»´µ¦¦¡¸ª·ª·¥µ
 

&XUUHQW7RSLFRQ3DODHRQWRORJ\
Ų
³¤®µ³£¬²¨n®·Ç¿¶Ç£¨n®²¤¤¶¨µ¨µ£³¶Ç«ÂÂ
y¹²Ų¦®¥ª¶³¤¶¨µ£³À¦±¶¨¨µ£³Ų¿µÇ¢ ¨³¢Ì³³Â
³¤«¸«¨¿®«³¤À¦±® q ¨³¢¤ºny¹²Â¬²¨n®¶Ç¿¶Ç£¨n®
Description on some of the current issue that
EQPVTKDWVKQPUŲOCFGŲD[ŲVJGŲůGNFŲQHŲRCNGQPVQNQI[ŲVQŲVJGQTKGUŲKPŲ
geology and biology, gaining skills on literature review and current
knowledge on treated topics
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 ¨»n¤ª·µÁ¨º° (OHFWLYHFRXUVHV 
 ¦¸ª·¥µÂ¨³¦¦¡¸ª·ª·¥µª¸Á°Á¸¥
 

*HRORJ\DQG3DODHRQWRORJ\RI$VLD

¤¶¨µ£³Ų® q¤±®¤¶À¤«²³®¨¶¿®¿¶£ŲÀm
µ®q¨³³Ų±¿Æ¤¶Ų¤¶À®m²¨¿µ«¤¤³¦Ų²È ¬µÀ¦±¹À
²¢³¤³Á¦Â¨¶¿®¿¶£Ų³¤m®¿¸®¿³¬µ¢³¦²£Ų¤¶¨µ£³À¦±
¤¤¶¨µ¨µ£³®À¬¦m³·Ì³¤¤q«³Ì ²Â¨¶¿®¿¶£

Geology, Tectonic framwork of Asia, Gondwana,
geosuture, Palaeotethys, Global standard section and point in
#UKCŲ*KOCNC[CPŲQTQIGP[ŲIGQNQI[ŲCPFŲRCNCGQPVQNQI[ŲQHŲOCLQTŲ
fossil sites in Asia

 µ¦¨Îµ´´Ê®·µ¤¸ª£µ¡ ´Ê¼
 

$GYDQFHG%LRVWUDWLJUDSK\
Ų
À¨ µ  «m ¨ ²È  ¶ ¨ ¡³®³·  Ì ³ ¤¤q  ³¹ ¦ ¡³ Ų
³¤¿¶£«²¢²qÃ¨nŲ³¤¿¶£¢³¤³À¦±³¤ ¨ ¢¹ 
¹ ¡³ŲÁ¯Á¢À¶
À¦±Ã®±Á ¤¶Ų ¨µ¨²³³¤À¦±¶¨³¦¨µ£³Ų³¤¦Ì³²²È¬µ³¢¶¨¡³
À¶¿ ¨Ųm¨¶¨µ ³¤¦Ì³²²È ¬µ³¢¬m¨£®¹¤¢¨µ³À¦±³¤¦Ì³²
²È¬µ³¢¶¨¡³¿µ¤µ¢³Ų
Ų
%QPEGRVŲ KPŲ OKETQHQUUKNŲ \QPGUŲ ETQUUEQTTGNCVKQPŲ
calibration and quality control, homotaxy and diachrony, evolution
and biochronology, sequence biostratigraphy, taxic stratigraphic
range and quantitative biostratigraphy

 £µ¡Âª¨o°¤¦¦¡µ¨
 

3DODHRHQYLURQPHQW
Ų
²¨À¤¿«¤µ¢®³¤«±«¢±®À¦±«¡³À¨¦n®¢ŲÀ¨ µ
¹¦²ª±Ų³Á Á¢¶Ų «²³¨µ£³³¤¤²²¨³¢¬n³¶ÇŲ ¤±³¤À¦±
«² ¢Ų³·Ì³¤¤q¤®m ¤®£ŲÀ®m±®Ų¤ºÀ®³¤¦Ì³²²È ¬µÀ¦±
¨µ¨²³³¤®À®mŲ³¤¶ ¨³¢«¡³À¨¦n®¢¤¤³¦³Ã®ÁÁŲ
Depositional and environmental parameters, concept of
facies, taphonomy, adaptive functional morphology, populations
and communities, trace fossils, sedimentary basin, stratigraphic
architecture and basin evolution, isotopes palaeoenvironmental
interpretation

 Â°n³°
 

6HGLPHQWDU\%DVLQ

³¤Ì ³ ÀÀ®m  Ų ¤±«±«¢±®Ų ² ¨ À¹  ¦²  ª±Ų
±®¨¶Ų±®³£y|À¦±±¿¦¸ÈŲ±®«¢¹¤Ų³¤¤¹²¨Ų³¤
¿¦¶Ç£µ¨ÀmµŲ®²¤³±®ŲÀ®m¤¹²¨Ų®¨¶À¦±À®m¦³ ¨³¢²Ų
À®m¡³£Â¨¶Ų¤m®Â±¿¦¦·ŲÀ®mn³¬n³À¦±n³¬¦²¬¢ºm¿³±¤ºÁ n

$CUKPŲENCUUKůECVKQPŲFGRQUKVKQPCNŲU[UVGOŲHCEKGUŲOQFGNŲ
EQPVKPGPVCNŲUGFKOGPVUŲEQCUVCNŲCPFŲUJCNNQYOCTKPGŲUGFKOGPVUŲ
oceanic sediments, subsidence, denudation, sedimentary rate, rift
basin, continental margin and slope basins, intracratonic basin,
FGGRUGCŲVTGPEJGUŲHQTGCTEŲCPFŲDCEMCTEŲDCUKPU

 µ¦¨Îµ´´Ê®·Â¸Áª
 

6HTXHQFH6WUDWLJUDSK\
Ų
À¨ µ À¦±¬¦²³¤®³¤¦Ì³²²È ¬µÀ¶¿ ¨Ų¤±²Ì³È
±¿¦«²¢²qŲ ¤¶À¤«²³À¦±³¤¿¦¶Ç£¤±²±¿¦Ų¤µ¢³±®
¶Ç²³¢³Ų³¤«±«¢±®³¢m¨®¤±²ÌÈ³±¿¦«²¢²qŲ ³¤¦Ì³²
²È¬µÀ¶¿ ¨²È¦±¿®¶£«ºŲ³¤³¶¿ ¨Ų³¤¦Ì³²²È¬µ³ ¦¸ÇÃ¬¨
«±¿¸®À¦±³¤¦Ì³²²È¬µ³¢¶¨¡³Â³¤©·ª³³¤¦Ì³²²È¬µÀ
¶¿ ¨Ų³¤¦Ì³²²È¬µÀ¶¿ ¨®¤±«±«¢±®

Concept and principle in sequence stratigraphy, relative
UGCNGXGNŲVGEVQPKEUŲCPFŲGWUVCU[ŲUGFKOGPVCT[ŲUWRRN[ŲU[UVGOŲ
VTCEVŲJKIJTGUQNWVKQPŲUGSWGPEGŲUVTCVKITCRJ[ŲRCTCUGSWGPEGŲ
seismic stratigraphy and biostratigraphy in sequence stratigraphy,
sequence stratigraphy of depositional system

 µ¦´µ¦¡·¡·£´r
 

0XVHXP0DQDJHPHQW

³¤²³¤À¦±®¹¤²ªqŲ ³¤ºÀ¦¤²ª³²¨®£m³Ų ³¤²³¤
²¨®£m³Ų³¨µ²£n³¡²¤²ªqŲ ²³³¤n³³¤²À«µ¤¤©³¤Ų
³¤¤µ¬³¤µµ¡²qŲ ³¤©·ª³Ų³¤¿¤¶£¤ºnÀ¦±¶ ¨³¢n®¢º¦¶Ç¿¶Ç£¨²
µµ¡²qŲ³¤¬³À¬¦m¹À¦±ºn«²«¹
Archival management, care of collections, collections
management, curatorial research, exhibition development,
museum administration, museum studies, educational and
interpretative programming, fundraising and grantsmanship
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 ¦¦¡¸ªµ»¦¤ª·µ
 

6\VWHPDWLF3DODHRQWRORJ\
Ų
¬¦²µ«¿Æ¢¢³µ«qŲ¦²ª±³®¹¤¢¨µ³À¦± ¨³¢À¤²Ų
¦Ã³¤ÀmÀ£³³¤«¸²¹qŲ³¤ÀÀ®«d¶«qŲ Ì³Ì³² ¨³¢
®®«d¶«qŲ ¬¦²³¤® ¦³µ«µŲ n®¢º¦«²³¨µ£³¶ÇÂnÂ³
µ«¿Æ¢¢³µ«qŲ³¤¿¦¸®¦²ª±À¦±¨µ¶ ³¤¶ÂÇ nÂ³¤«¤n³«³£¨µ¨
² ³³¤
³µ² ¹q ³¦²ª±³«²³¨µ£³Ų³¤Ân®n ¢º¦Â³¤¦Ì³²²È ¬µm¨£
Â³¤«¤n³«³£¨µ¨
² ³³¤³µ² ¹Ųq ³¤«¤n³À¡³¨µ¨
² ³³¤³µ² ¹q
Principles of systematics, taxonomic characters and
variation, reproductive isolating mechanism, speciation, species
concept, cladistic concept, morphological data in systematic,
character selection and methodology of morphological phylogenetics,
stratigraphic information in phylogenetics, cladogram construction
 ¦¦¡¸ª£¼¤·«µ¦r
 

3DODHRELRJHRJUDSK\

¥ª¶³¶¨¡º¢µ©³«¤qÀ¦±¤¤¶¨¡º¢µ©³«¤qŲ ³¤¿µµ
Â¬¢mÀ®²¦Á¦À¤µ Ų³¤À¤m²¹qŲ ¤¶À¤«²³Ų«¢¡³ Ų¹¨µ¥
® ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³Ų³¤«º²¹q ¤²ÈÂ¬mŲ À¦±¤ºÀ®
¦¹m¢ ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³¬¦²Âm¨¤¶³¦
Theory of biogeography and paleobiogeography,
allopatric speciation, dispersal, plate tectonics, congruence,
biodiversity crisis, mass extinctions and major extant biodiversity
patterns in geological time
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ¦³¥»r
 

$SSOLHG3DODHRQWRORJ\

¨µ¨²³³¤®«µÇ¢¶¶¨µÀ¦±³¤¿¦¶Ç£À¦«¡³À¨¦n®¢Ų
¿¬¹³¤q«³Ì 
² ³¶¨¨µ£³Ų¦¹¢m ³·Ì³¤¤q¬¦²Ų¹¦¤¤¶¨µ ¨µ£³Ų
³¤¦Ì³²²È¬µ³¢¶¨¡³À¦±³¤¿¶£«²¢²qŲ ³¤¤±£¹qn®¢º¦³
¤¤¶¨µ¨µ£³Â¿µ®¹«³¬¤¤¢¤¨¢·³¤«Ì³¤¨À¬¦mcÁ¤¿¦¶£¢À¦±
À¬¦mÀ¤mŲ³¤Ì³¿¬¢¸®À¤mÀ¦±¨µ©¨¤¤¢
Evolution of life and environmental processes,
biological event, principal fossil groups, micropalaeontology,
biostratigraphy and correlation, the applications of palaeontology
in industry including petroleum and mineral exploration, mining
and engineering

 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ´ªrÅ¤n¤¸¦³¼´®¨´
 

,QYHUWHEUDWH3DODHRQWRORJ\

¬¦²¤¤¶¨µ ¨µ£³Ų¨µ¨
² ³³¤ŲÀ¦±³·Ì³¤¤q«² ¨qÃ¢m¢¶
¤±º«²¬¦²Ų¿¬¹³¤q«³Ì 
² Â¤±¨²©µ ³«¤q®«µÇ ¢¶¨¶ µ Ųµ«¿¢³µ«qŲ
¨µ¨²³³¤Ų À¦±³¤²È¸Ç®³·Ì³¤¤q ®ÌÈ³Ų Ã³¿¤¶£Ų Ã¤Á®²¨Ų
À¤ µÁ®®Ų¢®¦¦²«qŲ¿®Ã Á¿µ¤q¢ŲÀ¤ÁÃ¦qŲÀ¦±«²¨q³n®Ų
Principles of palaeontology, evolution and the fossil
record of invertebrates, major events in the history of life as well as
systematics, evolution and nomenclature of sponges, cnidarians,
bryozoans, brachiopods, mollusks, echinoderms, graptolites, and
arthropods.
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ´ªr¤¸¦³¼´®¨´
 

9HUWHEUDWH3DODHRQWRORJ\
Ų
Ì ³ ¿µ  «²  ¨q ¢¶  ¤±º  «²  ¬¦²  Ų ©·  ª³³·  Ì ³ ¤¤q «²  ¨q
¢¶¤±º«²¬¦²²ÈÀm¦³Á¤³Ų «²¨qÁ¤³¶Ç¢¶Ų Ų ¤£³ qÀ¦±«²¨q
«±¿µÌÈ³«±¿µŲ¨µ¨²³³¤®¨«²¨q¢¶¹ÌÈ³ ¤ÌÇ³Ų«²¨q¿¦¸È®£ ¦³Ų
¦³ŲÃÁ¿«³¤qŲŲ«²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£ÌÈ³¢ŲÀ¦±¢¹ª£qŲ
Vertebrate origins, studying fossil vertebrates, early
ůUJGUŲGCTN[ŲVGVTCRQFUŲCPFŲCORJKDKCPUŲGXQNWVKQPŲQHŲGCTN[ŲCOPKQVGUŲ
TGRVKNGUŲůUJGUŲFKPQUCWTUŲDKTFUŲOCOOCNUŲCPFŲJWOCPŲGXQNWVKQP
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °¤»¬¥r
 

+XPDQ3DODHRQWRORJ\

¨µ¶¤¨¬³®³£¹Ų ¤±«²³¨µ£³Ų³¤y©Ų³Ų¤º¤m³Ų
«¢®Ų¦²³Ų¥µ¤¤¢ŲÀ¦±Á ¤«¤n³³«² ¢®¢¹ª£qŲ ¨³¢«²¢²q
²¦¹m¢¦µÂ¬mÃ¤n¬³Ų³¤¿µ«®³Ų³¤¤Ã¤À¦± yŲ³¤¤²²¨®
Á¯Á¢µŲ¢¹ª£q£¹ Â¬¢mŲ¨µ¨²³³¤®«¢®Ų ¨³¢«Ì³·Ų¿ ¤¸Ç®¢¸®Ų¡³ª³Ų
©µ¦±ŲÀ¦±³¤Ì³¿ª¤¤¤¢
Dating methods, morphological systematics, burial,
size, shape, brains, energy, behavior, social structure, ape
and human relations, bipedalism, jaws and teeth, hominine
adaptation, modern humans, evolution of brain, consciousness,
tools, language, art, and agriculture
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 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °ÅÃÁµ¦r
 

3DODHRQWRORJ\RI'LQRVDXUV

Ì³Ì³² ¨³¢Ų¹Ì³¿µ®ÃÁ¿«³¤qŲ ¨µ¨²³³¤³µ²¹Ųq
³¤¤±¢³®³£¹Ų ³£¨µ¡³ ©³«¤qŲ ³¬n³¶Ç³«²³¨µ£³Ų¤±
¦n³¢¿¸È®Ų³¤¿¤µ¿µÁŲ ²¡¨µ£³Ų¥µ¤¤¢Ų¥µ¤¤¢³¤«¸²¹qŲ
¦m®«¢®Ų¿³¨q
y ³Ų¶¨¦©³«¤qŲ ¨³¢À¤²Ų¶¨¡º¢©µ ³«¤qŲnÌ³¿µ
®Ų¸À¦±ÃÁ¿«³¤qŲ³Á Á¢¶Ų³¤«º²q
Ų
&GůPKVKQPŲ QTKIKPŲ QHŲ FKPQUCWTUŲ RJ[NQIGP[Ų CIGŲ
determination, anatomy, functional morphology, musculature,
growth and embryology, behaviour, reproductive behaviour, brain
case, intelligence, biomechanics, variation, biogeography, birds
origin, plants and dinosaurs, taphonomy, and extinction
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °¨µ
 

3DODHRQWRORJ\RI)LVKHV

¦³Ã¢m¢¶ ³¤¤Ã¤Ų¹Ì³¿µ®³¤¤Ã¤À¦± ¨³¢«²¢²q
²¦³¨Ų)PCVJQUVQOGŲ2NCEQFGTOKŲ%JQPFTKEJVJ[GUŲ#ECPVJQFKKŲ
À¦±¦³¤±ºÀÆŲ 1UVGKEJVJ[GUŲ ¨µ¨²³³¤®¦³¦¹m¢À¤¿¤µÇ¢
À¦±³¤«º²¹q ¤²È£µÇÂ¬mŲ ¦³¢À¦±Ã ¿¢¤m³¦¹m¢À¤Ų³¤¤²²¨®
¦³¤±º®m®m¨¬¦²¢¬³£¹ ³¦¶Á®Á®µŲ¦³¤±ºÀÆ¦¹¢m À¤ÅŲ³¤
¤²²¨®¦³¦¹m¢ŲVGNGQUVUŲ¨µ¨²³³¤®¦³m¨¬¦²£¹ ¶Á¨¿¶Ç£
Ų
,CYNGUUŲ ůUJGUŲ QTKIKPŲ QHŲ LCYUŲ CPFŲ )PCVJQUVQOGŲ
TGNCVKQPUJKRUŲ2NCEQFGTOKŲ%JQPFTKEJVJ[GUŲ#ECPVJQFKKŲ1UVGKEJVJ[GUŲ
GCTN[ŲůUJŲGXQNWVKQPŲCPFŲOCUUŲGZVKPEVKQPŲGCTN[ŲUJCTMUŲCPFŲEJKOCGTCUŲ
RQUVRCNCGQ\QKEŲ%JQPFTKEJVJ[CPŲTCFKCVKQPŲGCTN[ŲDQP[ŲůUJGUŲ
TCFKCVKQPŲQHŲVJGŲVGNGQUVUŲCPFŲRQUV&GXQPKCPŲGXQNWVKQPŲQHŲůUJGU
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °¨µ¤
 

3DODHRQWRORJ\RI6KDUNV
Ų
¹Ì³¿µÀ¦±³¤Àm£³£²¹q ®¦³¢¦¹¢m ŲPGQUGNCEJKCPŲ
¨³¢¬¦³¬¦³£®¦³¢Â£¹ Ã¤À®«µ®nŲ¶¨¦©³«¤q®
y¦³¢Ų³¤¤²²¨®¦³¢Ã¯Á®q¿n³«ºm«¡³À¨¦n®¢ÌÈ³¸Ų
Ų
1TKIKPŲ CPFŲ GCTN[Ų TCFKCVKQPŲ PGQUGNCEJKCPŲ UJCTMUŲ
FKXGTUKV[ŲQHŲ7RRGTŲ6TKCUUKEŲUJCTMUŲDKQOGEJCPKEUŲQHŲUJCTMŲVGGVJŲ
and adaptations of hybodont sharks to freshwater environments
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °´ªrÁ¨ºÊ°¥¨µ
 

3DODHRQWRORJ\RI5HSWLOHV
Ų
¨µ¨²³³¤®«²¨q¦¹m¢®³¤qÁ ®¤q²ÈÀmm¨£¹ Ã¤À®«µŲ
¨«²¨q¿¦¸È®£ ¦³±¿¦£¹ Ã¤À®«µŲÀ¦±Ì³¿µ®ÃÁ¿«³¤q
The Triassic evolution of the Archosauromorphs,
Triassic seas, and origin of the dinosaurs
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 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °
 

3DODHRQWRORJ\RI%LUGV

®³¤q ¶®®¿®¤µŲ¹Ì³¿µ®¶ÇµÃnŲ £¹ ¤¶¿¿¶£«Ų
¨µ¨
² ³³¤ÀÀ®£¹ Â¬¢mŲ¶Ç µ Ã¢mÃnÂ¦¹¢m ³¦¶Á®³¶ŲÀ¦±
¶Á®³¶Ų ¨³¢¬¦³¬¦³£®
ArchaeopteryxŲ QTKIKPŲ QHŲ DKTFŲ ŰKIJVŲ DKTFUŲ QHŲ
VJGŲ%TGVCEGQWUŲTCFKCVKQPŲQHŲOQFGTPŲDKTFUŲŰKIJVNGUUŲDKTFUŲ
2CNCGQIPCVJCGŲCPFŲ0GQIPCVJCGŲCPFŲFKXGTUKůECVKQPŲQHŲDKTFU
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °´ªrÁ¨¸Ê¥¨¼oª¥¤
 

3DODHRQWRORJ\RI0DPPDOV

ÃÁ®qÀ¦±¦²ª±¶Ç¿µÇ¢·È¢³®«²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£¢Ų
«²¨q¿¦¶£È ¦ºn¨£¢¦¹¢m À¤Ų«²¨q¿¦¶£È ¦ºn¨£¢£¹ ¤¶¿¿¶£«Ų«²¨q¿¦¶£È ¦º
n¨£¢¶Ç¢¶¤±¿k³¬n³n®Ų«²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£¢¶Ç¢¶¤Ų«²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£¢
Â¨¶®¿¢¤µ³ÂnŲ «²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£¢Â®²²«²¨q¶ ¶ÇŲ «²¨qºn¦m³Ų¦µÇŲ
®³¤q®n³Ų¤±m³£ŲÀ¦±Ų«²¨q yÀ±Ų³¤«º²¹q®«²¨q¿¦¶È£¦ºn¨£¢
³Â¬mÂ£¹ Ì³È ÀÆŲÀÀ³¤¿µ¨µ¨
² ³³¤®«²¨q¿¦¶£È ¦ºn¨£¢Ų
Cynodonts and the acquisition of mammalian
EJCTCEVGTUŲůTUVŲOCOOCNUŲ/GUQ\QKEŲOCOOCNUŲOCTUWRKCNUŲ
South American mammals, placental mammals, Laurasiatherians,
Cetartiodactyla, Perissodactyla, Carnivora and Pholidota,
Archonta, Glires, ice age extinction of large mammals, and pattern
of mammalian evolution
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °´ªr¡ª®°¥
 

3DODHRQWRORJ\RI0ROOXVFV
Ų
¦²ª±¸È ³³«²³¨µ£³Ų³¤²¬¢¨¬¢ºm ³®¹¤¢
¨µ³ŲµÇ ¶®Ç £º®m ³©²£Ųµ¿¨©¨µ£³ŲÀ¦±¨µ¨
² ³³¤®Ų®±¦³Á ®À¤Ų¬®£
³¶Á¤³Ų¦µÇ ±¿¦Ų¬®£³¿¶£¨Ų¿ ³Á¤®Ų¬®£«®³ŲÁ¤«Á¤ ®¿ £¶ Ų
À¦±¬®£³n³ŲÂm¨¿¨¦³m³ÅŲ³¤¶³¦ŲÀ¦±³¤¦Ì³²²È¬µ³
¶¨¡³n¨£³·Ì³¤¤q¬®£³¿¶£¨Ų¬®£«®³ŲÀ¦±¿ ³Á¤®
Ų
$CUKEŲ CVVTKDWVGUŲ ENCUUKůECVKQPŲ JCDKVCVŲ GEQNQI[Ų
and evolution of Aplacophora, Polyplacophora, Gastropoda,
%GRJCNQRQFCŲ $KXCNXKCŲ4QUVTQEQPEJKCŲ 5ECRJQRQFCŲ VJTQWIJŲ
geologic time and biochronological correlations
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °´ªr¡ª·ª®µ¤
 

3DODHRQWRORJ\RI(FKLQRGHUPV
Ų
¦²  ª±«² ³¨µ  £³²Ç¨ÃŲ ³¤²  ¬¢¨¬¢º m  ³®¹  ¤¢
¨µ³ŲµÇ¶Ç®£ºm®³©²£Ųµ¿¨©¨µ£³ŲÀ¦±¨µ¨²³³¤®«²¨qÂ¦¹m¢¿¢m±¿¦Ų
³¨±¿¦ŲÃ ¤®£qŲ À¦±¦³«Á²¨ŲÂm¨¿¨¦³m³ÅŲ³¤¶³¦ŲÀ¦±
³¤¦Ì³²²È¬µ³¶¨¡³n¨£³·Ì³¤¤q
Ų
)GPGTCNŲEJCTCEVGTKUVKEUŲVCZQPQOKEŲENCUUKůECVKQPŲJCDKVCV,
ecology and evolution of Asterozoa, Echinozoa, Crinozoa, and
$NCUVQ\QCŲVJTQWIJŲIGQNQIKEŲVKOGŲCPFŲDKQEJTQPQNQIKECNŲEQTTGNCVKQPU

 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °´ªr µ¨o°
 

3DODHRQWRORJ\RI$UWKURSRGV
Ų
Ì³¿µÀ¦±³¤²Ì³À¤±¿¡µÇ¶Ç®£ºm®³©²£Ųµ¿¨©¨µ£³
À¦±¨µ¨²³³¤®«²¨q³n®¦¹m¢Ã¤Á¦ÃqŲ ¤²«¿¿¶£Ų¿¦µ¿®¿¤ŲÀ¢¦Ų
®®Á ®¤³Ų³¤qµ¤³³À¦±¿±«Á¢µ³Ų³¤·È¢³Ân¶¨µ®
«²¨q³n®Ų³¤Ân³·Ì³¤¤q«²¨q³n®Â³¤¦Ì³²²È¬µ³¶¨¡³
Ų
1TKIKPŲCPFŲENCUUKůECVKQPŲJCDKVCVŲGEQNQI[ŲCPFŲGXQNWVKQPŲ
QHŲ 6TKNQDKVCŲ %TWUVCEGCŲ %JGNKEGTCVCŲ +PUGEVCŲ 1P[EJQRJQTCŲ
Tardigrada, and Pentastomida, colonization of arthropod on land,
and biochronological correlations
 ¦¦¡¸ª·ª·¥µ °¡º®·ÄoÎÊµ
 

3DODHRQWRORJ\RI5HHIV
Ų
¤±¨³¤¿µŲ ¨³¢¬¦³¬¦³£³¶¨¡³Ų³¤®£ºm¤m¨¢²
®«µÇ¢¶¶¨µ«®µŲ³¤«¤n³¿«¤µ¢À¨±³¤²Â¬nÀÆÀ¤mŲ³¤¤¨
±®À¦±³¤«·¤m®³µ¤¤¢®«µÇ¢¶¶¨µŲµ«²¢²q¤±¬¨m³
«µÇ¢¶¶¨µÂÀ¨±³¤²ŲŲ³¤®«®m®«¡³¨±Á¦¤n®À¦±¤ºÀ
³¤¿¦¶Ç£À¦®À¨±³¤²Âm¨¿¨¦³m³ÅŲ³¤¶³¦
Process of formation, biodiversity, symbiosis,
recruitment, bioturbation and bioerosion, interaction of the biota
of the reef, response to global warming and changing patterns of
carbonate buildups through time

 ®¤ªª·µ¦³µ¦rª· ¥´  5HVHDUFKH[SHULHQFHFRXUVHFDWHJRU\ 
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV
Ų
³¨µ²£²È«º¿¸Ç®«¤n³® q ¨³¢¤ºnÂ¬¢m¸È³®¥ª¶
³¤¤¶¨µ¨µ£³¶Ç¿{¶Ç£®¢¤²Ų
Advanced research for constructing the new body of
knowledge on the basis of acceptable theories on Palaeontology
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV

³¨µ ² £ ²È  «º  ¿¸Ç ® «¤n ³ ® q ¨³¢¤º n Â ¬¢m  ¸È  ³³
¤¤¶¨µ¨µ£³Ų #FXCPEGFŲTGUGCTEJŲHQTŲEQPUVTWEVKPIŲCŲPGYŲDQF[Ų
of knowledge on the basis of Palaeontology
 ª·¥µ·¡r
®nª¥·

7KHVLV

³¨µ£² ²È «º¿¸®Ç «¤n³® q ¨³¢¤ºÂn ¬¢m³n³¤¤¶¨µ ¨µ£³
Advanced research for constructing a new body of the
MPQYNGFIGŲKPŲVJGŲůGNFŲQHŲ2CNCGQPVQNQI[

 ¦³µ¦Á«£¼¤·«µ¦rÎµ®¦´¦¦¡¸ª·ª·¥µ  

*HRJUDSKLFDO,QIRUPDWLRQ6\VWHPVIRU3DODHRQWRORJ\
Ų
® q¤±®®¤±«³¤«¿©¡º¢µ©³«¤qŲÁ ¤«¤n³n®¢º¦Ų
³¤²³¤n®¢º¦ŲÀ¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦Ų³¤®®ÀÀ¦±³¤¤±£¹qÂn
n³¤¤¶¨µ¨µ£³
The components of geographical information systems,
data structure, data management, data analysis, design and
application for palaeontological work
 ª·¥µ¦³¼
 

2VWHRORJ\
Ų
³¤©·ª³¤±º¤¨¢·Á ¤«¤n³¤±ºŲ ³¤¤±¹«m¨®
Á ¤¤±ºŲ«²³¨µ£³Á ¤¤m³®«µÇ¢¶¶¨µ¶Ç¬¦³¬¦³£Ų Á£¿³±
±Á¬¦©¶¤ª±À¦±¤±º¤£³ q ®¦³ŲŲ«²¨q«±¿µÌ³È «±¿µŲ¤±¿nŲ
ÃÁ¿«³¤qŲÃ Á®¤qŲÀ¦±¿¦¶£È ¦ºn¨£¢Ų®³©²£¿ µ ³¤¤±¹¬¶Ç ¦³¬¦³£
À¦±¨µ¶³¤À¦¦m³ÅŲÂ³¤¨µ¿ ¤³±¬q³¤±º«²¨q¢¶¤±º«²¬¦²Ų
Ų
5VWF[ŲQHŲDQPGUŲKPENWFKPIŲDQPGŲUVTWEVWTGŲVJGŲKFGPVKůECVKQPŲ
of skeletal elements, skeletal morphology of several taxa with
RCTVKEWNCTŲCVVGPVKQPŲVQŲVJGŲUMWNNŲCPFŲCRRGPFKEWNCTŲDQPGUŲQHŲůUJŲDKTFUŲ
amphibians, crocodiles, dinosaurs, phytosaurs, and mammals
WUKPIŲCŲXCTKGV[ŲQHŲKFGPVKůECVKQPŲVGEJPKSWGUŲCPFŲKPVGTRTGVKXGŲ
methods to analyze vertebrate osteological remains
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: Doctor of Philosophy Program in Physics

ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ
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Doctor of Philosophy (Physics)
Ph.D. (Physics)

ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ
1. ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ
1.1 ĎĄĊ÷ĊėëĕĠâü
1.2 ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
1.2.1 âĈěŇĄĊėëĕýĔèåĔý
1.2.2 âĈěŇĄĊėëĕğĈĚĐâ
2. ĎĄĊ÷Ċėúąĕüėāüûŋ
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ

Ġýý 1.1
-

48
48

ĎĈĔâčĜøĆ (ĎüŇĊąâėø)
Ġýý 1.2
Ġýý 2.1
-

72
72

12
36
48

Ġýý 2.2
-

24
48
72
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ĆĕąĊėëĕĢüĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĊėëĕĠâü
0299 501 ĊėûĘúĕèčùėøėčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ*
Statistical Methods for Sciences
0299 502 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ*
Research Methodology for Sciences

11 ĎüŇĊąâėø
3(3-0-6)
3(3-0-6)

* ğþŎüĆĕąĊėëĕúĘħýĔèåĔýĢĎňüėčėøğĆĘąüġ÷ąģĄŇüĔýĎüŇĊąâėø ĠĈēøňĐè
ģ÷ňÿĈâĕĆþĆēğĄėüĆē÷ĔýãĔĨü S (Satisfactory)
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
âĈěŇĄĊėëĕýĔèåĔý
0204 697 čĔĄĄüĕĂľčėâčŋ 1*
Seminar in Physics 1
0204 698 čĔĄĄüĕĂľčėâčŋ 2*
Seminar in Physics 2

2 ĎüŇĊąâėø
1(0-2-4)
1(0-2-4)

* ğþŎüĆĕąĊėëĕúĘħýĔèåĔýĢĎňüėčėøğĆĘąüġ÷ąģĄŇüĔýĎüŇĊąâėø ĠĈēøňĐè
ģ÷ňÿĈâĕĆþĆēğĄėüĆē÷ĔýãĔĨü S (Satisfactory)
âĈěŇĄĊėëĕğĈĚĐâ
ĢĎňüėčėøğĈĚĐâğĆĘąüĆĕąĊėëĕúĕèĂľčėâčŋøĕĄåĊĕĄčüĢé ġ÷ąüėčėø
Ġýý 2.1 ğĈĚĐâğĆĘąü ģĄŇüňĐąâĊŇĕ 12 ĎüŇĊąâėø ĠĈē Ġýý 2.2 ğĈĚĐâğĆĘąüģĄŇ
üňĐąâĊŇĕ 24 ĎüŇĊąâėø üėčøė čĕĄĕĆùğĈĚĐâğĆĘąüĆĕąĊėëĕĢüâĈěĄŇ ĊėëĕğĈĚĐâğāėĄħ
ğøėĄéĕâĆĕąĊėëĕĢüĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø čĕãĕĊėëĕĂľčėâčŋ
0204 511 ĊėûĘâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ
Mathematical Methods for Physicists
0204 512 ĊėûĘâĕĆğëėèåĬĕüĊöĢüĂľčėâčŋ
Computational Methods in Physics
0204 521 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý 1
Classical Mechanics 1
0204 522 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý 2
Classical Mechanics 2
0204 523 âĈċĕčøĆŋğëėèčùėøė
Statistical Mechanics
0204 531 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ 1
Quantum Mechanics 1
0204 532 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ 2
Quantum Mechanics 2
0204 541 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ 1
Electromagnetics 1
0204 542 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ 2
Electromagnetics 2

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

0204 545 ĂľčėâčŋāĈĕčĄĕĄĜĈòĕü
3(3-0-6)
Fundamental Plasma Physics
0204 547 ĂľčėâčŋčěîîĕâĕċĠĈēğúåġüġĈąĘčěîîĕâĕċ
3(3-0-6)
Vacuum Physics and Vacuum Technology
0204 548 âĆēýĊüâĕĆúĕèāĈĕčĄĕ
3(3-0-6)
Plasma Processing
0204 551 ğúåġüġĈąĘĂľĈŋĄýĕè
2(2-0-4)
3(3-0-6)
Thin Film Technology
0204 554 ĂľčėâčŋčùĕüēãĐèĠãĦè
3(3-0-6)
Solid State Physics
0204 601 ğĆĚħĐèåĔ÷čĆĆúĕèĂľčėâčŋ
3(3-0-6)
Selected Topics in Physics
0204 611 ĊėûĘâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋãĔĨüčĜèčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Methods for Physicists
0204 631 åĊĐüøĔĄĂľčėâčŋãĐèĐüěăĕåĎĈĕąøĔĊ
3(3-0-6)
Quantum Many-Particle Physics
0204 641 ĎĈĔââĕĆĊėüėéêĔąāĈĕčĄĕ
3(3-0-6)
Principles of Plasma Diagnostics
0204 651 čăĕĊēĠĄŇğĎĈĦâĠĈēĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ
3(3-0-6)
Magnetism and Magnetic Materials
0204 652 âĆēýĊüâĕĆğøėýġøãĐèÿĈęâ
3(3-0-6)
Crystal Growth Processes
0204 653 ĐėğĈâġúĆğìĆĕĄėâ
3(3-0-6)
Electroceramics
0204 654 ĂľčėâčŋčùĕüēãĐèĠãĦèãĔĨüčĜè
3(3-0-6)
Advanced Solid State Physics
0204 655 čăĕāüĬĕąĊ÷ąėħè
3(3-0-6)
Superconductivity
0204 656 ĎĈĔâãĐèčğþâġúĆčġâþĿâĕĆúēĈěÿŇĕüãĐèĐėğĈĦâøĆĐü 3(3-0-6)
Principles of Electron Tunneling Spectroscopy
0204 657 ĂľčėâčŋčĕĆâęħèøĔĊüĬĕãĔĨüčĜè
3(3-0-6)
Advanced Semiconductor Physics
0204 658 ĐěþâĆöŋĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋčĄĔąĢĎĄŇ
3(3-0-6)
Modern Electronics Devices
0204 659 ĠýýéĬĕĈĐèĆē÷ĔýĐēøĐĄãĐèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ
3(3-0-6)
Atomistic Modelling of Magnetic Materials
0204 671 ÷ĕĆĕċĕčøĆŋĂľčėâčŋ 1
3(3-0-6)
Astrophysics 1
0204 672 ÷ĕĆĕċĕčøĆŋĂľčėâčŋ 2
3(3-0-6)
Astrophysics 2
0204 673 ĂľčėâčŋþĆėăĜĄė
3(3-0-6)
Space Physics

3(3-0-6)
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ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
0204 891 Ċėúąĕüėāüûŋ*
Thesis
0204 892 Ċėúąĕüėāüûŋ**
Thesis
0204 893 Ċėúąĕüėāüûŋ***
Thesis
* čĬĕĎĆĔýüėčėøğĈĚĐâğĆĘąüĠýý 1.2
** čĬĕĎĆĔýüėčėøğĈĚĐâğĆĘąüĠýý 1.1 ĠĈē 2.2
*** čĬĕĎĆĔýüėčėøğĈĚĐâğĆĘąüĠýý 2.1
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72 ĎüŇĊąâėø
48 ĎüŇĊąâėø
36 ĎüŇĊąâėø

m²sj¢~sv}¡w|z~
ksÊj×j¢~¨Ó
ĎĄĊ÷ĊėëĕĠâü
0299 501 ĊėûĘúĕèčùėøėčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ
3(3-0-6)
Statistical Methods for Science
åĊĕĄĎĄĕąĠĈēþĆēğăúãĐèĊėûĘâĕĆúĕèčùėøė ğúåüėåâĕĆëĔâ
øĔĊĐąŇĕè âĕĆĠéâĠéèåŇĕčùėøė ĠÿüâĕĆú÷ĈĐè âĕĆú÷čĐýãňĐøâĈèğýĚĐĨ èøňü
âĕĆĠþĈèãňĐĄĜĈčùėøėāĕĆĕğĄúĆėâĠĈē üĔüāĕĆĕğĄúĆėâ âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ
ġ÷ąĢëňġþĆĠâĆĄčĬĕğĆĦéĆĜþúĕèčùėøė ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňĢüèĕüĊėéĔą
DeÌnitions and types of statistical methods, sampling
techniques, sampling distributions, experimental designs, tests
on assumptions, transformation of parametric and non-parametric
statistical data, statistical analysis using statistical packages,
application in research studies
0299 502 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊéė ĔąčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
þĆĔëîĕĠĈēĠüĊåė÷ĢüâĕĆĊėéąĔ ĆēğýĘąýĊėûĠĘ ĈēâĆēýĊüâĕĆĊėéąĔ
âĕĆğâĦýĆĊýĆĊĄãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ âĕĆğãĘąüĆĕąèĕüâĕĆĊėéĔą
âĕĆğčüĐÿĈèĕüĊėéĔą âĕĆğãĘąüğåňĕġåĆèĊėéĔąĠĈēâĕĆğãĘąüÿĈèĕüĊėéĔą
ğāĚħĐøĘāėĄāŋ
Philosophy and concept of research, research
methodology and research procedure, data collection and
analysis, research writing, research presentation, research
proposal practicum and research writing for publication

ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
âĈěŇĄĊėëĕýĔèåĔý
0204 697 čĔĄĄüĕĂľčėâčŋ 1
1(0-2-4)
Seminar in Physics 1
âĕĆåňüåĊňĕ âĕĆüĬĕğčüĐÿĈèĕüĠĈēâĕĆĐăėþĆĕąĎĔĊãňĐúĘħüŇĕ
čüĢéúĕèĂľčėâčŋ
Investigating an interested topic in the Ìeld of Physics;
oral presentation and discussion
0204 698 čĔĄĄüĕĂľčėâčŋ 2
1(0-2-4)
Seminar in Physics 2
âĕĆğčüĐÿĈèĕü ĠĈēâĕĆĊėāĕâČŋèĕüĊėéĔąúĕèĂľčėâčŋúĘħüŇĕčüĢé
ĢüčùĕüâĕĆöŋ þŌééěýĔüúĘħüĬĕģþčĜŇâĕĆğĈĚĐâĎĔĊãňĐĊėúąĕüėāüûŋãĐèüėčėø
Presentation and discussion on topics related to
Physics of current interests; leading to the selection of a student’s
research topic
âĈěŇĄĊėëĕğĈĚĐâ
0204 511 ĊėûĘâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ
3(3-0-6)
Mathematical Methods for Physicists
čĄâĕĆğëėèĐüěāĔüûŋĠĈēčĄâĕĆĐėüúėâĆĔĈ âĕĆĠþĈèĐėüúėâĆĔĈ
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèìňĐü ĐüěâĆĄĂĜğĆĘąĆŋĠĈēÿĈâĕĆĠþĈèĂĜğĆĘąĆŋ ĂŌèâŋëĔüāėğċČ
ãĐèåöėøċĕčøĆŋğëėèĂľčėâčŋ ĠåĈåĜĈĔčãĐèâĕĆĠþĆÿĔü ğĊâğøĐĆŋ ğĄúĆėâìŋ
ĠĈēğúüğìĐĆŋ
Differential and integral equations, integral
transformations, complex analysis, Fourier series and
transformation, special functions of mathematical physics,
calculus of variations, vectors matrices and tensor
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0204 512 ĊėûĘâĕĆğëėèåĬĕüĊöĢüĂľčėâčŋ
3(2-2-5)
Computational Methods in Physics
ğèĚĐħ üģããĐèĆĕąĊėëĕ : 0204 511 ĊėûâĘ ĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋčĕĬ ĎĆĔý
üĔâĂľčėâčŋ
Prerequisite: 0204 511 Mathematical Methods for
Physicists
ĊėûğĘ ëėèøĔĊğĈã âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĐň ĄĜĈ ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
åĊĕĄåĈĕ÷ğåĈĚĐħ üčĜþŇ î
Ō ĎĕúĕèĂľčâė čŋ âĕĆþĆēĄĕöåŇĕĢüëŇĊè âĕĆĎĕĆĕâãĐè
čĄâĕĆ âĕĆĐėüúėğâĆø čĄâĕĆğëėèĐüěāĔüûŋ ğúåüėåĄĐĈøėåĕĆŋġĈ åŇĕÿė÷āĈĕ÷
ĠāĆŇâĆēéĕą åĊĕĄåĊĆéēğþŎüčĜèčě÷ čĔèĊĔøüĕâĕĆ ÿĈâĕĆĠþĈèĂĜğĆĘąĆŋ
Numerical methods, data analysis and error analysis
applied to physical problems, Ìtting and interpolation, roots
of equations, integration, differential equations, Monte Carlo
techniques, propagation of errors, maximum likelihood,
convolution, Fourier transformation
0204 521 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý 1
3(3-0-6)
Classical Mechanics 1
úýúĊüâĈċĕčøĆŋüėĊøĔü âĈċĕčøĆŋĈĕâĆĕèøŋ âĕĆğåĈĚħĐüúĘħ
ăĕąĢøňĠĆèċĜüąŋâĈĕè āĈċĕčøĆŋ ãĐèĊĔøùěĠãĦèğâĆĦè âĕĆĠþĈèĠýýýĔîîĔøė
âĈċĕčøĆŋĠđĄėĈøĔü úćČðĘĠđĄėĈøĔüéĕġåýĘ
Reviews Newtonian mechanics, Lagrange mechanics,
central forces motions, Dynamics of rigid body, Hamilton mechanics,
canonical transformation, Hamilton-Jacobi theory
0204 522 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý 2
3(3-0-6)
Classical Mechanics 2
ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ : 0204 521 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý 1
Prerequisite: 0204 521 Classical Mechanics 1
Ćēýýāėâ÷Ĕ ğåĈĚĐħ üúĘħ âĈċĕčøĆŋĈĕâĆĕüéŋğâĘąüĠĈēâĈċĕčøĆŋĠđ
ĄėĈġúğüĘąü âĕĆĠþĈèĠýýýĔîîĔøėĠĈēâĕĆģĄŇĠþĆğþĈĘħąü âðâĕĆčĄĄĕøĆ
ĠĈēâðâĕĆĐüěĆĔâČŋ úćČðĘĠđĄėĈøĔü-éĕġåýė ýúüĬĕčĜŇúćČðĘčĔĄāĔúûăĕā
ĎĔĊãňĐĊėéĔąğâĘħąĊâĔýâĈċĕčøĆŋĢüþŌééěýĔü
Moving coordinate systems, Lagrangian and
Hamiltonian mechanics, canonical transformation and invariant,
symmetries and conservation laws, Hamilton-Jacobi theory,
introduction to the theory of relativity, current topics in mechanics
0204 523 âĈċĕčøĆŋğëėèčùėøė
3(3-0-6)
Statistical Mechanics
úýúĊüğüĚĨĐĎĕğúĐĆŋġĄģ÷üĕĄėâ āĚĨüòĕüúĕèčùėøė úćČðĘéĈüŋ
ãĐèâŉĕì âĈċĕčøĆŋğëėèčùėøė ĠýýêýĔý ĠĈēâĈċĕčøĆŋğëėèčùėøĠė ýýåĊĐüøĔĄ
Classical thermodynamic, basics of statistical
methods, kinetic theory of gases, classical statistical mechanics
and quantum statistical mechanics
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0204 531 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ 1
3(3-0-6)
Quantum Mechanics 1
đėĊğýėĆŋ÷čğþì ãňĐøâĈèĠĈēĎĈĔââĕĆāĚĨüòĕüãĐèâĈċĕčøĆŋå
ĊĐüøĔĄ ĊėûøĘ ĊĔ ÷ĬĕğüėüâĕĆ âĈċĕčøĆŋåĈĚüħ ĠĈēâĈċĕčøĆŋğĄúĆėâìŋ ġĄğĄüøĔĄ
ğëėèĄěĄĠĈēčþľü ĐēøĐĄģđġ÷Ćğéü čùĕüēāĚüĨ ãĐèĐēøĐĄđĘğĈĘąĄ úćČðĘâĕĆ
ĆýâĊüĠýýģĄŇãęĨüâĔýğĊĈĕ
Hilbert space, postulates and fundamental concept
of quantum mechanics, operator methods, wave and matrix
mechanic, angular momentum and spin, hydrogen atom, ground
state of helium’s atom, time-independent perturbation theory
0204 532 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ 2
3(3-0-6)
Quantum Mechanics 2
ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ : 0204 531 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ 1
Prerequisite: 0204 531 Quantum Mechanics 1
úćČðĘâĕĆĆýâĊü ĊėûâĘ ĕĆþĆēĄĕöĠýýøŇĕèĥ ĊėûâĘ ĕĆĠþĆÿĔüĠĈēĊėûĘ
âĕĆ÷ĔýğýėĈąĜğåýĘ âĕĆëü âĕĆ÷Ĝ÷âĈĚüĠĈēâĕĆâĆēğéėèãĐèĆĔèčĘĢüččĕĆĠĈēâĕĆ
þĆēąěâøŋĢëň ýúüĬĕčĜŇâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄğëėèčĔĄāĔúûăĕā ĠĈēčĄâĕĆ÷ėĠĆâ
Perturbation theory, approximation methods, variation
and WKB methods, quantum collision, absorption and scattering
of radiation in matter and their applications, introduction to
relativistic quantum mechanics and Dirac’s equations
0204 541 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ 1
3(3-0-6)
Electromagnetics 1
ģĂĂŃĕčùėøąŋ ĠĄŇğĎĈĦâčùėøąŋ ċĔâąŋģĂĂŃĕĠĈēþŌîĎĕåŇĕãĐýğãø
čĄâĕĆåĈĚħüãĐèĈĕþĈĕìĠĈēþŌĊìè ĂŌèâŋëĔüâĆĘü ĄĔĈøėġāĈ ģ÷ĐėğĈĦâúĆėâ čĄ
âĕĆĠĄâìŋğĊĈĈŋ åĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ ĠĈēâĕĆĠÿŇãĐèåĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ
Electrostatics, magnetostatics, potential and boundary
value problems, Laplace’s and Poisson’s wave equations,
Green’s functions, multipoles, dielectric, Maxwell’s equations,
electromagnetic waves and its propagations
0204 542 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ 2
3(3-0-6)
Electromagnetics 2
ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ : 0204 541 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ 1
Prerequisite: 0204 541 Electromagnetics1
čĄâĕĆĠĄâìŋğĊĈĈŋ åĈĚüħ ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕĠĈēâĕĆĠÿŇĆèĔ čĘ âĕĆâĆē
ğéėèãĐèåĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ āĈċĕčøĆŋãĐèĐüěăĕåĄĘþĆēéěğëėèčĔĄāĔúûăĕā
ĢüčüĕĄĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ âĕĆþĆēąěâøŋĢëňĢüĆēýýâĕĆčĚħĐčĕĆ øĔĊüĬĕåĈĚħüĠĈē
ġāĆèčĔħüāňĐè
Maxwell’s equations; electromagnetic waves and
radiation; scattering of electromagnetic waves; dynamics of
relativistic charged particles in electromagnetic Ìelds; application
to communication system; wave guide and resonant cavities

0204 545 ĂľčėâčŋāĈĕčĄĕĄĜĈòĕü
3(3-0-6)
Fundamental Plasma Physics
åĬĕüėąĕĄãĐèāĈĕčĄĕ åěöčĄýĔøėğëėèâĕąăĕāãĐèāĈĕčĄĕ
āĕĆĕĄėğøĐĆŋãĐèāĈĕčĄĕ âĕĆÿĈėøāĈĕčĄĕ ĠĈēĠĎĈŇèâĬĕğüė÷āĈĕčĄĕ
âĕĆĊėüéė êĔąāĈĕčĄĕ÷ňĊąĎĔĊĊĔ÷ģĂĂŃĕčùėøĠĈēčğþâġúĆčġâþĿĠýýğþĈŇèĠčè
âĕĆþĆēąěâøŋĢëňāĈĕčĄĕĢüâĆēýĊüâĕĆúĕèĊĔč÷ě
DeÌnition of plasma; physical properties of plasma;
parameter of plasma; plasma production and plasma sources;
plasma diagnosis by electrostatic probe and optical emission
spectroscopy; application to plasma-assisted; materials
processing
0204 547 ĂľčėâčŋčěîîĕâĕċĠĈēğúåġüġĈąĘčěîîĕâĕċ
3(3-0-6)
Vacuum Physics and Vacuum Technology
āĚüĨ òĕüãĐèĊėúąĕċĕčøĆŋčî
ě îĕâĕċĠĈēğúåġüġĈąĘčî
ě îĕâĕċ
ĐĔüøĆâėĆąė ĕĆēĎĊŇĕèĠâŉčâĔýāĚüĨ ÿėĊğýĚĐĨ èøňü ğĐĕúŋĠâŉčìėèħ âĕĆ÷Ĝ÷ìĔýúĕèĂľčâė čŋ
âĕĆ÷Ĝ÷ìĔýúĕèğåĄĘ ĠĈēâĕĆâĆēéĕąøĔĊãĐèĠâŉčĢüãĐèĠãĦè Ćēýýčěîîĕâĕċ
üėąĕĄåĊĕĄčēĐĕ÷ãĐèāĚĨüÿėĊãĐèĊĔč÷ěĠĈēĊĔč÷ěúĔĨèâňĐü þŌŐĄ ğâé ĠĈēøĔĊ
ĊėğåĆĕēĎŋĠâŉč ğåĆĚħĐèøĆĊéĊĔ÷ĆĐąĆĔħĊ ĆēýýčěîîĕâĕċčĬĕĎĆĔýğåĆĚħĐèğĆŇè
Đüěăĕå
Basics of vacuum science and technology; the
fundamentals of gas-surface interactions; outgassing;
physisorption; chemisorption and diffusion of gases in solids;
vacuum systems; surface and bulk cleanliness definitions;
pumps, gauges, gas analysers, and leak detectors; speciÌcities
of accelerator vacuum systems
0204 548 âĆēýĊüâĕĆúĕèāĈĕčĄĕ
3(3-0-6)
Plasma Processing
ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ : 0204 545 ĂľčėâčŋāĈĕčĄĕĄĜĈòĕü
Prerequisite: 0204 545 Fundamental Plasma Physics
āĚüĨ òĕüúĕèāĈĕčĄĕ āĚüĨ òĕüâĕĆ÷ėčëĕĆŋéãĐèâŉĕì ĠĎĈŇèâĬĕğüė÷
āĈĕčĄĕ ĐĔüøĆâĆėąĕĆēĎĊŇĕèāĈĕčĄĕâĔýÿėĊĊĔč÷ě âĕĆþĆĔýþĆěèÿėĊĊĔč÷ě÷ňĊą
āĈĕčĄĕ âĕĆğåĈĚĐýÿėĊĠĈēâĕĆğåĈĚĐýĀŌèģĐĐĐü÷ňĊąāĈĕčĄĕ âĕĆâĔ÷ğìĕē
÷ňĊąāĈĕčĄĕ
Plasma fundamentals, gas discharge fundamentals,
plasma sources, surface interaction and ion implantation, plasma
etching
0204 551 ÁÃÃ¨¥¸¢d¨r¤µ
3(3-0-6)
Thin Film Technology
³¤¿ ¦¸ ®  c ¦ ¢q  ³n ¨ £¿ µ ³¤«±«¢n ¨ £Ã®¿µ 
³£¡³À¦±Ã®¿µ¿ ¢¶ ¦Ã³¤m®²¨® c¦q¢ ¨µ¶³¤Ì³ ¨³¢«±®³
Àm  ³ ³¤Ì ³ À¬n ® «±®³ ³¤¨µ ¿ ¤³±¬q c ¦ q ¢ ³Á£Ân
¦n®¹¦¤¤©q®µ¿¦Æ¤®À«m®¤³ ®±®¢¢µ ®«Ã¢Á ¤«Ád

³¤¿¦¶È£¨¿¤²«¶¿®Æq ¿ µ ¤³¢³ ³¤º¦¸À«¶Ç³¢®¿¬ÆÃnÀ¦±
®²¦¤³Ã¨Á®¿¦ ³¤¨µ¿ ¤³±¬q³¤¦¦m®£Á Á®µ¿¦Æ¤®n¨£¤²«¶¿®Æq
³¤«® ¨³¢ÀÆÁ£Ân¿ µ ¨µ ¿®¤q ³¤¨²³¤Ì³Ã i³Á£Ân
¬²¨¨²À«¶Ç¹
Thin ůlm coating using chemical and physical vapor
depositions, mechanism of ůlm growth, substrate cleaning
methods, clean room classiůcation, thin ůlm analysis using the
scanning electron microscopy (SEM), atomic force microscopy
(AFM), x-ray diffraction (XRD), raman spectroscopy, UV-Vis
absorption, x-ray photoelectron spectroscopy, Vickers hardness
test and measurement of electrical conductivity using four-point
probe
0204 554 ĂľčėâčŋčùĕüēãĐèĠãĦè
3(3-0-6)
Solid State Physics
ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ : 0204 531 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ 1
Prerequisite: 0204 531 Quantum Mechanics 1
ġåĆèčĆňĕèÿĈęâ ĠĈëúėìčŇĊüâĈĔý âĕĆčĔħüãĐèĠĈëúėì ĠĈē
åěöčĄýĔøėúĕèåĊĕĄĆňĐüãĐèãĐèĠãĦè úćČðĘĐėğĈĦâøĆĐüĐėčĆē úćČðĘ
ĠùýāĈĔèèĕüãĐèãĐèĠãĦè åěöčĄýĔøėâĕĆčŇèÿŇĕüĢüġĈĎēĠĈēčĕĆâęħèøĔĊüĬĕ
åěöčĄýĔøėúĕèĠčè åěöčĄýĔøėúĕèģĂĂŃĕĠĈēĠĄŇğĎĈĦâ åĊĕĄğþŎüøĔĊüĬĕģĂĂŃĕ
ąėħèąĊ÷ ĐĔüøĆâėĆėąĕĆēĎĊŇĕè ġĂüĐü-ġĂüĐü ĐėğĈĦâøĆĐü-ĐėğĈĦâøĆĐü ĠĈē
ġĂüĐü-ĐėğĈĦâøĆĐü
Crystal structure; reciprocal lattice, lattice vibrations
and thermal properties of solids; free electron model; band
theory of solids; transportation properties of metals and
semiconductors; optical properties; electrical and magnetic
properties; superconductivity, elementary excitations and
interactions
0204 601 ğĆĚħĐèåĔ÷čĆĆúĕèĂľčėâčŋ
3(3-0-6)
Selected Topics in Physics
âĕĆċęâČĕĎĔĊãňĐāėğċČúĕèĂľčâė čŋãüĔĨ čĜèúĘģħ ÷ňĆýĔ âĕĆğĈĚĐâčĆĆăĕą
ĢøňåĕĬ ĠüēüĬĕãĐèĐĕéĕĆąŋÿčĜň Đüġ÷ąâĕĆüĬĕğčüĐÿĈèĕüĠĈēâĕĆğãĘąüĆĕąèĕü
Study of the selected special topics in advanced
physics under the advisory of lecturer by presentation and report
writing
204 611 ĊėûĘâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋãĔĨüčĜèčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ 3(3-0-6)
Advanced Mathematical Methods for Physicists
þŌîĎĕčøĜĆŋĄ-ĈĘĐĜĊėĈĈŋ âĕĆĠþĈèĈĕþĈĕč ĂŌèâŋëĔüâĆĘü ĠüēüĬĕ
úćČðĘâĈěŇĄ ĊėûĘâĕĆåĊĐüģøğìëĔüĐĔü÷ĔýčĐè
The Sturm-Liouville problem, Laplace transforms;
Green function; introduction to group theory, second quantization
method
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0204 631 åĊĐüøĔĄĂľčėâčŋãĐèĐüěăĕåĎĈĕąøĔĊ
3(3-0-6)
Quantum Many-Particle Physics
âĕĆåĊĐüģúìŋĈĬĕ÷ĔýúĘħčĐè čùĕüēĐĕāĔüûŋ ĆĜþüĔąüėąĄãĐè
ĂŌèâŋëĔüğüĈĐėüúėâĆĔĈ âĆĘüĂŌèâŋëĔü ĠÿüăĕāãĐèģĂĆŋĠĄü ĊėûĘâĕĆåĊĐüøĔĄ
ĄĐĈøėåĕĆŋġĈ
Second quantization, coherent state, Functional
integral formulism, Green’s function, Feynman diagram, quantum
Monte Carlo method

0204 653 ĐėğĈâġúĆğìĆĕĄėâ
3(3-0-6)
Electroceramics
čùĕüēāĚüĨ òĕüãĐèččĕĆĢüăĕĊēãĐèĠãĦè øĔĊüĬĕğìĆĕĄėâ ģ÷ĐėğĈĦâ
úĆėâĠĈēêüĊü ğìĆĕĄėâāėġì ğìĆĕĄėâģāġĆ ğìĆĕĄėâĐėğĈâġúĆĐĐāøėâ ğìĆĕĄėâ
ĠĄŇğĎĈĦâ
Elementary solid state science, ceramic conductors,
dielectrics and insulators, piezoelectric ceramics, pyroelectric
materials, electro-optic ceramics, magnetic ceramics

0204 641 ĎĈĔââĕĆĊėüėéêĔąāĈĕčĄĕ
3(3-0-6)
Principles of Plasma Diagnostics
ĠüēüĬ ĕ āĕĆĕĄė ğ øĐĆŋ ã ĐèāĈĕčĄĕ, âĕĆĊĔ ÷ čüĕĄĠĄŇ ğ ĎĈĦ â ,
âĕĆøĆĊéĊĔ÷ĂĈĔâìŋãĐèĐüěăĕåĢüāĈĕčĄĕ, âĕĆøĆĊéĊĔ÷÷ĔëüĘĎĔâğĎãĐè
āĈĕčĄĕ, âĕĆĊėüėéêĔąåĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕúĘħþĈ÷þĈŇĐąéĕâĐėğĈĦâøĆĐüĢü
čăĕĊēùĜââĆēøěňü, âĕĆâĆēğéėèãĐèåĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ
Introduction to plasma parameters; magnetic
measurements; plasma particle flux measurements; plasma
refractive index; investigation of electromagnetic emitted from
the excited state of electrons; scattering of electromagnetic waves

0204 654 ĂľčėâčŋčùĕüēãĐèĠãĦèãĔĨüčĜè
3(3-0-6)
Advanced Solid State Physics
úćČðĘâĕĆåĬĕüĊöġåĆèčĆňĕèĠùýāĈĔèèĕüĐėğĈĦâøĆĐü åĊĕĄ
ýâāĆŇĐèĠĈēâĕĆğĈĚħĐüëĔĨüĢüÿĈęâ čĄýĔøėúĕèĠčè čăĕāãĐèğĎĈĊąĊ÷ąėħè
þĆĕâñâĕĆöŋåĊĐüøĔĄãĐèđĐĈŋĈ âĕĆğþĈĘħąüğĂčãĐèččĕĆ êüĊüğëėèúĐ
āĐġĈąĘ
Theoretical calculation of electronic band structure,
defects and dislocations of crystal, optical properties, superÍuid,
quantum Hall effect, phase transition of materials, topological
insulators

0204 651 čăĕĊēĠĄŇğĎĈĦâĠĈēĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ
3(3-0-6)
Magnetism and Magnetic Materials
čüĕĄĠĄŇğĎĈĦâ ĠĄâğüģúğìëĔüĠĈēġĄğĄüøŋĠĄŇğĎĈĦâ âĕĆĊĔ÷úĕè
ĠĄŇğĎĈĦâ ĊĔč÷ěĠĈēčĄýĔøėúĕèĠĄŇğĎĈĦâ âĆēýĊüâĕĆġ÷ğĄü ĈĬĕ÷ĔýĠĄâğüøėâ
ĠĈēþĆĕâñâĕĆöŋĊėâćøė ĠĄâğüøėâġĄğĄüøŋğëėèĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋ úćČðĘåĊĐü
øĔĄãĐèčăĕĊēĠĄŇğĎĈĦâ
Magnetic Ìelds; magnetization and magnetic moment;
magnetic measurements; magnetic materials and its properties;
domain process; magnetic order and critical phenomena;
electronic magnetic moment; quantum theory of magnetism
0204 652 âĆēýĊüâĕĆğøėýġøúĕèÿĈęâ
3(3-0-6)
Crystal Growth Processes
åĊĕĄĆĜğň ýĚĐĨ èøňüğâĘąħ ĊâĔýâĕĆþĈĜâÿĈęâ þĆĕâñâĕĆöŋĠĈēúćČðĘ
øŇĕèĥ ãĐèâĕĆğâė÷ÿĈęâ âĕĆþĈĜâÿĈęâéĕâčĕĆĎĈĐĄĈēĈĕą âĕĆþĈĜâÿĈęâéĕâ
čĕĆĈēĈĕą ğúåüėåâĕĆþĈĜâÿĈęâĠýýøŇĕèĥ âĕĆĐĐâĠýýĊĔč÷ěčĕĬ ĎĆĔýĐěþâĆöŋ
čĕĆâęħèøĔĊüĬĕĠĈēâĕĆğåĈĚĐý÷ňĊąÿĈęâ èĕüĊėéĔąğâĘħąĊâĔýþĈĜâÿĈęâ
Introduction to crystal growth; crystal growth
phenomena; crystal growth from melt; solution growth; other
crystal growth technique; materials design for semiconductor
device and epitaxy; crystal growth research
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0204 655 čăĕāüĬĕąĊ÷ąėħè
3(3-0-6)
Superconductivity
þĆēĊĔøėåĊĕĄğþŎüĄĕ āĈċĕčøĆŋģĂĂŃĕãĐèčăĕāüĬĕąĊ÷ąėħè
úćČðĘ BCS úćČðĘâėüčŋğýėĆŋâ-ĠĈüğ÷ĕ čăĕāüĬĕąĊ÷ąėħèĠýýģĄŇ÷ĔĨèğ÷ėĄ
Historical overview, Electrodynamics of
superconductivity, The BCS theory, Ginzburg-Landau Theory,
Unconventional superconductivity
0204 656 ĎĈĔâãĐèčğþâġúĆčġâþĿâĕĆúēĈěÿŇĕüãĐèĐėğĈĦâøĆĐü 3(3-0-6)
Principles of Electron Tunneling Spectroscopy
ĠüēüĬĕĎĈĔââĕĆúēĈěÿĕŇ üãĐèĐėğĈĦâøĆĐüĢüâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ
âĕĆúēĈěÿŇĕüĢüġåĆèčĆňĕèĊĔč÷ěøŇĕèĥ ğëŇü ĊĔč÷ěġĈĎē ĊĔč÷ěøĔĊüĬĕąĊ÷ąėħè ĊĔč÷ě
ğĂĐĆŋġĆĠĄâğüø čĕĆâęħèøĔĊüĬĕúĘħĄĘĠĈēģĄŇĄĘâĕĆåĜŇåĊýãĐèčþľü
Introduction to electron tunneling of quantum
mechanics, tunneling in some materials structures for example
metal, superconductor, ferromagnet, and semiconductor with and
without spin-orbit coupling
0204 657 ĂľčėâčŋčĕĆâęħèøĔĊüĬĕãĔĨüčĜè
3(3-0-6)
Advanced Semiconductor Physics
úýúĊüāĚĨüòĕüãĐèâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ úýúĊüāĚĨüòĕüãĐè
ĂľčėâčŋãĐèĠãĦè úćČðĘĠùýāĈĔèèĕüĢüÿĈęâĠĈēĊĔč÷ěĐčĔöòĕü Ăľčėâčŋčùėøė
ãĐèāĕĎēĢüĊĔč÷ěčĕĆâęħèøĔĊüĬĕ âĆēýĊüâĕĆčĆňĕèĠĈēĆĊĄøĔĊ ĐüěăĕåĠĈē
ĐüěăĕåâęħèğčĄĚĐüĢüãĐèĠãĦè ğëŇü ğĐĦâìėøĐü ĠĈēġāĈĕĆĐü âĕĆãüčŇèāĕĎē
ĢüãĐèĠãĦè čĕĆâęħèøĔĊüĬĕĐĐĠâüėâčŋ åĊĕĄâňĕĊĎüňĕĢüèĕü÷ňĕüĊĔč÷ěčĕĆâęħè
øĔĊüĬĕ ğúåġüġĈąĘâĕĆþĈĜâëĔĨüčĕĆâęħèøĔĊüĬĕ

Review of the fundamental solid-state physics; review of the
fundamental quantum mechanics; band energy theory; statistical
physics in semiconductor material; recombination-generation
processes; particles and quasiparticles in solid materials such
as exciton and polaron; carrier transports in solid; organics
semiconductors; the advances in semiconductor physics; the
technologies in the semiconductor fabrication

A study of the continuous spectrum of light; the
theory of special relativity; the interaction of light and matter; the
classiÌcation of stellar spectra; stellar atmospheres; the interiors
of stars; the Sun, the process of star formation; stellar evolution;
stellar pulsation; the degenerate remnants of stars; black holes;
close binary star systems; Galaxies and high-energy sources in
space

0204 658 ĐěþâĆöŋĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋčĄĔąĢĎĄŇ
3(3-0-6)
Modern Electronics Devices
úýúĊüĆĐąøŇĐāĘ-ğĐĦü ĆĐąøŇĐġĈĎē-čĕĆâęħèøĔĊüĬĕ ĠĈēĆĐą
øŇĐġĈĎē-ġĈĎēúýúĊüčùĕüēãĐèĐėğĈĦâøĆĐüĢüÿĈęâĠĈēĊĔč÷ěĐčĔöòĕü
ġåĆèčĆňĕèĠĈēĎĈĔââĕĆúĬĕèĕüãĐèĐěþâĆöŋĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋčĄĔąĢĎĄŇ ğëŇü
ĐěþâĆöŋğāĘąġìĐėğĈĦâøĆėâ ĐěþâĆöŋğĂĐĆŋġĆĐėğĈĦâøĆėâ ĐěþâĆöŋģāġĆĐėğĈĦâøĆėâ
ĐěþâĆöŋğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâøĆėâ ĐěþâĆöŋğĂĐĆŋġĆĠĄâğüøėâ ĐěþâĆöŋāĕĆĕĠĄâğüøėâ
ĐěþâĆöŋčĕĆøĔĊüĬĕąėħèąĊ÷ ĐěþâĆöŋčþľüúĆĐüėâčŋ ĐěþâĆöŋĐėğĈĦâøĆĐüğ÷ĘħąĊ
åĊĐüøĔĄĈĐéėâğâú åĊĐüøĔĄåĐĄāėĊğøĐĆŋ ğþŎüøňü åĊĕĄâňĕĊĎüňĕãĐè
ĐěþâĆöŋĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋčĄĔąĢĎĄŇ
Reviews of p-n junctions; metal-semiconductor
junctions and metal-metal junctions; reviews of electron states
in crystals and amorphous materials; structures and principles
of the modern electronics devices such as piezoelectric devices,
ferroelectric devices, pyroelectric devices, thermoelectric devices,
ferromagnetic devices, paramagnetic devices, superconductor
devices, spintronic devices, and single-electron devices; quantum
logic gates and quantum computers; advances in the modern
electronic devices

0204 672 ÷ĕĆĕċĕčøĆŋĂľčėâčŋ 2
3(3-0-6)
Astrophysics 2
âĕĆċęâČĕâĆēýĊüâĕĆúĕèĂľčėâčŋãĐè÷ĕĊćâČŋ þĆēâĐý÷ňĊą
čĄâĕĆġåĆèčĆňĕè÷ĕĊ čĄâĕĆčùĕüē åĊĕĄúęýĠčè þñėâėĆėąĕüėĊğåĈĘąĆŋ âĕĆ
čŇèùŇĕąāĈĔèèĕüĢü÷ĕĊ ĠýýéĬĕĈĐèġāĈĘġúĆþ ĠýýéĬĕĈĐè÷ĕĊ ĠĈēâĕĆċęâČĕ
ġåĆèčĆňĕè āĈċĕčøĆŋĠĈēčĄ÷ěĈāĈĔèèĕüãĐèččĕĆĆēĎĊŇĕè÷ĕĊ þĆēâĐý÷ňĊą
ĐüěăĕåāĈĔèèĕüčĜèĠĈēĐĔüøĆâėĆąė ĕâĕĆĠÿŇĆèĔ čĘâýĔ ĠâŉčĆēĎĊŇĕè÷ĕĊ āĈċĕčøĆŋ
ãĐèĆĔèčĘåĐčĄėåĢüčüĕĄĠĄŇğĎĈĦâ ýĆėğĊöúĘģħ đġ÷ĆğéüĠøâøĔĊĐĔü÷ĔýĎüęèħ âĕĆ
âĆēĠúâ ĎĄĐâġĄğĈâěĈ ýĆėğĊöâĬĕğüė÷÷ĕĊ ğüýėĊĈĕĠĈēĂĐèúĘħčĜîğčĘąĄĊĈ
ĠĈēìĕâĄĎĕüĊ÷ĕĆĕ
A study of the physical processes in stars; topics to
be covered include the equations of stellar structure; equations
of state; opacities; nuclear reactions; energy transport in stars;
polytrope models; stellar models; structure, dynamics, and energy
balance of the interstellar medium; topics covered include highenergy particle and radiation interactions with interstellar gas;
dynamics of cosmic rays in magnetic Ìelds; H II regions, shocks,
molecular clouds, star forming regions; stellar mass loss nebulae
and bubbles, and supernova remnants

0204 659 ĠýýéĬĕĈĐèĆē÷ĔýĐēøĐĄãĐèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ
3(3-0-6)
Atomistic Modelling of Magnetic Materials
þĆēğăúãĐèĊĔ č ÷ě Ġ ĄŇ ğ ĎĈĦ â , āĈĔ è èĕüĢüĊĔ č ÷ě Ġ ĄŇ ğ ĎĈĦ â ,
đĕĄėġúğüĘąĈãĐèčþľü, āĈĔèèĕüåĊĕĄĆňĐüúĘħĄĘÿĈøŇĐĆēýý čĄâĕĆ LLG ĊėûĘ
âĕĆğëėèøĔĊğĈã âĕĆğåĈĚħĐüúĘãħ ĐèčăĕāĠĄŇğĎĈĦâ âĕĆþĆēąěâøŋĢëňĆēýýéĬĕĈĐè
ãĐèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ
ClassiÌcation of magnetic materials; energetics of
magnetism; classical spin Hamiltonian; thermal Íuctuation; the
Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) equation; numerical technique;
magnetization dynamics; application of magnetic model

0204 673 ĂľčėâčŋþĆėăĜĄė
3(3-0-6)
Space Physics
÷ĊèĐĕúėøąŋĠĈēýĆĆąĕâĕċëĔĨüġåġĆüĕ âėéâĆĆĄ ĊĔñéĔâĆĠĈē
ģ÷üĕġĄĠĄŇğĎĈĦâčěĆėąē āĈċĕčøĆŋģĂĂŃĕãĐèýĆĆąĕâĕċčěĆėąēëĔĨüýüúĘħÿĈėø
ĈĄčěĆėąē ĐĔüøĆâėĆėąĕãĐèĈĄčěĆėąēøŇĐĊĔøùěúĘħģĄŇğþŎüĠĈēğþŎüčăĕāĠĄŇğĎĈĦâ
ìęħèüĬĕģþĢëňĢüëĔĨüģĐġĐġüčğĂĿąĆŋ ýĕĊëĦĐå ÷ĕĊĎĕè ĠĈēĠĄâüĘġøčğĂĿąĆŋ ĈĄ
čěĆėąēĠĈēğđĈėġĐčğĂĿąĆŋ ĠýýéĬĕĈĐèúĕèĠĄŇğĎĈĦâ âĕĆğëĚħĐĄøŇĐĢĎĄŇ âĕĆģĎĈ
ãĐèâĆēĠčĢüĠĄâüĘġøčğĂĿąĆŋ āĕąěąŇĐą âĕĆğĆŇèĠĈēãüčŇèĐüěăĕå
The sun and the solar corona, the solar cycle; activities
and magnetic dynamo; the electrodynamics of the solar upper
atmosphere responsible for the solar wind; the solar wind
interaction with unmagnetized and magnetized bodies that leads
to the treatment of ionospheres; planetary bow shocks; comets and
magnetospheres; the solar wind and the heliosphere; magnetic
Ìeld models, reconnection, current Íow in the magnetosphere;
substorms, and particle acceleration and transport

0204 671 ÷ĕĆĕċĕčøĆŋĂľčėâčŋ 1
3(3-0-6)
Astrophysics 1
âĕĆċęâČĕčğþâøĆĔĄúĘħøŇĐğüĚħĐèãĐèĠčè úćČðĘčĔĄāĔúûăĕā
āėğċČ ĐĔüøĆâėĆėąĕãĐèĠčèâĔýččĕĆ âĕĆéĬĕĠüâčğþâøĆĔĄãĐè÷ĕĊćâČŋ
ýĆĆąĕâĕċĠĈēġåĆèčĆňĕèăĕąĢüãĐè÷ĕĊćâČŋ ÷ĊèĐĕúėøąŋ âĆēýĊüâĕĆ
âŇĐøĔĊĠĈēĊėĊĔõüĕâĕĆãĐè÷ĕĊćâČŋ âĕĆčĔħüģĎĊãĐè÷ĕĊ ìĕâãĐè÷ĕĊ÷Ęğéü
ğüĐğĆø ĎĈěĄ÷Ĭĕ Ćēýý÷ĕĊåĜŇĠýýĢâĈňëė÷ ĠâĠĈĦâìĘĠĈēĠĎĈŇèāĈĔèèĕüčĜèĢü
ĐĊâĕċ
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ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
0204 891 Ċėúąĕüėāüûŋ
72 ĎüŇĊąâėø
Thesis
âĕĆċęâČĕåňüåĊňĕĊėéąĔ úĕèĂľčâė čŋĢüčĕãĕøŇĕè ĥ øĕĄåĊĕĄčüĢé
ĠĈēåĊĕĄùüĔ÷ ġ÷ą÷ĬĕğüėüâĕĆøĕĄĆēğýĘąýĊėûĘâĕĆĊėéĔąĠĈēĊėûĘâĕĆúĕèčùėøė
ğāĚħĐčĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇ ăĕąĢøňåĊĕĄğĎĦüëĐýĠĈēâĕĆĢĎňåĬĕþĆęâČĕĐąŇĕè
ĢâĈňëė÷ãĐèåöēâĆĆĄâĕĆåĊýåěĄĊėúąĕüėāüûŋ
Individual research in the Ìeld of physics, according
to one’s own interests and aptitudes, by using statistical and
research methodologies in order to construct a new body of
knowledge under the acceptation and close consultation of the
thesis advisory committee
0204 892 Ċėúąĕüėāüûŋ
48 ĎüŇĊąâėø
Thesis
âĕĆċęâČĕåňüåĊňĕĊėéąĔ úĕèĂľčâė čŋĢüčĕãĕøŇĕè ĥ øĕĄåĊĕĄčüĢé
ĠĈēåĊĕĄùüĔ÷ ġ÷ą÷ĬĕğüėüâĕĆøĕĄĆēğýĘąýĊėûĘâĕĆĊėéĔąĠĈēĊėûĘâĕĆúĕèčùėøė
ğāĚħĐčĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇúĕèĂľčėâčŋ ġ÷ąåĊĕĄğĎĦüëĐýãĐèåöēâĆĆĄâĕĆ
åĊýåěĄĊėúąĕüėāüûŋ
Individual research in the Ìeld of physics, according
to one’s own interests and aptitudes, by using statistical and
research methodologies in order to construct a new body
of knowledge under the acceptation of the thesis advisory
committee
0204 893 Ċėúąĕüėāüûŋ
36 ĎüŇĊąâėø
Thesis
âĕĆċęâČĕåňüåĊňĕĊėéąĔ úĕèĂľčâė čŋĢüčĕãĕøŇĕè ĥ øĕĄåĊĕĄčüĢé
ĠĈēåĊĕĄùüĔ÷ ġ÷ą÷ĬĕğüėüâĕĆøĕĄĆēğýĘąýĊėûâĘ ĕĆĊėéąĔ ğāĚĐħ čĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜň
ĢĎĄŇúĕèĂľčėâčŋ ġ÷ąåĊĕĄğĎĦüëĐýãĐèĐĕéĕĆąŋåĊýåěĄĊėúąĕüėāüûŋ
Individual research in the Ìeld of physics, according
to one’s own interests and aptitudes, by using research
methodologies in order to construct a new body of knowledge
under the acceptation of the thesis advisory committee
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s
®¤ªª·µÁ¡µ³
ª·µ´´
«Ì³¬¤²µ«µÀ 2.1 À¦± 2.2 Ì³¬Â¬n¿¤¶£ 6 ¬m¨£µ
³¤³£¨µ³m®Ã¶È
0201 741 ³¤®¹¢³¿µ«µµ²È«º
3(3-0-6)
Advanced Statistical Inference
0201 742 ¨µ£³³¤²³¤³«µµ²È«º
3(2-2-5)
Advanced Statistical Management Science
ª·µÁ¨º°
«Ì³¬¤²µ«µÀ 2.1 À¦± 2.2 Ì³¬Â¬n¿¤¶£Ã¢mn®£¨m³
6 ¬m¨£µ À¦± 18 ¬m¨£µ ³¢¦Ì³² ³¤³£¨µ³m®Ã¶È
0201 743 ²¨À³«µµ
3(2-2-5)
Statistical Modeling
0201 744 «µµ©³«¤qÃ¢m®µ³¤³¢µ¿®¤q²È«º
3(2-2-5)
Advanced Non-parametric Statistics
0201 745 ³¤¨µ¿ ¤³±¬qÃ¢m¿µ¿«n
3(2-2-5)
Non-linear Analysis
0201 746 ÀÀ³¤¦®²È«º
3(2-2-5)
Advanced Experimental Designs
0201 747 ³¤®®À¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹
3(2-2-5)
Optimal Designs
0201 748 À ¦ º¦²««ÁÀ «µ
3(2-2-5)
Stochastic Calculus
0201 749 «µµ¿µ Ì³¨
3(2-2-5)
Computational Statistics
0201 751 ¤±«³¤«¿©³¤²³¤²È«º
3(2-2-5)
Advanced Management Information Systems
0201 752 ³¤ ¨ ¹¢ ¹¡³¿µ«µµ
3(2-2-5)
Statistical Quality Control
0201 841 ¿ µ ³¤£³¤q²È«º
3(2-2-5)
Advanced Forecasting Techniques
0201 842 ³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦¿µ¦¹m¢²È«º
3(2-2-5)
Advanced Categorical Data Analysis
0201 843 ³¤²³¤n³Á¦µ«µ «qÀ¦±¬m¨Ám®¹³²È«º 3(2-2-5)
Advanced Logistics and Supply Chain Management
0201 844 y³¤±µªq²È«º
3(2-2-5)
Advanced Artiůcial Intelligence
0201 845 ³¤¬³ m³¿¬¢³±¶Ç«¹³«µµ
3(2-2-5)
Statistical Optimization
0201 846 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³«µµ 1
3(2-2-5)
Selected Topic in Statistics 1
0201 847 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³«µµ 2
3(2-2-5)
Selected Topic in Statistics 2
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®¤ªª·µ¦³µ¦rª·´¥
Â 1.1
0201 891 ¨µ£³µq
Thesis
Â 2.1
0201 892 ¨µ£³µq
Thesis
Â 2.2
0201 893 ¨µ£³µq
Thesis

48 ¬m¨£µ

36 ¬m¨£µ

48 ¬m¨£µ

®¤ªª·µÂ
«Ì³¬¤²µ«µ À 2 À 2.1 À¦± 2.2 Ì³¬Â¬n¿¤¶£Â¤³£¨µ³
m®Ã¶ÈÁ£Ã¢m²¬m¨£µ
0299 502 ¨µ£³¤±¿¶£¨µ¶¨µ²£«Ì³¬¤²¨µ£³©³«¤q*
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
0201 740 «µµ¨µ¿ ¤³±¬q²È«º*
3(2-2-5)
Advanced Analytical Statistics
®¤µ¥Á®»
* ¿{¤³£¨µ³¶Ç² ²Â¬nµ«µ¿¤¶£Á£Ã¢m²¬m¨£µ À¦±
n®Ãn¦³¤¤±¿¢µ¤±²²È S (Satisfactory)

Îµ°·µ¥¦µ¥ª·µ®¨´¼¦¦´µ»¬¸´·
µ µª·µª·¥µµ¦´µ¦·· (®¨´¼¦Ä®¤n ¡.«. 2558)

®¤ªª·µÁ¡µ³
ª·µ´´
«Ì³¬¤²µ«µ À 2.1 À¦± 2.2 Ì³¬Â¬n¿¤¶£ 6 ¬m¨£µ ³
¤³£¨µ³m®Ã¶È
0201 741 µ¦°»¤µÁ··· ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Statistical Inference
¥ª¶³¤¤±¢³ m³ ¥ª¶²¨®£m³³Â¬m ¡³¨±¿¬¢³±
«¹¿µ¿«nÌ³² ¥ª¶³¤«®«¢¢µ³³«µµ²È«º
Theory of estimation, large sample theory, asymptotic
optimality, theory of advanced statistical hypothesis testing
0201 742 ª·¥µµ¦´µ¦µ·· ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Statistical Management Science
³¤®®À³¤¨µ²£ ³¤¤±£¹qÂn¥ª¶³«µµ²È«ºÂ
³¤¨µ²£ ¨³¢¤ºn³«µµ²È«º¶ÇÂnÂ³¤¨µ²£ ³¤²³²ª±¿¸Ç®¿¦¸®
Ân¨µ¶³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦³«µµ¶Ç¿¬¢³±«¢ ³¤ÂnÁ¤À¤¢³«µµÂ
³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦
Research designs applied advanced statistics theory
for research, analysis of data in various types for developing skill
to use the appropriate method with respect to conditions and
assumptions of data analysis, to use the statistical packages for
analysis of data
ª·µÁ¨º°
«Ì³¬¤²µ«µ À 2.1 À¦± 2.2 Ì³¬Â¬n¿¤¶£ 6 ¬m¨£µ À¦±
18 ¬m¨£µ ³¢¦Ì³² ³¤³£¨µ³m®Ã¶È
0201 743 ´ªÂµ··
3(2-2-5)
Statistical Modeling
µ©³«¤qÀ¦±«µµ²È«º¶ÇÂnÂ³¤«¤n³²¨À«Ì³¬¤²
y¬³n³¨µ£³©³«¤q³£¡³ ¶¨¡³ À¦±¿©¤ª©³«¤q ³¤¨µ¿ ¤³±¬q
²¨À ³¤¤¨«®²¨À ³¤¤±£¹qÂnÁ¤À¤¢«Ì³¿¤Æ¤º
Advanced mathematics and statistics to construct
models for problems arising from physical sciences, life sciences,
and economics, models analysis, models diagnostic, computer
software applications

0201 744 ··«µ¦rÅ¤n°·¡µ¦µ¤·Á°¦r ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Non-parametric Statistics
¨µ¶³¤¤±¢³ m³À¦±³¤«®«µµÃ¢m®µ³¤³¢µ¿®¤q²È«º
Ì³À¬m®n®¢º¦ ³¤¤±³£®n®¢º¦ ³¤¨µ¿ ¤³±¬q ¨³¢«²¢²q®
n®¢º¦
Advanced non-parametric estimation and testing
methods, location and dispersion of data, correlation analysis
0201 745 µ¦ª·Á¦µ³®rÅ¤nÁ·Áo
3(2-2-5)
Non-linear Analysis
¥ª¶À¦±¨µ¶ ³¤¿¶£Ç ¨²²¨ÀÃ¢m¿µ¿«n¿³«q¿¶£À¦±¨©q
¶ÈÌ³¦² ³¤¤±¢³À¹À¦±m¨ ³¤«®«¢¢µ³ ³¤£³¤q
À¦± ¨³¢Á n ²¨À«¢À¦±²¨À¤¬¹ ³¤¤±£¹qÂnÁ¤À¤¢
«Ì³¿¤Æ¤º
Theory and methods about Gaussian and exponential
family in non-linear models, point and interval estimation,
hypothesis testing, forecasting and curvature, mixed models and
multivariate, computer software applications
0201 746 ÂÂµ¦¨° ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Experimental Designs
³¤«¤n³À¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬q³¤®®À³¤¦®¶Ç¢¶¬¦³£
y²£ À ®¿¤¶£¦ À ®¿¤¶£¦³«m¨ ¦Æ®Ã¢m«¢º¤q ²¹¤²«¦±µ
ÀÀ¢µµ¢²¢¿®¿®¿¤² ÀÀÀ¨¦Ì³²¿µ²È³À¦±ÀÀ
¸Èµ¨®«® ÀÀ¶Ç¿¬¢³±«¢¶Ç«¹«Ì³¬¤²²¨À¿µ¿«nÀ¦±Ã¢m
¿µ¿«n
Construction and analysis of multifactor designs,
factorials, fractional factorials, incomplete block designs,
latin squares, minimum aberration designs, orthogonal arrays of
strength and response surface designs, optimal designs for linear
and non-linear models

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

111

0201 747 µ¦°°Â¸ÉÁ®¤µ³¸É»
3(2-2-5)
Optimal Designs
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 746 ÂÂµ¦¨° ´Ê¼
Prerequisite : 0201 746 Advanced Experimental
Designs
¿q¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹³«µµ«Ì³¬¤²³¤®®À³¤¦®
m³Å ÀÀ¦Æ®¶¿Ç ¬¢³±¶«Ç ¹ ÀÀÀ¨-«¢¡q¿¶Ç ¬¢³±¶«Ç ¹ À
À¶¿Ç ¬¢³±¶«Ç ¹ «Ì³¬¤²²¨À¦¤±«¢ ¤±¿Æm³Å ¶¿Ç ¬¢³±¶«Ç ¹
«Ì³¬¤²ÀÀ³¤¨²Ì³È ÀÀ¶¿Ç ¬¢³±¶«Ç ¹ «Ì³¬¤²À³¤¨²Ì³È À
À¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹«Ì³¬¤²¤¶µ¿©ª³¤¶ ³¤¬³ÀÀ¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹
Á£Ân ®¢µ¨¿®¤q
Statistical optimality criteria in design of experiments,
optimal block designs, optimal row-column designs, optimal
designs with mixed effect models, optimality aspects of repeated
measurement designs, optimal designs for some special cases,
using a computer to ůnd optimal designs
0201 748 Â¨¼¨´ÃÂ·
3(2-2-5)
Stochastic Calculus
¤±¨³¤«ÁÀ «µ  ¢³¤q µ  ¿¦À¦±³¤¬£¹  ¿¨¦³
®µµ¤²¦«ÁÀ «µ ¤±¨³¤·Ç «ÁÀ «µ²¨Ç Ã «º¤®®µÁÀ¦±²¨
À³¤¿µ ³¤Ì³À¦²ª±À¿¦¨¶®³¤¿ ¦¸Ç®¶ÇÀ¤³¨¿¶£
³¤¿¦¶Ç£¿¨¦³®³¤¿ ¦¸Ç®¶ÇÀ¤³¨¿¶£ ¥ª¶®¿¤³®
«¢³¤¿µ  ®¹ ²  q « ÁÀ «µ  ³¤¤®«ÁÀ «µ  ®«¢³¤®
¤®¨³¦¦q ²¨¤®À ¦À¢ À ¦ º¦²««Á À «µÀÃ¢mm®¿¸Ç®
Stochastic processes, martingales and stopping times,
stochastic integral, general semi-martingale processes, Ito’s
formula and ůnancial models, Lévy characterization of Brownian
motion, time change of Brownian motion, Girsanov’s theorem,
stochastic differential equations, stochastic ůltering, Gronwall’s
inequality, Kalman ůlter, discontinuous stochastic calculus
0201 749 ··Á·Îµª
3(2-2-5)
Computational Statistics
³¤ ³¿µ«µµ ¨µ¶ ³¤¿µ²¨¿¦ ¨µ«¶ ³Ì ¬¤²²¨À¶ µ
¿µ¿«nÀ¦±Ã¢m¿µ¿«n ³¤¤±£¹qÂnÁ¤À¤¢«Ì³¿¤Æ¤º
Statistical computing, numerical methods for linear
algebra and non-linear models, computer software applications
0201 841 Á·µ¦¡¥µ¦r ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Forecasting Techniques
²¨À®£¿µ¿«n ²¨À®£Ã¢m¿µ¿«n ³¤¤¨
«®²¨À ³¤¨µ¿ ¤³±¬q®¹¤¢¿¨¦³ ¨µ¶³¤¤²Â¬n¿¤¶£ ¿ µ ³¤
£³¤q²È«ºÀ¦±³¤¤±£¹q
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Linear regression models, non-linear regression models,
diagnostic checking models, time-series analysis, smoothing
methods, advanced forecasting techniques and its applications
0201 842 µ¦ª·Á¦µ³®r o°¤¼¨Á·¨»n¤ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Categorical Data Analysis
¿ µ ³«µµ²È«ºÂ³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦¿µ¦¹m¢ ³¤¨²
¨³¢«²¢²q ³¤®¹¢³n®¢º¦¤¶³¤³³¤q¤«®³ ²¨À¦Æ®
¿µ¿«n ²¨ÀÁ¦µ ²¨À«Ì³¬¤²²¨À¤®²² ³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦Á£
ÂnÁ¤À¤¢«Ì³¿¤Æ¤º³«µµ
Advanced statistical techniques in analyzing
categorical data, measures of association, inference for two-way
contingency tables, log-linear models, logit models, models for
ordinal variables, data analysis by using statistical packages
0201 843 µ¦´µ¦oµÃ¨··rÂ¨³®nªÃn°»µ ´Ê¼ 3(2-2-5)
Advanced Logistics and Supply Chain Management
³¤²³¤À¦±³¤«¤n³¦£¹q²È«ºÂ¤±Á¦µ«µ «qÀ¦±
¬m¨Ám®¹³®® q¤ ³®Á¦µ«µ «qÀ¦±¬m¨Ám®¹³ ³¤
¤±¿¢µ¤±Á¦µ«µ «qÀ¦±¬m¨Ám®¹³ ³¤Ân¤±«³¤«¿©Â³¤
²³¤¤±Á¦µ«µ «qÀ¦±¬m¨Ám®¹³
Advanced management and strategies for logistic and
supply chain of organization, roles of logistics and supply chain,
performance measures of logistics and supply chain, information
systems for logistic and supply chain management
0201 751 ¦³µ¦Á«µ¦´µ¦ ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced Management Information Systems
³¤²³¤À¦±³¤¤±£¹q¿¶Ç£¨²¤±«³¤«¿©²È«º
¤±³¤²³¤¤²£³¤¢¹ª£qÀ¦±³¤²«µÂ À¨ µ À¦±³¤Ì³¿«®
®¤±¿ ¤¸®m³£À¦±³¤µm®«¸Ç®«³¤
Management and application of advanced Management
Information Systems, human information process and decision
making, concept and presentation of system networks and
communications
0201 752 µ¦ª»¤»£µ¡Á···
3(2-2-5)
Statistical Quality Control
¬¦²®³¤²³¤ ¹¡³Â³¤¦µ«µ n³À¦±¤µ³¤ ³¤
¨ ¹¢ ¹¡³¿µ«µµ «¢¤¤¡³®¨³¤À¦±¬¦²³¤¤µ¬³¤
¹¡³¶Ç¿nÂ¬m¨£®¹«³¬¤¤¢À¦±¤µ³¤
The principle of quality control for production and
service, statistical quality control, process capability and quality
system, its efůcient with an emphasis on industrial and service
units

0201 844 {µ¦³·¬r ´Ê¼
3(2-2-5)
Advanced ArtiŬcial Intelligence
¬¦²³¤À¦± ¨³¢¤ºn¿¶Ç£¨²¿¬¢¸®n®¢º¦ ³n®¢º¦ ²È®
¨µÀ¶ ¦±¿ ¤¸®Ç ¢¸®¿¬¢¸®n®¢º¦ ²È «º ¿¬¢¸®n®¢º¦À mº ³ ¿¬¢¸®n®¢º¦
¤¨¢²È¤±
Data mining and knowledge discovery, databases,
advanced algorithms and data mining tools, parallel data mining,
integrated discovery systems
0201 845 µ¦®µnµÁ®¤µ³¸É»µ··
3(2-2-5)
Statistical Optimization
¬¦²³¤¬³¤ºÀÀ¦±¨µ¶³¤Àny¬³¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹ ³¤Àn
y¬³¶ÇÃ¢m¢¶¤ºÀ
Modeling approaches and solution methods in
optimization, unstructured problem solving
0201 846 Á¦ºÉ°´¦¦µ·· 1
3(2-2-5)
Selected Topic in Statistics 1
³¤©·ª³Â¬²¨n®¶ÇÀm³Ã³¨µ³¶Ç¿c«®³¢µ
¬²¨n®±ºÌ³¬Á£¡³ ¨µ³° À¦±±¤±³©Â¬n¤³¦m¨¬n³
Lecture in the areas and issues beyond those covered
in other courses. Topics will be announced prior to being offered
0201 847 Á¦ºÉ°´¦¦µ·· 2
3(2-2-5)
Selected Topic in Statistics 2
³¤©·ª³Â¬²¨n®¶ÇÀm³Ã³¨µ³¶Ç¿c«®³¢µ
¬²¨n®±ºÌ³¬Á£¡³ ¨µ³° À¦±±¤±³©Â¬n¤³¦m¨¬n³
Lecture in the areas and issues beyond those covered
in other courses. Topics will be announced prior to being offered
®¤ªª·µ¦³µ¦rµ¦ª·´¥
Â 1.1
0201 891 ª·¥µ·¡r
48 ®nª¥·
Thesis
³¤¨µ£² ¿µ¦·¿¸®Ç «¤n³ ¨³¢¤ºÂn ¬¢mÀ¦±® q ¨³¢¤ºÂn ¬¢mÂ«³³
¨µ£³³¤²³¤«µ¬µ ¤¸®¬²¨n®¶¿Ç ¶£Ç ¨n®¡³£Ân ³Ì À±Ì³®£m³Â¦nµ ®
®³³¤£q ±¤¤¢³¤ ¨ ¹¢¨µ£³µq
Conducting a deep research on applied statistics and
management sciences or other related areas in order to build
new knowledge and a new body of knowledge under a close
supervision of a thesis advisory committee

Â 2.1
0201 892 ª·¥µ·¡r
36 ®nª¥·
Thesis
³¤¨µ²£¿¸Ç®«¤n³ ¨³¢¤ºnÂ¬¢m¬¤¸®® q ¨³¢¤ºnÂ¬¢mÂ«³³
¨µ£³³¤²³¤«µµ¬¤¸®¬²¨n®¶Ç¿¶Ç£¨n®¡³£Ân Ì³À±Ì³®£m³Â¦nµ
®®³³¤£q ±¤¤¢³¤ ¨ ¹¢¨µ£³µq
Conducting an advanced research on applied
statistics and management sciences or other related areas in
order to build new knowledge or a new body of knowledge under
a close supervision of a thesis advisory committee
Â 2.2
0201 893 ª·¥µ·¡r
48 ®nª¥·
Thesis
³¤¨µ£² ¿µ¦·¿¸®Ç «¤n³ ¨³¢¤ºÂn ¬¢mÀ¦±® q ¨³¢¤ºÂn ¬¢mÂ«³³
¨µ£³³¤²³¤«µ¬µ ¤¸®¬²¨n®¶¿Ç ¶£Ç ¨n®¡³£Ân ³Ì À±Ì³®£m³Â¦nµ ®
®³³¤£q ±¤¤¢³¤ ¨ ¹¢¨µ£³µq
Conducting a deep research on applied statistics and
management sciences or other related areas in order to build
new knowledge and a new body of knowledge under a close
supervision of a thesis advisory committee
®¤ªª·µÂ
«Ì³¬¤²µ«µ À 2 À 2.1 À¦± 2.2 Ì³¬Â¬n¿¤¶£Â¤³£¨µ³
m®Ã¶ÈÁ£Ã¢m²¬m¨£µ
0299 502 ª·¥µ¦³Á¸¥ª·¸ª·´¥Îµ®¦´ª·¥µ«µ¦r*
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
¤²³À¦±À¨ µÂ³¤¨µ²£ ¤±¿¶£¨µ¶À¦±¤±¨³¤
¨µ²£ ³¤¿Æ¤¨¤¨¢n®¢º¦À¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦ ³¤¿¶£¤³£³³¤
¨µ²£ ³¤¿«®¦³¨µ²£ ³¤¿¶£¿ n³Á ¤¨µ²£À¦±³¤¿¶£¦³¨µ²£
¿¸Ç®¶µ¢q
Philosophy and concept of research, research
methodology and research procedure, data collection and
analysis, research writing, research presentation, research
proposal practicum and research writing for publication
0201 740 ··ª·Á¦µ³®r ´Ê¼*
3(2-2-5)
Advanced Analytical Statistics
³¤ÀÀ ¨³¢m³±¿{ ³¤¤±¢³ m³À¦±³¤«®
«¢¢µ³ ²¨À¿µ¿«n ³¤¨µ¿ ¤³±¬q³¤®£À¦±³¤£³¤q ³¤
¨µ¿ ¤³±¬q«µÀµ ¬¦³£²¨À¤ À¦±³¤¤±£¹qÂnÁ¤À¤¢«Ì³¿¤Æ¤º³
«µµÂ³¤¨µ¿ ¤³±¬qn®¢º¦
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Probability distribution, estimation and hypothesis
testing, linear model, regression analysis and forecasting,
multivariate analysis and application of statistical package
®¤µ¥Á®»
* ¿{¤³£¨µ³¶Ç² ²Â¬nµ«µ¿¤¶£Á£Ã¢m²¬m¨£µ À¦±n®Ãn¦³¤
¤±¿¢µ¤±²²È S (Satisfactory)
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ĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø ĊúĄ
čĕãĕĊėëĕğåĄĘ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ëĚħĐĎĈĔâčĜøĆ

ăĕČĕģúą


ăĕČĕĐĔèâćČ 

 ĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėøčĕãĕĊėëĕğåĄĘ
 /CUVGTQH5EKGPEG2TQITCOKP%JGOKUVT[

ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ

ăĕČĕģúą


ëĚħĐąŇĐăĕČĕģúą 

ăĕČĕĐĔèâćČ 

ëĚħĐąŇĐăĕČĕĐĔèâćČ






ĊėëĕğĐâ 

 ğåĄĘ



ĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø ğåĄĘ
ĊúĄ ğåĄĘ
/CUVGTQH5EKGPEG %JGOKUVT[
/5E %JGOKUVT[

éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøúĘħğĆĘąüøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ
 ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

ĠÿüâĠýýâéĬĕüĊüĎüŇĊąâėø ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

ĠÿüâĠýýâéĬĕüĊüĎüŇĊąâėø ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėø


ĠÿüâĠýýâ

ĠÿüâĠýýâ




ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ

ĎĈĔâčĜøĆ ĎüŇĊąâėø
ĠÿüâĠýýâ

ĎĄĊ÷ĊėëĕāĚĨüòĕüãĐèåöē
ĎĄĊ÷ĊėëĕğêāĕēčĕãĕģĄŇüňĐąâĊŇĕ
  ĊėëĕýĔèåĔý
  ĊėëĕğĈĚĐâ
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 ĊėúąĕüėāüûŋģĄŇüňĐąâĊŇĕ
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆģĄŇüňĐąâĊŇĕ

ĠÿüâĠýýâ
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ĆĕąĊėëĕ
ĎĄĊ÷ĊėëĕāĚĨüòĕüãĐèåöē
þĆēâĐý÷ňĊąĆĕąĊėëĕģ÷ňĠâŇ
 ĊėûĘúĕèčùėøėčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ

5VCVKUVKECN/GVJQFUHQT5EKGPEGU
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ

4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[HQT5EKGPEGU

 
 

ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ

ĊėëĕýĔèåĔýüėčėøøňĐèğĆĘąüéĬĕüĊüĎüŇĊąâėø
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
 

5GOKPCTKP%JGOKUVT[
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
 

5GOKPCTKP%JGOKUVT[
 ğåĄĘĐüėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF+PQTICPKE%JGOKUVT[
 âĕĆøĆĊéčĐýĈĔâČöēğêāĕēãĐè
  

čĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋ


%JCTCEVGTK\CVKQPQH+PQTICPKE%QORQWPFU
 ğåĄĘĐėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF1TICPKE%JGOKUVT[

 ğúåüėåúĕèčğþâġúĆčġâþĿĢüğåĄĘĐėüúĆĘąŋ  

5RGEVTQUEQRKE6GEJPKSWGUKP1TICPKE%JGOKUVT[
 ğåĄĘğëėèĂľčėâčŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2J[UKECN%JGOKUVT[
 ğåĄĘğëėèĂľčėâčŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2J[UKECN%JGOKUVT[
 ëĘĊğåĄĘãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF$KQEJGOKUVT[
 ğúåüėåúĕèëĘĊğåĄĘ
 

$KQEJGOKECN6GEJPKSWGU
 ğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF#PCN[VKECN%JGOKUVT[
 âĕĆøĆĊéčĐýåĊĕĄĢëňģ÷ňãĐèĊėûĘĠĈē
 

âĕĆåĊýåěĄåěöăĕā


/GVJQF8CNKFCVKQPCPF3WCNKV[%QPVTQN
 âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋāĐĈėğĄĐĆŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2QN[OGT5[PVJGUKU
 čĄýĔøėãĐèāĐĈėğĄĐĆŋĠĈēâĕĆĎĕĈĔâČöēğêāĕē  

2QN[OGT2TQRGTVKGUCPF%JCTCEVGTK\CVKQP
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ĊėëĕğĈĚĐâģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

üė čė ø čĕĄĕĆùğĈĚ Đ âğĆĘ ą üģ÷ň é ĕâĆĕąĊė ë ĕøŇ Đ ģþüĘĨ  ĠĈē
ĢüĆĕąĊėëĕúĘħğþľ÷čĐüĢüĆē÷ĔýýĔöôėøċęâČĕúĘħğþľ÷čĐüĢüăĕåĊėëĕğåĄĘ
ġ÷ąåĊĕĄğĎĦüãĐèâĆĆĄâĕĆþĆēéĬĕĎĈĔâčĜøĆ
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 ğåĄĘġĈĎēĠúĆüìėëĔüĐėüúĆĘąŋ
 
 1TICPQVTCPUKVKQP/GVCN%JGOKUVT[
 úćČðĘâĈěŇĄĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋúĕèğåĄĘ
 

)TQWR6JGQT[CPF%JGOKECN#RRNKECVKQPU
 âĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 

+PQTICPKE4GCEVKQP/GEJCPKUOU
 ÿĈėâĊėúąĕ
 

%T[UVCNNQITCRJ[
 ğåĄĘčùĕüēãĐèĠãĦè
 

5QNKF5VCVG%JGOKUVT[
 čğþâġúĆčġâþĿãĐèčĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋ  

5RGEVTQUEQR[QH+PQTICPKE%QORQWPFU
 ğåĄĘġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF%QQTFKPCVKQP%JGOKUVT[
 ğåĆĚħĐèĄĚĐğëėèìěþĆĕġĄğĈâěĈ
 
 5WRTCOQNGEWNCT&GXKEGU
 ğåĄĘìĘġĐģĈøŋ
 

<GQNKVG%JGOKUVT[
 ğúåüėåúĕèĆĔèčĘğĐâìŋ
 

:TC[6GEJPKSWGU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèþŌééěýĔüúĕèğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 

%WTTGPV6QRKEUKP+PQTICPKE%JGOKUVT[
 ğåĄĘëĘĊĐüėüúĆĘąŋ
 

$KQKPQTICPKE%JGOKUVT[
 ğúåüėåčĬĕĎĆĔýğåĄĘĐüėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

6GEJPKSWGUHQT+PQTICPKE5[PVJGUKU

âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 ğåĄĘãĐèčĕĆğđğúĐġĆģìåĈėâ
 

*GVGTQE[ENKE%JGOKUVT[
 âĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 

1TICPKE4GCEVKQP/GEJCPKUOU
 þñėâėĆėąĕčĔèğåĆĕēĎŋčĄĔąĢĎĄŇ
 

/QFGTP5[PVJGVKE4GCEVKQP
 čĕĆþĆēâĐýÿĈėøăĔöôŋûĆĆĄëĕøė
 

0CVWTCN2TQFWEV%QORQWPFU
 ĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

1TICPKE5[PVJGUKU
 þñėýĔøėâĕĆĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

1TICPKE5[PVJGUKU.CDQTCVQT[


 ĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēþñėâėĆėąĕâĕĆčĆňĕè
 

āĔüûēåĕĆŋýĐüåĕĆŋýĐü


1TICPKE 5[PVJGUKU CPF %CTDQP%CTDQP $QPF

(QTOKPI4GCEVKQPU
 ğåĄĘĐėüúĆĘąŋúĕèąĕ
 

/GFKEKPCN1TICPKE%JGOKUVT[
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP1TICPKE%JGOKUVT[
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 ğåĄĘāĚĨüÿėĊĠĈēâĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕ
 

5WTHCEG%JGOKUVT[CPF%CVCN[UKU

 âĕĆĠøâčĈĕą÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüãĐèĊĔč÷ěāĐĈėğĄĐĆŋ  

6JGTOCN&GITCFCVKQPQH2QN[OGTKE/CVGTKCNU 
 ĊėûĘåöėøċĕčøĆŋúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 

/CVJGOCVKECN/GVJQFUKP2J[UKECN%JGOKUVT[
 éĈüāĈċĕčøĆŋúĕèğåĄĘ
 

%JGOKECN-KPGVKEU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP2J[UKECN%JGOKUVT[
 âĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈĢüëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ  

/QNGEWNCT/QFGNKPIKP$KQKPHQTOCVKEU
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåĊĕĄĆňĐüúĕèĊĔč÷ěċĕčøĆŋ  

6JGTOCN#PCN[UKUHQT/CVGTKCNU5EKGPEG
 âĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈāĐĈėğĄĐĆŋ
 

/QNGEWNCT/QFGNKPIQH2QN[OGTU
 âĕĆåĬĕüĊöğëėèğåĄĘåĊĐüøĔĄ
 

%QORWVCVKQPCN3WCPVWO%JGOKUVT[
âĈěŇĄĊėëĕëĘĊğåĄĘ
 ĊėûĘúĕèëĘĊğåĄĘ
 

$KQEJGOKECN/GVJQFU
 ĎĈĔâëĘĊğåĄĘãĐèġăëüċĕčøĆŋ
 

$KQEJGOKECN2TKPEKRNGQH0WVTKVKQP
 ġåğĐüģìĄŋĠĈēġåĠĂâğøĐĆŋĢüĊėúąĕğĐüģìĄŋ  

%QGP\[OGUCPF%QHCEVQTUKP'P\[OQNQI[
 ğúåġüġĈąĘãĐèğĐüģìĄŋ
 

'P\[OG6GEJPQNQI[
 âĕĆþĆēąěâøŋĢëňğúåüėåüėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâ  

ğĆġìĠüüìŋĢüëĘĊğåĄĘ

$KQEJGOKECN#RRNKECVKQPUQH0WENGCT

/CIPGVKE4GUQPCPEG
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĢüâĕĆéĬĕĈĐèčĬĕĎĆĔýĆēýýëĘĊğåĄĘ  

6QRKEUKP/QFGNKPIHQT$KQEJGOKECN5[UVGO

 ğúåġüġĈąĘĢĎĄŇúĕèëĘĊğåĄĘčĬĕĎĆĔýāĔõüĕ
 

ÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕā

'OGTIKPI$KQEJGOKECN6GEJPQNQIKGUHQT

$KQDCUGF2TQFWEV&GXGNQROGPV
 ëĘĊğåĄĘãĐèāĚë
 

2NCPV$KQEJGOKUVT[
 ëĘĊğåĄĘãĐèġĆå
 

$KQEJGOKUVT[QH&KUGCUGU
 ëĘĊğåĄĘãĐèĄēğĆĦè
 

$KQEJGOKUVT[QH%CPEGT
 ëĘĊğåĄĘúĕèāĔüûěċĕčøĆŋ
 

$KQEJGOKUVT[QH)GPGVKEU
 âĕĆåĊýåěĄąĘü
 

)GPG4GIWNCVKQP
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèëĘĊğåĄĘ
 

5RGEKCN6QRKEUKP$KQEJGOKUVT[
 ëĘĊğåĄĘúĕèĐěøčĕĎâĆĆĄ
 

+PFWUVTKCN$KQEJGOKUVT[
 ëĘĊğåĄĘúĕèâĕĆĠāúąŋ
 

/GFKECN$KQEJGOKUVT[
 ëĘĊğåĄĘĆē÷ĔýġĄğĈâěĈ
 

/QNGEWNCT$KQEJGOKUVT[
 âĕĆĠąâýĆėčěúûėīĠĈēâĕĆøâÿĈęâġþĆøĘü
 

2TQVGKP2WTKÌECVKQPCPF%T[UVCNNK\CVKQP
 ëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ
 

$KQKPHQTOCVKEU

 ëĘĊğåĄĘãĐèčĕĆĠĎŇèåĊĕĄĆĔâĠĈēåĊĕĄčěã
 

$KQEJGOKUVT[QH.QXGCPF*CRRKPGUU
 ëĘĊğåĄĘãĐèğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘü
 

$KQEJGOKUVT[QH2GRVKFGUCPF2TQVGKPU

 ğúåġüġĈąĘãĐèąĘü
 

)GPG6GEJPQNQI[

âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘģĂĂŃĕ
 

'NGEVTQEJGOKECN#PCN[UKU
 ĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìĘč
 

'NGEVTQRJQTGUKU
 ĊėûĘĐĔøġüĄĔøėĠĈēâĕĆþĆē÷ėČòŋğåĆĚħĐèĄĚĐĊėğåĆĕēĎŋ 

#WVQOCVGF/GVJQFCPF*QOGOCFG

+PUVTWOGPVCN#PCN[UKU
 âĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèčĬĕĎĆĔýâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ 

5CORNG2TGRCTCVKQPHQT%JGOKECN#PCN[UKU
 ğìüğìĐĆŋčĬĕĎĆĔýâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ
 

5GPUQTUHQT%JGOKECN#PCN[UKU
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 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕĆþĆėĄĕöüňĐą
 

6TCEG#PCN[UKU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP#PCN[VKECN%JGOKUVT[
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP#PCN[VKECN%JGOKUVT[
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘþĆēąěâøŋ
 āĐĈėğĄĐĆŋúĘħĠøâčĈĕąúĕèëĘĊăĕāģ÷ň

čĬĕĎĆĔýĢëňèĕüúĕèâĕĆĠāúąŋĠĈēğăčĔëâĆĆĄ

$KQFGITCFCDNG2QN[OGTUHQT/GFKECN

CPF2JCTOCEGWVKECN#RRNKECVKQPU
 üĕġüğúåġüġĈąĘãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ

2QN[OGT0CPQVGEJPQNQI[
 þñėýĔøėâĕĆĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ

2QN[OGT5EKGPEG.CDQTCVQT[
 ğúåġüġĈąĘāĈĕčøėâ

2NCUVKE6GEJPQNQI[
 ğúåġüġĈąĘąĕè

4WDDGT6GEJPQNQI[
 čĕĆğøėĄĠøŇèčĬĕĎĆĔýāĐĈėğĄĐĆŋ

#FFKVKXGUHQT2QN[OGT
 ğúåġüġĈąĘüĬĨĕąĕè

.CVGZ6GEJPQNQI[
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ

5RGEKCN6QRKEUKP2QN[OGT5EKGPEG
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ 

6JGUKU
 Ċėúąĕüėāüûŋ 

6JGUKU
čĬĕĎĆĔýüėčėøúĘħğĆĘąüĠÿüâĠýýâ
čĬĕĎĆĔýüėčėøúĘħğĆĘąüĠÿüâĠýýâ

422

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

 

 
 
 
 
 
 
 


ĎüŇĊąâėø
ĎüŇĊąâėø

åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕğåĄĘ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĎĄĊ÷ĊėëĕāĚĨüòĕüãĐèåöē
 ĊėûĘúĕèčùėøėčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ
 

5VCVKUVKECN/GVJQFUHQT5EKGPEGU

åĊĕĄĎĄĕąĠĈēþĆēğăúãĐèĊėûĘâĕĆúĕèčùėøė ğúåüėåâĕĆ
ëĔ â øĔ Ċ ĐąŇ ĕ è âĕĆĠéâĠéèåŇ ĕ čùė øė ĠÿüâĕĆú÷ĈĐè âĕĆú÷čĐý
ãň Đ øâĈèğýĚĨ Đ èøň ü  âĕĆĠþĈèãň Đ ĄĜ Ĉ čùė øė Đė è āĕĆĕĄė ğ øĐĆŋ Ġ ĈēģĄŇ
ĐėèāĕĆĕĄėğøĐĆŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈġ÷ąĢëňġþĆĠâĆĄčĬĕğĆĦéĆĜþúĕèčùėøė
ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňĢüèĕüĊėéĔą

&GÌPKVKQPU CPF V[RGU QH UVCVKUVKECN OGVJQFU
UCORNKPIVGEJPKSWGUUCORNKPIFKUVTKDWVKQPUGZRGTKOGPVCN
FGUKIPUVGUVUQPCUUWORVKQPUVTCPUHQTOCVKQPQHRCTCOGVTKE
CPFPQPRCTCOGVTKEUVCVKUVKECNFCVCUVCVKUVKECNCPCN[UKUWUKPI
UVCVKUVKECNRCEMCIGUCRRNKECVKQPKPTGUGCTEJUVWFKGU
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ  

4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[HQT5EKGPEGU

þĆĔëîĕĠĈēĠüĊåė÷ĢüâĕĆĊėéąĔ ĆēğýĘąýĊėûĠĘ ĈēâĆēýĊüâĕĆĊėéąĔ 
âĕĆğâĦýĆĊýĆĊĄãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈâĕĆğãĘąüĆĕąèĕüâĕĆ
ĊėéąĔ âĕĆğčüĐÿĈèĕüĊėéąĔ âĕĆğãĘąüğåňĕġåĆèĊėéąĔ ĠĈēâĕĆğãĘąüÿĈèĕü
ĊėéĔąğāĚħĐøĘāėĄāŋ

2JKNQUQRJ[CPFEQPEGRVQHTGUGCTEJTGUGCTEJ
OGVJQFQNQI[CPFTGUGCTEJRTQEGFWTGFCVCEQNNGEVKQPCPF
CPCN[UKUTGUGCTEJYTKVKPITGUGCTEJRTGUGPVCVKQPTGUGCTEJ
RTQRQUCNRTCEVKEWOCPFTGUGCTEJYTKVKPIHQTRWDNKECVKQP
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
ĊėëĕýĔèåĔýâĬĕĎü÷ĢĎňğĆĘąüéĬĕüĊüĎüŇĊąâėø
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
 

5GOKPCTKP%JGOKUVT[

âĕĆčĔĄĄüĕĠĈēĐăėþĆĕąĢüĎĔĊãňĐúĕèğåĄĘéĕâýúåĊĕĄ
ĎĆĚĐèĕüĊėéĔą

5GOKPCTCPFFKUEWUUKQPKPEJGOKUVT[HTQOEJGOKECN
CTVKENGUQTTGUGCEJ
 čĔĄĄüĕğåĄĘ
 

5GOKPCTKP%JGOKUVT[

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕčĔĄĄüĕğåĄĘ

2TGTGSWKUKVG5GOKPCTKP%JGOKUVT[

âĕĆčĔĄĄüĕèĕüĊėéĔąúĘħüŇĕčüĢéĠĈēúĔüčĄĔąĢüúĕèğåĄĘ
ġ÷ąøňĐèĄĘâĕĆþĆėúĔċüŋğĐâčĕĆãňĐĄĜĈéĕâĎĈĕąĥĠĎĈŇèğāĚħĐþĆēâĐý
âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēüĬĕğčüĐğþŎüăĕČĕĐĔèâćČ


5GOKPCTKPKPVGTGUVKPICPFOQFGTPKPEJGOKUVT[
TGUGCTEJWUKPINKVGTCVWTGTGXKGYRTQEGUURTGUGPVCVKQPQH
UGOKPCTKP'PINKUJ

 ğåĄĘĐüėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF+PQTICPKE%JGOKUVT[

čğúĐĆėġĐğåĄĘ úćČðĘĐĐĆŋýėúĔĈğëėèġĄğĈâěĈĐėğĈĦâúĆĐüėâ
čğþâøĆĕéĈüāĈċĕčøĆŋĠĈēâĈģâþñėâĆė ąė ĕğåĄĘþñėâĆė ąė ĕĐĐâìėğ÷ëĔü
ĆĘ÷ĔâëĔüãĐèčĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüĠĈēčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĐėüúĆĘąŋ
ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňèĕü÷ňĕüâĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕ

5VGTGQEJGOKUVT[ OQNGEWNCT QTDKVCN VJGQT[
GNGEVTQPKEURGEVTCMKPGVKEUCPFOGEJCPKUOEJGOKUVT[
QZKFCVKQP¼TGFWEVKQPTGCEVKQPUQHEQQTFKPCVKQPEQORQWPFU
CPFQTICPQOGVCNNKEEQORNGZGUCPFCRRNKECVKQPKPECVCN[UKU
 âĕĆøĆĊéčĐýĈĔâČöēğêāĕēãĐè
 

čĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋ


%JCTCEVGTK\CVKQPQH+PQTICPKE%QORQWPFU

âĕĆøĆĊéčĐýĈĔâČöēğêāĕēãĐèčĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋ
ġ÷ąĢëňğúåüėåøŇĕèĥğëŇüüėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâþĿ
ąĜĊĘĊėčėğýėĈčğþâġúĆčġâþĿ ĐėüĂĆĕğĆ÷čğþâġúĆčġâþĿ ĆĕĄĕüčğþâ
ġúĆčġâþĿĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘĠĈēĊėûĘâĕĆúĕèĆĔèčĘğĐâìŋ

%JCTCEVGTK\CVKQPQHKPQTICPKEEQORQWPFUD[WUKPI
OCP[VGEJPKSWGUUWEJCUPWENGCTOCIPGVKETGUQPCPEG
URGEVTQUEQR[78XKUKDNGURGEVTQUEQR[KPHTCTGFURGEVTQUEQR[
TCOCPURGEVTQUEQR[OCUUURGEVTQOGVT[CPFZTC[OGVJQFU
 ğåĄĘĐėüúĆĘąŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF1TICPKE%JGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēâĈģâãĐèþñėâĆė ąė ĕãĐèčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąŋ
þñėâĆė ąė ĕúĘğħ âė÷ãęüĨ ÷ňĊąĠčèâĕĆþĆēąěâøŋĢëňéĈüāĈċĕčøĆŋĐěöĎāĈċĕčøĆŋ
ĠĈēčğúĐĆėġĐğåĄĘĢüâĕĆúĬĕüĕąþñėâėĆėąĕ

5VTWEVWTGCPFTGCEVKQPOGEJCPKUOQHQTICPKE
EQORQWPFU RJQVQEJGOKUVT[ CRRNKECVKQP QH MKPGVKEU
VJGTOQF[PCOKEU CPF UVGTGQEJGOKUVT[ VQ RTGFKEV VJG
TGCEVKQPU
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 ğúåüėåúĕèčğþâġúĆčġâþĿĢüğåĄĘĐėüúĆĘąŋ  

5 RGEVTQUEQRKE6GEJPKSWGUKP1TICPKE%JGOKUVT[

ĎĈĔ â âĕĆčğþâġúĆčġâþĿ  ąĜ ĊĘ  Ċė čė ğ ýė Ĉ čğþâġúĆčġâþĿ
ĐėüĂĕğĆ÷čğþâġúĆčġâþĿüėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâ
þĿĄėøė üėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâþĿĄėøė ĠĈēĠĄč
čğþâġúĆğĄúĆĘ  ĢüâĕĆøĆĊéĎĕġåĆèčĆň ĕ èčĕĆþĆēâĐýĐė ü úĆĘ ą ŋ
čĕĆþĆēâĐýÿĈėøăĔöôŋûĆĆĄëĕøėĠĈēčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąčŋ èĔ ğåĆĕēĎŋ

2TKPEKRNGUQHURGEVTQUEQR[78XKUKDNGURGEVTQUEQR[
KPHTCTGFURGEVTQUEQR[ FKOGPVKQPCNPWENGCTOCIPGVKE
TGUQPCPEGURGEVTQUEQR[FKOGPVKQPCNPWENGCTOCIPGVKE
TGUQPCPEGURGEVTQUEQR[CPFOCUUURGEVTQOGVT[VQKPVGTRTGV
VJG UVTWEVWTG QH QTICPKE EQORQWPFU PCVWTCN RTQFWEV
EQORQWPFUCPFU[PVJGVKEQTICPKEEQORQWPFU
ğåĄĘğëėèĂľčėâčŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2J[UKECN%JGOKUVT[

ĐěöĎāĈċĕčøĆŋğåĄĘãĔĨüčĜèúćČðĘĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňúĕè
ğúĐĆŋġĄģ÷üĕĄėâčŋġåĆèčĆňĕèčĄýĔøėĠĈēþñėâėĆėąĕãĐèãĐèĠãĦèåĊĕĄ
ģĄŇčĄýĜĆöŋĠýýãĐèãĐèĠãĦèčĕĆĈēĈĕąåěöčĄýĔøėåĐĈĈėğâúėĂ

#FXCPEGF VJGTOQEJGOKUVT[ VJGQTKGU CPF
CRRNKECVKQPUQHVJGTOQF[PCOKEUUVTWEVWTGURTQRGTVKGUCPF
TGCEVKQPUQHUQNKFUKORGTHGEVKQPKPUQNKFUUQNWVKQPEQNNKICVKXG
RTQRGTVKGU
 ğåĄĘğëėèĂľčėâčŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2J[UKECN%JGOKUVT[

ĎĈĔââĕĆâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ ĆēýýþŌîĎĕúĘħĠâňčĄâĕĆ
ģ÷ňùâĜ øňĐèĊėûâĘ ĕĆþĆēĄĕöġåĆèčĆňĕèġĄğĈâěĈĠĈēčùĕüĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋ
ĐėğĈĦâúĆĐâüėâčŋčğþâġúĆčġâþĿĊėûâĘ ĕĆúĕèčùėøė ëüė÷ãĐèĐĐèìĐĄğýėĈ
øĔĊĠþĆĄĎăĕåĠĈēĊėûĘâĕĆĊĔ÷âĕĆþĆēąěâøŋâĈċĕčøĆŋčùėøėâĔýĆēýý
ĐąŇĕèèŇĕą

2TKPEKRNGUQHSWCPVWOOGEJCPKEUUQOGGZCEVN[
UQNWDNG RTQDNGOUCRRTQZKOCVKQP OGVJQFU OQNGEWNCT
UVTWEVWTGCPFGNGEVTQPKEUVCVGUGNGEVTQPKEURGEVTQUEQR[
UVCVKUVKECN OGVJQFU V[RGU QH GPUGODNGU OCETQUEQRKE
RCTCOGVGTU CPF VJGKT OGCUWTGOGPVU CRRNKECVKQPU QH
UVCVKUVKECNOGEJCPKEUHQTUKORNGU[UVGOU
 ëĘĊğåĄĘãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF$KQEJGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèčĄýĔøĠė ĈēĎüňĕúĘãħ ĐèëĘĊġĄğĈâěĈâĕĆğĆŇèþñėâĆė ąė ĕ
ġ÷ąğĐüģìĄŋ ğĄĠúýĐĈėìęĄãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈâĕĆùŇĕąúĐ÷ëĘĊãňĐĄĜĈ
âĕĆéĔ÷âĕĆâĔýąĘüâĕĆãüčŇèčĕĆÿŇĕüğąĚĐħ ĎěĄň âĕĆčŇèčĔîîĕöãĐèğìĈĈŋ
ğğĈēĎĔĊãňĐúĘħüŇĕčüĢéúĕèëĘĊğåĄĘ
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5VTWEVWTGRTQRGTVKGUCPFHWPEVKQPQHDKQOQNGEWNGU
GP\[OG%CVCN[UKUEQPEGRVUQHOGVCDQNKUOKPVGITCVKQP
QHOGVCDQNKUODKQKPHQTOCVKQPVTCPUHGTIGPGOCPKRWNCVKQP
OGODTCPG VTCPURQTV EGNN UKIPCNKPI KPVGTGUVKPI VQRKEU
KPDKQEJGOKUVT[
 ğúåüėåúĕèëĘĊğåĄĘ
 

$KQEJGOKECN6GEJPKSWGU

ĎĈĔââĕĆĠĈēĊėûâĘ ĕĆúĘĢħ ëňĢüâĕĆĊėéąĔ úĕèëĘĊğåĄĘğúåüėåøŇĕèĥ
úĕèčğþâġúĆčġâþĿġåĆĄĕġúâĆĕĂĿëĘĊĊėúąĕğëėèġĄğĈâěĈĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
þñėýĔøėâĕĆúĕèëĘĊğåĄĘğāĚħĐğāėħĄþĆēčýâĕĆöŋĠĈēúĔâČēĢüâĕĆú÷ĈĐè
úĕèëĘĊğåĄĘ

2TKPEKRNGUCPFOGVJQFQNQIKGUWUGFKPDKQEJGOKECN
TGUGCTEJUGXGTCNOGVJQFUKPURGEVTQUEQR[EJTQOCVQITCRJ[
OQNGEWNCTDKQNQI[CPFCRRNKECVKQPUGZRGTKOGPVKPDKQEJGOKUVT[
HQTKPVGITCVKQPEQPEGRVUCPFGZRGTKOGPVCNUMKNNUKPDKQEJGOKUVT[
 ğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ĎĈĔââĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňğåĆĚħĐèĄĚĐãĔĨüčĜèúĕèġåĆĄĕġú
âĆĕĂĿ ĠĈēúĕèčğþâġúĆčġâþĿ ğëŇüĐĔĈøĆĕğāĐĆŋĂĐĆŋĠĄüìŋĈėåĊė÷ġå
ĆĄĕġúâĆĕĂĿġåĆĄĕġúâĆĕĂĿĠĈēâĕĆčâĔ÷ĠýýĊĔñăĕåãĐèğĎĈĊąėèħ ąĊ÷
ğúåüėåâĕĆĠąâĠýýģĎĈăĕąĢøňčüĕĄĠĈēģĄġåĆğĊĂāĈĕčĄĕĐēøĐĄ
ĄėâĐĘĄėčëĔüčğþâġúĆğĄúĆĘ ĎĈĔââĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
÷ňĊąğåĆĚħĐèĄĚĐĠýýåĜŇåĊýğëŇüĠâŉčġåĆĄĕġúâĆĕĂĿĠĄččğþâġúĆğĄú
ĆĘġåĆĄĕġúâĆĕĂĿãĐèğĎĈĊĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘĐĔĈøĆĕğāĐĆŋĂĐĆŋĠĄü
ìŋĈėåĊė÷ġåĆĄĕġúâĆĕĂĿ ĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘ Đėü÷Ĕ âúĘĂĈĘåĔ ýğþľĈ
āĈĕčĄĕĠĄččğþâġúĆğĄúĆĘĠĈēĐĚħüĥ

2TKPEKRNGCPFCRRNKECVKQPQHCFXCPEGFEJTQOCVQITCRJ
KECPFURGEVTQUEQRKEKPUVTWOGPVUUWEJCUWNVTCRGTHQTOCPEG
NKSWKFEJTQOCVQITCRJ[UWRGTETKVKECNÍWKFEJTQOCVQITCRJ[
CPFGZVTCEVKQPÌGNFÍQYHTCEVKQPCVKQPCPFOKETQYCXGRNCU
OCCVQOKEGOKUUKQPURGEVTQOGVT[2TKPEKRNGCPFCRRNKECVKQP
QHJ[RJGPCVGFKPUVTWOGPVCNCPCN[UKUUWEJCUICUEJTQOC
VQITCRJ[OCUUURGEVTQOGVT[NKSWKFEJTQOCVQITCRJ[OCUU
URGEVTQOGVT[ WNVTC RGTHQTOCPEG NKSWKF EJTQOCVQITC
RJ[OCUUURGEVTQOGVT[KPFWEVKXGN[EQWRNGFRNCUOCOCUU
URGEVTQOGVT[GVE

 âĕĆøĆĊéčĐýåĊĕĄĢëňģ÷ňãĐèĊėûĘĠĈē
 

âĕĆåĊýåěĄåěöăĕā


/GVJQF8CNKFCVKQPCPF3WCNKV[%QPVTQN

þĆēğăúãĐèĊėûĘĊėğåĆĕēĎŋčùėøėčĬĕĎĆĔýğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋğåĆĚħĐè
ĄĚĐĠĈēãĔĨüøĐüĢüâĕĆøĆĊéčĐýåĊĕĄĢëňģ÷ňãĐèĊėûĘ âĕĆĎĕåŇĕĠĈēâĕĆ
þĆēğĄėüåěöĈĔâČöēğêāĕēãĐèĊėûĊĘ ğė åĆĕēĎŋĠĎĈŇèúĘĄħ ĕĠĈēþĆēğăúãĐè
åĊĕĄģĄŇĠüŇüĐüãĔĨüøĐüĢüâĕĆþĆēĄĕöåŇĕåĊĕĄģĄŇĠüŇüĐüãĐèâĕĆ
ĊĔ÷åĊĕĄčĐýâĈĔýģ÷ňãĐèâĕĆĊĔ÷âĕĆåĊýåěĄåěöăĕāăĕąĢüĠĈē
ăĕąüĐâčĬĕĎĆĔýĎňĐèþñėýĔøėâĕĆú÷čĐý

6[RGUQHCPCN[VKECNOGVJQFUVCVKUVKEUHQTCPCN[VKECN
EJGOKUVT[VQQNUCPFRTQVQEQNQHOGVJQFXCNKFCVKQPUVWF[
FGVGTOKPCVKQPCPFCUUGUUOGPVQHOGVJQFRGTHQTOCPEG
EJCTCEVGTKUVKEU UQWTEGU CPF V[RGU QH OGCUWTGOGPV
WPEGTVCKPV[ GUVKOCVKQP RTQEGFWTGU HQT OGCUWTGOGPV
WPEGTVCKPV[VTCEGCDKNKV[KPVGTPCNCPFGZVGTPCNSWCNKV[EQPVTQN
HQTVGUVKPINCDQTCVQT[
 âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋāĐĈėğĄĐĆŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF2QN[OGT5[PVJGUKU

üėąĕĄãĐèâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ þñėâėĆėąĕâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ
ãĔĨüčĜèþñėâėĆėąĕâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋĠýýğøėĄġ÷ąĐĕċĔąĐüěĄĜĈĐėčĆē
ģĐĐĐü ĠĈēøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕĠýýġåĐĐĆŋ÷ėğüøâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ
ĠýýãĔĨüĠĈēĠýýğþľ÷ĊèğúåüėåâĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ ğëŇüĠýýýĔĈâŋ
ĠýýčĕĆĈēĈĕąĠýýĠãĊüĈĐąĠĈēĠýýĐėĄĔĈëĔüþŌééĔąúĘħĄĘÿĈøŇĐ
ÿĈėøăĔöôŋúĘħģ÷ňéĕââĕĆğâė÷āĐĈėğĄĐĆŋ

2QN[OGTK\CVKQPFGÌPKVKQPCFXCPEGRQN[OGTK\CVKQP
TGCEVKQPUCFFKVKQPRQN[OGTK\CVKQPXKCHTGGTCFKECNKQPKECPF
EQQTFKPCVKQP ECVCN[UVU UVGRITQYVJ RQN[OGTK\CVKQP
TKPIQRGPKPIRQN[OGTK\CVKQPVGEJPKSWGUQHRQN[OGTK\CVKQP
UWEJCUDWNMUQNWVKQPUWURGPUKQPCPFGOWNUKQPHCEVQTU
GHHGEVKPIQPVJGRTQFWEVQHRQN[OGTK\CVKQP
 čĄýĔøėãĐèāĐĈėğĄĐĆŋĠĈēâĕĆĎĕĈĔâČöēğêāĕē  

2QN[OGT2TQRGTVKGUCPF%JCTCEVGTK\CVKQP

åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèġåĆèčĆňĕèĠĈēčĄýĔøėãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ
ğëŇüüĬĕĨ ĎüĔâġĄğĈâěĈčĔöòĕüĊėúąĕčĄýĔøğė ëėèâĈčĄýĔøúė ĕèåĊĕĄĆňĐü
čğúĐĆėġĐğåĄĘãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ āćøėâĆĆĄãĐèāĐĈėğĄĐĆŋĢüčĕĆĈēĈĕą
ĠĈēğúåüėåâĕĆĊėğåĆĕēĎŋğāĚħĐĎĕĈĔâČöēğêāĕēãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ

5VTWEVWTGRTQRGTV[TGNCVKQPUQHRQN[OGTUWEJCU
OQNGEWNCTYGKIJVOQTRJQNQI[OGEJCPKECNCPFVJGTOCN
RTQRGTVKGURQN[OGTUVGTGQEJGOKUVT[RQN[OGTDGJCXKQTKP
UQNWVKQPCPFCDTKGHCEEQWPVQHVJGCPCN[VKECNVGEJPKSWGU
WUGFKPRQN[OGTEJCTCEVGTK\CVKQP

ĊėëĕğĈĚĐâ 
ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

üėčøė čĕĄĕĆùğĈĚĐâğĆĘąüģ÷ňéĕâĆĕąĊėëĕøŇĐģþüĘĨ ĠĈēĢüĆĕąĊėëĕ
úĘħğþľ÷čĐüĢüĆē÷ĔýýĔöôėøċęâČĕúĘħğþľ÷čĐüĢüăĕåĊėëĕğåĄĘġ÷ąåĊĕĄ
ğĎĦüãĐèâĆĆĄâĕĆþĆēéĬĕĎĈĔâčĜøĆ
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 ğåĄĘġĈĎēĠúĆüìėëĔüĐėüúĆĘąŋ
 

1TICPQVTCPUKVKQP/GVCN%JGOKUVT[

āĔüûēĠĈēġåĆèčĆňĕèâĕĆğøĆĘąĄĠĈēâĕĆøĆĊéčĐýĈĔâČöē
ğêāĕēãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüìėëüĔ ĐėüúĆĘąŋ þñėâĆė ąė ĕâĕĆğøėĄĠýý
ĐĐâìėğ÷ëĔüþñėâėĆėąĕâĕĆâĬĕéĔ÷ĠýýĆĘ÷ĔâëĔüĠĈēþñėâėĆėąĕâĕĆĠúĆâ
âĕĆþĆēąěâøŋãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüìėëĔüĐėüúĆĘąŋ

$QPFKPICPFUVTWEVWTGRTGRCTCVKQPCPFEJCTCEVGTK\CVKQP
QHQTICPQVTCPUKVKQPOGVCNEQORQWPFUQZKFCVKXGCFFKVKQP
TGCEVKQPTGFWEVKXGGNKOKPCVKQPTGCEVKQPCPFKPUGTVKQPTGCEVKQP
CRRNKECVKQPQHQTICPQVTCPUKVKQPOGVCNEQORQWPFU
 úćČðĘâĈěŇĄĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋúĕèğåĄĘ
 

)TQWR6JGQT[CPF%JGOKECN#RRNKECVKQPU

úćČðĘâĈěŇĄĠĈēčĄĄĕøĆġĄğĈâěĈâĕĆĢëňčĔîĈĔâČöŋğúĐĄ
ĠĈēāĐą÷ŋâĆěŉþúćČðĘâĈěŇĄĠĈēâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
ãĐèčĄĄĕøĆĢüúćČðĘġĄğĈâěĈĕĆŋĐĐĆŋýúė ĈĔ ĠĈēâĕĆčĔüħ ãĐèġĄğĈâěĈâð
âĕĆğĈĚĐâĠĈēčğþâøĆĕĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋ

)TQWR VJGQT[ CPF OQNGEWNCT U[OOGVT[ VGTO
U[ODQN CPF RQKPV ITQWRU ITQWR VJGQT[ CPF SWCPVWO
OGEJCPKEUCRRNKECVKQPQHU[OOGVT[KPOQNGEWNCTQTDKVCN
VJGQT[ CPF OQNGEWNCT XKDTCVKQPU UGNGEVKQP TWNGU CPF
GNGEVTQPKEURGEVTC
 âĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 

+PQTICPKE4GCEVKQP/GEJCPKUOU

éĈüāĈċĕčøĆŋ  ĐěöĎāĈċĕčøĆŋ  þñėâė ĆėąĕĠĈēâĈģâ
þñėâėĆėąĕĢüğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ þñėâėĆėąĕâĕĆĠúüúĘħ þñėâėĆėąĕĐĐâìėğ÷ëĔü
ĆĘ÷ĔâëĔüĠĈēþñėâėĆėąĕģĐġìğĄĐĆŋģĆğìëĔü

-KPGVKEUVJGTOQF[PCOKEUTGCEVKQPUCPFOGEJCPKUOU
KPKPQTICPKEEJGOKUVT[UWDUVKVWVKQPTGCEVKQPUQZKFCVKQP
TGFWEVKQPTGCEVKQPUCPFKUQOGTK\CVKQPTGCEVKQPU
 ÿĈęâĊėúąĕ
 

%T[UVCNNQITCRJ[

ĎĈĔââĕĆãĐèÿĈęâĊėúąĕâĕĆğĈĘĨąĊğýüúćČðĘâĕĆğĈĘĨąĊ
ğýüþĆēąě â øŋ âĔ ý ÿĈę â ğ÷Ęħ ą Ċ âĕĆþĆēąě â øŋ ğ úåüė å âĕĆğĈĘĨ ą Ċğýü
ĢüúĕèğåĄĘâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĐň ĄĜĈĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆãňĐĄĜĈĢüâĕĆĎĕġåĆèčĆňĕè
ġĄğĈâěĈãĐèÿĈęâ
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2TKPEKRNGUQHET[UVCNNQITCRJ[FKHHTCEVKQPFKHHTCEVKQP
VJGQT[CRRNKGFVQUKPINGET[UVCNCRRNKECVKQPQHFKHHTCEVKQP
VGEJPKSWGKPEJGOKUVT[FCVCCPCN[UKUCPFOCPCIGOGPVKP
VJGFGVGTOKPCVKQPQHOQNGEWNCTUVTWEVWTGQHET[UVCN
 ğåĄĘčùĕüēãĐèĠãĦè
 

5QNKF5VCVG%JGOKUVT[

ûĆĆĄëĕøėĠĈēġåĆèčĆňĕèĐėğĈĦâøĆĐüãĐèÿĈęâĢüĐě÷Ąåøė
ĠĈēÿĈęâéĆėè åĊĕĄģĄŇčĄýĜĆöŋĠýý ĠĈēčĄýĔøėúĕèâĕąăĕāãĐè
ãĐèĠãĦèþñėâėĆėąĕğåĄĘãĐèãĐèĠãĦè

0CVWTG CPF GNGEVTQPKEUVTWEVWTG QH KFGCN CPF
TGCNET[UVCNKORGTHGEVKQPCPFRJ[UKECNRTQRGTVKGUQHUQNKF
EJGOKECNTGCEVKQPQHUQNKF
 čğþâġúĆčġâþĿãĐèčĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąŋğåĄĘ  

5RGEVTQUEQR[QH+PQTICPKE%QORQWPFU

ąĜĊĘĊėčėğýėĈčğþâġúĆčġâþĿĂĈĜĐĐğĆčğìüøŋčğþâġúĆčġâþĿ
ĐėğĈĦâøĆĐüčþľüğĆġìĠüüìŋčğþâġúĆčġâþĿĠĈēĄĐčýĕĊğĐĐĆŋčğþâġú
ĆčġâþĿãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĠúĆüčėëĔü

78XKUKDNGURGEVTQUEQR[ÍWQTGUEGPEGURGEVTQUEQR[
GNGEVTQP URKP TGUQPCPEG URGEVTQUEQR[ CPF OQUUDCWGT
URGEVTQUEQR[QHVTCPUKVKQPOGVCNEQORNGZGU
 ğåĄĘġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüãĔĨüčĜè
 

#FXGPEGF%QQTFKPCVKQP%JGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēģĐġìğĄĐĆŋâĕĆğâė÷āĔüûēğúåüėåúĕèâĕąăĕā
ğāĚħĐāėčĜéüŋğĐâĈĔâČöŋ þñėâėĆėąĕĠĈē ĐėğĈĦâúĆĐüėâčğþâøĆĕãĐè
čĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔü  čĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüğåú ĠĈē
čĕĆþĆēâĐýġåĐĐĆŋ÷ėğüëĔüāĐĈėğĄĐĆŋ

5VTWEVWTGCPFKUQOGTDQPFKPIRJ[UKECNOGVJQFHQT
EJCTCEVGTK\CVKQPTGCEVKQPCPFGNGEVTQPKEURGEVTCQHEQQTFKPCVKQP
EQORNGZGUEQQTFKPCVKQPECIGUCPFEQQTFKPCVKQPRQN[OGT
 ğåĆĚħĐèĄĚĐğëėèìěþĆĕġĄğĈâěĈ
 

5WRTCOQNGEWNCT&GXKEGU

ĐĔüøĆâėĆėąĕĆēĎĊŇĕèġĄğĈâěĈğåĄĘġđčøŋğâčøŋ âĕĆğøĆĘąĄ
ġĄğĈâěĈġđčøŋčĬĕĎĆĔýąę÷ğĎüĘħąĊĠåøģĐĐĐüĠĐüģĐĐĐüĠĈēġĄğĈâěĈ
ĐėüúĆĘąŋ âĆēýĊüâĕĆğìĈĂņĠĐčĠìĄýĈėĊėûúĘ ĕèâĕąăĕāčĬĕĎĆĔýċęâČĕ
ĐĔüøĆâėĆąė ĕĆēĎĊŇĕèġĄğĈâěĈâĕĆĐĐâĠýýĠĈēþĆēąěâøŋĢëňğåĆĚĐħ èĄĚĐğëėè
ìěþĆĕġĄğĈâěĈ

/QNGEWNCTKPVGTCEVKQPUJQUVIWGUVEJGOKUVT[
RTGRCTCVKQPQHJQUVOQNGEWNGUHQTDKPFKPIECVKQPUCPKQPU
CPFQTICPKEOQNGEWNGUUGNHCUUGODN[RTQEGUUGURJ[UKECN
OGVJQFUHQTUVWF[KPIOQNGEWNCTKPVGTCEVKQPUFGUKIPCPF
CRRNKECVKQPQHUWRTCOQNGEWNCTFGXKEGU
426
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 ğåĄĘìĘġĐģĈøŋ
 

<GQNKVG%JGOKUVT[

âĕĆéĬĕĠüâġåĆèčĆňĕèčĄýĔøė âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ âĕĆøĆĊé
čĐýĠĈēâĕĆüĬĕìĘġĐģĈøŋģþþĆēąěâøŋĢëň

%NCUUKÌECVKQPUVTWEVWTGURTQRGTVKGUU[PVJGUKU
EJCTCEVGTK\CVKQPCPFCRRNKECVKQPQH\GQNKVGU
 ğúåüėåúĕèĆĔèčĘğĐâìŋ
 

:TC[6GEJPKSWGU

âĬĕğüė÷ĠĈēâĕĆøĆĊéĊĔ÷ĆĔèčĘğĐâìŋ čĄýĔøėãĐèĆĔèčĘğĐâìŋ
ğúåüėåúĕèčğþâġúĆğåĄĘ ĠĈēğúåüėåâĕĆğĈĘĨąĊğýüãĐèĆĔèčĘğĐâìŋ âĕĆ
āėčĜéüŋãĐèġåĆèčĆňĕèÿĈęâ

1TKIKPCPFFGVGEVKQPQH:TC[RTQRGTVKGUQH:TC[
URGEVTQEJGOKECNVGEJPKSWGUCPF:TC[FKHHTCEVKQPVGEJPKSWG
KFGPVKÌECVKQPQHET[UVCNUVTWEVWTGU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèþŌééěýĔüúĕèğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ
 

%WTTGPV6QRKEUKP+PQTICPKE%JGOKUVT[

åĊĕĄĆĜňĢĎĄŇĠĈēĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéúĕèğåĄĘĐüėüúĆĘąŋ

0QXGN MPQYNGFIG CPF KPVGTGUVKPI VQRKEU KP

KPQTICPKEEJGOKUVT[
 ğåĄĘëĘĊĐüėüúĆĘąŋ
 

$KQKPQTICPKE%JGOKUVT[

ýúýĕúĠĈēĎüň ĕ úĘħ ã ĐèģĐĐĐüġĈĎēĢüĆēýýëĘ Ċ ăĕā
âĆēýĊüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēčĈĕąãĐèğĄúĔĈġĈġþĆøĘüĠĈēčĕĆþĆēâĐý
ğëėèìňĐüúĕèëĘĊăĕāúĘħĄĘġĈĎēğþŎüĐèåŋþĆēâĐý

4QNGCPFHWPEVKQPQH OGVCNKQPUKP DKQNQIKECN
U[UVGOU[PVJGUKURTQEGUUCPFECVCDQNKUOQHOGVCNNQRTQVGKP
CPFUQOGDKQKPQTICPKEEQORQWPFU
ğúåüėåčĬĕĎĆĔýğåĄĘĐüėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

6GEJPKSWGUHQT+PQTICPKE5[PVJGUKU

ğúåüėåøŇĕèĥĢüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆþĆēâĐýĐüėüúĆĘąĠŋ Ĉē
čĔ è ğåĆĕēĎŋ ÿ Ĉę â ğ÷Ęħ ą Ċ ğëŇ ü  ģđġ÷ĆğúĐĆŋ Ą ĐĈ ġìĈġĊğúĐĆŋ Ą ĐĈ
ğúåüėåġìĈğéĈğúåüėåâĕĆĆēğĎąëňĕâĕĆĠāĆŇãĐèčĕĆĈēĈĕąâĕĆğąĦü
øĔĊĐąŇĕèëňĕĊėûčĘ èĔ ğåĆĕēĎŋğëėèâĈĠĈēğúåüėåøŇĕèĥúĘĢħ ëňĢüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ
čĕĆúĘħĊŇĐèģĊøŇĐĐĕâĕċĠĈēåĊĕĄëĚĨü

6GEJPKSWGUHQTU[PVJGUKUQHKPQTICPKEEQORQWPFU
CPF ET[UVCNNK\CVKQP VGEJPKSWGU UWEJ CU J[FTQVJGTOCN
UQNXQVJGTOCNCPFUQNIGNVGEJPKSWGUUNQYGXCRQTCVKQP
UQNXGPVFKHHWUKQPOGEJCPKECNOGVJQFCPFCKTUGPUKVKXG
VGEJPKSWGU


âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 ğåĄĘãĐèčĕĆğđğúĐġĆģìåĈėâ
 

*GVGTQE[ENKE%JGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēčĄýĔøėúĔħĊģþâĕĆéĬĕĠüâþĆēğăúâĕĆğĆĘąâëĚħĐ
þñėâėĆėąĕĠĈēâĕĆğøĆĘąĄčĕĆþĆēâĐýğđğúĐġĆģìåĈėâúĘħþĆēâĐý÷ňĊą
ģüġøĆğéüĐĐâìėğéü ĠĈēìĔĈğĂĐĆŋ čĕĆþĆēâĐýğđğúĐġĆģìåĈėâ
ĢüûĆĆĄëĕøėúĘħüŇĕčüĢé

5VTWEVWTGU IGPGTCN RTQRGTVKGU ENCUUKÌECVKQP
PQOGPENCVWTGTGCEVKQPUCPFRTGRCTCVKQPQHJGVGTQE[ENKE
EQORQWPFUQHPKVTQIGPQZ[IGPCPFUWNHWTUQOGKPVGTGUVKPI
JGVGTQE[ENKEPCVWTCNRTQFWEVU
 âĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 

1TICPKE4GCEVKQP/GEJCPKUOU

âĈģââĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕãĐèčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąŋ ĊėûĘâĕĆ
úĕèâĕąăĕāĠĈēéĈüāĈċĕčøĆŋĢüâĕĆĎĕâĈģâþñėâėĆėąĕğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
âĕĆéĬĕĠüââĈģâþñėâėĆėąĕâĕĆĠúüúĘħâĕĆğøėĄâĕĆâĬĕéĔ÷ğāĐĆėģìåĈėâ
ĠĈēâĕĆéĔ÷ğĆĘąèøĔĊĢĎĄŇ

/GEJCPKUO TGCEVKQP QH QTICPKE EQORQWPFU
MKPGVKE CPF RJ[UKECN OGVJQFU VQ FGVGTOKPG QTICPKE
EJGOKUVT[TGCEVKQPOGEJCPKUOENCUUKÌECVKQPUQHTGCEVKQP
OGEJCPKUOUWDUVKVWVKQPCFFKVKQPGNKOKPCVKQPRGTKE[ENKE
CPFTGCTTCPIGOGPV
 þñėâėĆėąĕčĔèğåĆĕēĎŋčĄĔąĢĎĄŇ
 

/QFGTP5[PVJGVKE4GCEVKQP

þñėâėĆėąĕğåĄĘčĄĔąĢĎĄŇúĘħĢëňĢüĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ ġ÷ąğüňü
ğúåüėåâĕĆú÷ĈĐèøĈĐ÷éüâĕĆþĆēąěâøŋþñėâėĆėąĕøŇĕèĥčĬĕĎĆĔýèĕüĊėéĔą

/QFGTPEJGOKECNTGCEVKQPQHQTICPKEU[PVJGUKU
GURGEKCNN[GZRGTKOGPVCNVGEJPKSWGUCPFCRRNKECVKQPQH
TGCEVKQPUHQTEJGOKECNTGUGCTEJ
 čĕĆþĆēâĐýÿĈėøăĔöôŋûĆĆĄëĕøė
 

0CVWTCN2TQFWEV%QORQWPFU

ĊėûâĘ ĕĆčâĔ÷âĕĆĠąâĠĈēâĕĆúĬĕĢĎňýĆėčúě ûėī âĕĆøĆĊéĎĕġåĆèčĆňĕè
âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēčĄýĔøėúĕèëĘĊăĕāãĐèčĕĆÿĈėøăĔöôŋûĆĆĄëĕøė

6JGGZVTCEVKQPOGVJQFUGRCTCVKQPCPFRWTKÌECVKQP
EJCTCEVGTK\CVKQPQHUVTWEVWTGU[PVJGUKUCPFDKQNQIKECNRTQRGTVKGU
QHPCVWTCNRTQFWEVU

 ĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

1TICPKE5[PVJGUKU

þñėâėĆėąĕĐĔĈåĘğĈëĔüãĐèåĕĆŋýĐüÿŇĕüĐĘüĐğĈú þñėâėĆėąĕ
ãĐèüėĊåĈĘġĐģĂĈŋúğĘħ þŎüåĕĆŋýĐüúĘĄħ øĘ ĐŇ čĕĆþĆēâĐýåĕĆŋýĐüĘĈþñėâĆė ąė ĕ
âĕĆğøėĄãĐèčĕĆþĆēâĐýåĕĆŋýĐüģĄŇĐĄėħ øĔĊþñėâĆė ąė ĕĆĘ÷âĔ ëĔüĐĐâìėğ÷ëĔü
þñėâėĆėąĕãĐèčĕĆþĆēâĐýġĈĎēĐėüúĆĘąŋ þñėâėĆėąĕģìġåĈĠĐ÷ėëĔüĠĈē
þñėâĆė ąė ĕâĕĆğĆĘąèøĔĊĢĎĄŇĠýýąěüġė ĄğĈâĜĈĕĆŋþñėâĆė ąė ĕâĕĆãéĔ÷þñėâĆė ąė ĕ
âĕĆĠúüúĘħãĐèčĕĆĠĐġĆĠĄøėâþñėâėĆėąĕúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýåĕĆŋýĘüģüøĆĘü
ĠĈēčĕĆĄĔûąĔüøĆŋĐĚħüúĘħãĕ÷ĐėğĈĦâøĆĐü

#NM[NCVKQP QH ECTDQP XKC GPQNCVGU TGCEVKQPU
QHPWENGQRJKNNKEECTDQPURGEKGUYKVJECTDQP[NEQORQWPFU
CFFKVKQP TGCEVKQPU QH ECTDQPECTDQP OWNVKRNG DQPFU
QTICPQOGVCNNKE EQORQWPFU TGFWEVKQPU QZKFCVKQPU
E[ENQCFFKVKQPU CPF WPKOQNGEWNCT TGCTTCPIGOGPVU CPF
GNKOKPCVKQPUCTQOCVKEUWDUVKVWVKQPTGCEVKQPUTGCEVKQPU
KPXQNXKPIECTDGPGUPKVTGPGUCPFQVJGTGNGEVTQPFGÌEKGPV
KPVGTOGFKCVGU
 þñėýĔøėâĕĆĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ
 

1TICPKE5[PVJGUKU.CDQTCVQT[


âĕĆú÷ĈĐèğâĘąħ ĊâĔýâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆþĆēâĐýĐėüúĆĘąýŋ ĕè
ëüė÷úĘħÿŇĕüþñėâėĆėąĕĎĈĕąãĔĨüøĐüġ÷ąĢëňğúåüėåøŇĕèĥ

'ZRGTKOGPVUKPXQNXKPIOWNVKUVGRU[PVJGUKUQH
UQOGQTICPKEEQORQWPFUWUKPIXCTKQWUVGEJPKSWGU
 ĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋĠĈēþñėâėĆėąĕâĕĆčĆňĕè  

āĔüûēåĕĆŋýĐüåĕĆŋýĐü


1TICPKE 5[PVJGUKU CPF %CTDQP%CTDQP $QPF

(QTOKPI4GCEVKQPU

ĠüĊåė÷ãĐèĐėüúĆĘąčŋ èĔ ğåĆĕēĎŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ
ĠýýąňĐüâĈĔýĠĈēâĕĆĠøâġĄğĈâěĈâĕĆéĬĕĠüâĠĈēâĕĆĢëňþñėâėĆėąĕ
âĕĆčĆňĕèāĔüûēåĕĆŋýĐüåĕĆŋýĐüĢüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆĐėüúĆĘąŋ
âĕĆĠč÷èĢĎňğĎĦüùęèåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèĐėüúĆĘąŋčĔèğåĆĕēĎŋ

%QPEGRVUQHQTICPKEU[PVJGUKUTGVTQU[PVJGUKUCPF
FKUEQPPGEVKQPCRRTQCEJENCUUKÌECVKQPCPFGZVGPFKPIQHVJG
OCKPECTDQPECTDQPDQPFHQTOKPITGCEVKQPUKPQTICPKE
U[PVJGUKUKNNWUVTCVKQPQHVJGKORQTVCPEGQHQTICPKEU[PVJGUKU
 ğåĄĘĐėüúĆĘąŋúĕèąĕ
 

/GFKEKPCN1TICPKE%JGOKUVT[


ġåĆèčĆňĕèąĕğëėèğåĄĘ âĕĆåňüāýąĕąĕĠĈēâĕĆĐĐâćúûėī
ãĐèąĕâĕĆĐĐâĠýýĠĈēāĔõüĕąĕåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèġåĆèčĆňĕè
ĠĈēâĕĆĐĐâćúûėī ã ĐèčĕĆ âĕĆĐĐâĠýýąĕ÷ň Ċ ąġþĆĠâĆĄúĕè
åĐĄāėĊğøĐĆŋĎĔĊãňĐğĈĚĐâčĆĆĢüğåĄĘĐėüúĆĘąŋúĕèąĕ
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5VTWEVWTGQHFTWIKPOGFKEKPCNEJGOKUVT[FTWI
FKUEQXGT[ FTWIU CPF VJGKT CEVKQP FTWI FGUKIP CPF
FGXGNQROGPVSWCPVKVCVKXGUVTWEVWTGCEVKXKV[TGNCVKQPUJKRU
35#4 EQORWVCVKQPCNKPFTWIFGUKIPUGNGEVGFVQRKEUKP
OGFKEKPCNQTICPKEEJGOKUVT[
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĐėüúĆĘąŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP1TICPKE%JGOKUVT[

ĎĔ Ċ ãň Đ ğĆĚħ Đ èúĘħ čĬ ĕ åĔ î ĠĈēüŇ ĕ čüĢéúĕèğåĄĘ Đė ü úĆĘ ą ŋ
âĕĆĐăėþĆĕąúĘüħ ĕĬ ģþčĜĠŇ üĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚĐħ èĊėéąĔ ìęèħ éēþĆēâĕċĈŇĊèĎüňĕ
čĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPV CPF KPVGTGUVKPI VQRKEU KP QTICPKE
EJGOKUVT[FKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
DGUGOGUVGTN[CPPQWPEGF
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 ğåĄĘāĚĨüÿėĊĠĈēâĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕ
 

5WTHCEG%JGOKUVT[CPF%CVCN[UKU


ğåĄĘāĚĨüÿėĊ âĕĆ÷Ĝ÷ìĔýĠĈēģĐġìğúĐĆŋĄãĐèâĕĆ÷Ĝ÷ìĔý
ĎĈĔââĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕëüė÷ĠĈēâĕĆğøĆĘąĄøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕğúåüėåúĘħĢëň
ĢüâĕĆċęâČĕĈĔâČöēãĐèøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕâĕĆğčĚħĐĄčăĕāĠĈēâĕĆüĬĕ
øĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕâĈĔýĄĕĢëňĢĎĄŇ âĕĆĢëňøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕĢüĐěøčĕĎâĆĆĄ
øŇĕèĥ

5WTHCEGEJGOKUVT[CFUQTRVKQPCPFCFUQTRVKQP
KUQVJGTOURTKPEKRNGUQHECVCN[UKUECVCN[UVENCUUKÌECVKQPCPF
RTGRCTCVKQPCPCN[VKECNVGEJPKSWGUVQEJCTCEVGTK\GECVCN[UVU
FGCEVKXCVKQPCPFTGIGPGTCVKQPQHECVCN[UVUECVCN[UVUKP
KPFWUVTKCNU
 âĕĆĠøâčĈĕą÷ňĊąåĊĕĄĆňĐü
 

ãĐèĊĔč÷ěāĐĈėğĄĐĆŋ


6JGTOCN&GITCFCVKQPQH2QN[OGTKE/CVGTKCNU 

ýúüĬĕâĈĊėûĘâĕĆċęâČĕâĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüâĈģââĕĆ
ğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüâĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüúĘħĄĘâĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕ
ĐĐâìėğ÷ëĔüéĈüāĈċĕčøĆŋãĐèâĕĆğčĚĐħ Ą÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüâĕĆğčĚĐħ Ą÷ňĊą
åĊĕĄĆňĐüãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ āĐĈėğĄĐĆŋĆŇĊĄāĐĈėğĄĐĆŋÿčĄāĐĈėğĄĐĆŋ
ûĆĆĄëĕøė āĐĈėĄĐĆŋğëėèþĆēâĐýğčĆėĄĠĆèĆē÷ĔýüĕġüĠĈēāĐĈėğĄĐĆŋ
ĐüėüúĆĘąŋ āĐĈėğĄĐĆŋúüĐěöĎăĜĄčė èĜ âĕĆĠþĆĢëňĢĎĄŇãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ÷Ċň ą
âĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüâĕĆğčĚħĐĄ÷ňĊąåĊĕĄĆňĐüĆēĎĊŇĕèâĕĆãęĨüĆĜþ
āĐĈėğĄĐĆŋ
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+PVTQFWEVKQPVJGTOCNFGITCFCVKQPVGEJPKSWGU
OGEJCPKUOUQH VJGTOCNFGITCFCVKQP VJGTOQQZKFCVKXG
FGITCFCVKQPMKPGVKEU QH VJGTOCN FGITCFCVKQPVJGTOCN
FGITCFCVKQP QH RQN[OGT EQRQN[OGTU DNGPFU PCVWTCN
RQN[OGTU TGKPHQTEGF RQN[OGT PCPQEQORQUKVGU CPF
KPQTICPKERQN[OGTUJKIJVGORGTCVWTGTGUKUVCPVRQN[OGTU
VJGTOCNFGITCFCVKQPFWTKPIRTQEGUUKPIQHRQN[OGTU
 ĊėûĘåöėøċĕčøĆŋúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 

/CVJGOCVKECN/GVJQFUKP2J[UKECN%JGOKUVT[

âĕĆþĆēąěâøŋĊėûĘúĕèåöėøċĕčøĆŋĢüğåĄĘğëėèĂľčėâčŋčĄâĕĆ
ğëėèĐüěāĔüûŋĐüěâĆĄĐüĔüøŋĐėüúėâĆĔĈúĆĕüčĂĐĆŋĄğĊâğøĐĆŋğĄúĆėâčŋ
ĠĈēĂŌèâŋëĔüāėğċČ

#RRNKECVKQPUQHOCVJGOCVKECNOGVJQFUHQTRJ[UKECN
EJGOKUVT[FKHHGTGPVKCNGSWCVKQPUKPÌPKVGUGTKGUKPVGITCN
VTCPUHQTOXGEVQTOCVTKZCPFURGEKCNHWPEVKQPU
 éĈüāĈċĕčøĆŋúĕèğåĄĘ
 

%JGOKECN-KPGVKEU

 úýúĊüéĈüāĈċĕčøĆŋğåĄĘ âðĐĔøĆĕÿĈãĐèĐěöĎăĜĄė
øŇĐĐĔøĆĕĢüâĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕ þñėâėĆėąĕþòĄăĜĄė þñėâėĆėąĕğëėèìňĐü
âĈģââĕĆğâė÷þñėâėĆėąĕĠĈēýúýĕúĎüňĕúĘħãĐèøĔĊğĆŇèþñėâėĆėąĕúćČðĘ
čùĕüēĠúĆüčėëĔüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋéĈüāĈċĕčøĆŋ

4GXKGYQHEJGOKECNMKPGVKEUTCVGNCYVJGGHHGEV
QHVGORGTCVWTGQPVJGTCVGQHTGCEVKQPGNGOGPVCT[TGCEVKQPU
EQORNGZTGCEVKQPUTGCEVKQPOGEJCPKUOCPFTQNGQHECVCN[UKU
VTCPUKVKQPUVCVGVJGQT[CPFMKPGVKEOGCUWTGOGPVU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP2J[UKECN%JGOKUVT[

åĊĕĄĆĜňĢĎĄŇĠĈēĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħüŇĕčüĢéúĕèğåĄĘğëėèĂľčėâčŋ
čĬĕĎĆĔýúĬĕĊėúąĕüėāüûŋĎĆĚĐâĕĆċęâČĕåňüåĊňĕĐėčĆē

0QXGN MPQYNGFIG CPF KPVGTGUVKPI VQRKEU KP
RJ[UKECNEJGOKUVT[HQTVJGUKUQTKPFGRGPFGPVUVWF[
 âĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈĢüëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ  

/QNGEWNCT/QFGNKPIKP$KQKPHQTOCVKEU

ġåĆèčĆňĕèĠĈēĐĔüøĆâėĆėąĕãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈğåĆĚħĐèĄĚĐ
ĠĈēĐĔ Ĉ âĐĆė úę Ą Ģü ëĘ Ċ čüğúċċĕčøĆŋ  âĕĆéĬ ĕ ĈĐèğëė è āĈĊĔ øė Ġ Ĉē
âĕĆåĬĕüĊöāĈĔèèĕüĐėčĆēãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈğúåüėåúĕèåĐĄāėĊğøĐĆŋ
čĬĕĎĆĔýâĕĆĐĐâĠýýġĄğĈâěĈĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň

5VTWEVWTGU CPF KPVGTCEVKQPU QH DKQOQNGEWNGU
OQFGNKPIVQQNUCPFCNIQTKVJOUKPDKQKPHQTOCVKEUOQFGNKPI
CPFF[PCOKEUUKOWNCVKQPQHDKQOQNGEWNGUEQORWVGTCKFGF
OQNGEWNCTFGUKIPCPFCRRNKECVKQPU

 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåĊĕĄĆňĐüúĕèĊĔč÷ěċĕčøĆŋ  

6JGTOCN#PCN[UKUHQT/CVGTKCN5EKGPEG

ýúüĬĕâĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåĊĕĄĆňĐüĠýý÷ėĂğĂĐğĆüğëĘąĈ
ĠĈē÷ėĂğĂĐğĆüğëĘąĈ čĠâüüėè åĕĈĐĆėğĄúĆĘ âĕĆğúĘąýĄĕøĆòĕü
ĠĈēâĕĆğøĆĘ ą ĄøĔ Ċ ĐąŇ ĕ è âĕĆĊė ğ åĆĕēĎŋ üĬĨ ĕ ĎüĔ â ăĕąĢøň å ĊĕĄĆň Đ ü
âĕĆþĆēąěâøŋĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåĊĕĄĆňĐüĊėûĘĐĚħüĥ

+PVTQFWEVKQPFKHHGTGPVKCNVJGTOCNCPCN[UKUCPF
FKHHGTGPVKCNUECPPKPIECNQTKOGVT[ECNKDTCVKQPCPFUCORNG
RTGRCTCVKQPVJGTOQITCXKOGVT[ CRRNKECVKQPUQHVJGTOCN
CPCN[UKUQVJGTVJGTOCNCPCN[UKUOGVJQF
 âĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈāĐĈėğĄĐĆŋ
 

/QNGEWNCT/QFGNKPIQH2QN[OGTU

ĆēğýĘąýĊėûĘâĕĆéĬĕĈĐèġĄğĈâěĈāĐĈėğĄĐĆŋĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň

/QFGNKPICPFUKOWNCVKQPOGVJQFUHQTRQN[OGTU
CPFVJGKTCRRNKECVKQPU
 âĕĆåĬĕüĊöğëėèğåĄĘåĊĐüøĔĄ
 

%QORWVCVKQPCN3WCPVWO%JGOKUVT[

âĕĆúýúĊüğâĘħąĊâĔýúćČðĘåĊĐüøĔĄâĕĆåĬĕüĊöúĕèğåĄĘ
åĊĐüøĔĄĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň ġþĆĠâĆĄâĕĆĐĐâĠýýġĄğĈâěĈĆē÷Ĕý
åĊĐüøĔĄĠĈēâĕĆĢëňèĕü

1XGTXKGY QH SWCPVWO VJGQT[ EQORWVCVKQPCN
SWCPVWOEJGOKUVT[CPFCRRNKECVKQPURTQITCOUHQTSWCPVWO
EJGOKUVT[ECNEWNCVKQPUCPFVJGKTRTCEVKECNWUCIG
âĈěŇĄĊėëĕëĘĊğåĄĘ
 ĊėûĘúĕèëĘĊğåĄĘ
 

$KQEJGOKECN/GVJQFU

åĬĕĠüēüĬĕğâĘąħ ĊâĔýğúåüėåþñėýøĔ âė ĕĆëĘĊğåĄĘúúĘħ üĔ čĄĔąĠĈē
ĊĆĆöâĆĆĄúĕèëĘĊğåĄĘĢüþŌééěýĔüâĕĆčĔĄĄüĕġ÷ąĐĕċĔąĊĆĆöâĆĆĄ
úĕèĊėúąĕċĕčøĆŋúĘħčĐ÷åĈňĐèâĔýâĕĆú÷ĈĐèúĘħéē÷ĬĕğüėüâĕĆĢüĎňĐè
þñėýĔøėâĕĆ

+PVTQFWEVKQPVQOQFGTPDKQEJGOKECNNCDQTCVQT[
VGEJPKSWGUCPFEWTTGPVDKQEJGOKECNNKVGTCVWTGCUGOKPCT
DCUGFWRQPUEKGPVKÌENKVGTCVWTGVJCVRCTCNNGNUGZRGTKOGPVU
VJCVYKNNRGTHQTOKPNCDQTCVQT[
 ĎĈĔâëĘĊğåĄĘãĐèġăëüċĕčøĆŋ
 

$KQEJGOKECN2TKPEKRNGQH0WVTKVKQP

āĚüĨ òĕüúĕèëĘĊğåĄĘĠĈēčĆĘĆĊėúąĕãĐèġăëüĕâĕĆâĕĆĐăėþĆĕą
ğâĘħąĊâĔýġþĆøĘüģãĄĔüåĕĆŋġýģđğ÷ĆøāĈĔèèĕüĠĆŇûĕøě ĠĈēĊėøĕĄėü
ĠĈēýúýĕúĎüňĕúĘĠħ ĈēåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĢü÷ňĕüġăëüĕâĕĆĠĈēğĄĠúýĐĈėìĄę


$KQEJGOKECNCPFRJ[UKQNQIKECNHWPFCOGPVCNUQH
PWVTKVKQPFKUEWUUKQPQHRTQVGKPHCVECTDQJ[FTCVGGPGTI[
OKPGTCNUCPFXKVCOKPUCPFVJGKTTQNGUCPFKPVGTTGNCVKQPUJKRU
KPPWVTKVKQPCPFOGVCDQNKUO
 ġåğĐüģìĄŋĠĈēġåĠĂâğøĐĆŋĢüĊėúąĕğĐüģìĄŋ  

%QGP\[OGUCPF%QHCEVQTUKP'P\[OQNQI[

åĊĕĄčĬĕåĔîãĐèġåğĐüģìĄŋĠĈēġåĠĂâğøĐĆŋĢüëĘĊğåĄĘ
âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ þñėâėĆėąĕúĕèëĘĊğåĄĘúĘħëŇĊąğĆŇèþñėâėĆėąĕčĄýĔøėúĕèğåĄĘ
ĠĈēčğþâġúĆčġâþľâĠĈēâĈģâúĘĐħ ĕĬ üĊąåĊĕĄčē÷ĊâĢüþñėâĆė ąė ĕúĕè
ëĘĊğåĄĘ

+ORQTVCPEGQHEQGP\[OGCPFEQHCEVQTUQHGP\[OGU
KPDKQEJGOKUVT[DKQU[PVJGUKUVJGDKQEJGOKECNTGCEVKQPU
VJG[ECVCN[\GVJGKTEJGOKECNCPFURGEVTQUEQRKERTQRGTVKGU
CPFVJGOGEJCPKUOUD[YJKEJVJG[HCEKNKVCVGDKQEJGOKECN
TGCEVKQPU
 ğúåġüġĈąĘãĐèğĐüģìĄŋ
 

'P\[OG6GEJPQNQI[

ĠĎĈŇèâĬĕğüė÷čĄýĔøė âĈģââĕĆğĆŇèþñėâėĆėąĕéĈüċĕčøĆŋ
ĠĈēâĕĆĠąâĢĎňýĆėčěúûėīãĐèğĐüģìĄŋ ĆĊĄùęèâĕĆþĆēąěâøŋĢëňğĐüģìĄŋ
ğāĚħĐþĆēġąëüŋĢü÷ňĕüøŇĕèĥ


5QWTEGURTQRGTVKGUOGEJCPKUOMKPGVKEUCPF
RWTKÌECVKQPQHGP\[OGUKPENWFKPIKVUCRRNKECVKQPU
 âĕĆþĆēąěâøŋĢëňğúåüėåüėĊğåĈĘąĆŋ
 

ĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋĢüëĘĊğåĄĘ

$KQEJGOKECN#RRNKECVKQPUQH0WENGCT

/CIPGVKE4GUQPCPEG

čĬĕĆĊéčùĕüâĕĆöŋþŌééěýĔüĢüâĕĆĠâňþŌîĎĕ÷ňĊąğúåüėå
üėĊğåĈĘąĆŋĠĄâğüøėâğĆġìĠüüìŋĢüèĕüĊėéĔą÷ňĕüëĘĊğåĄĘ ğüňüâĕĆģ÷ňĄĕ
ìęħèãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňèĕüéĆėè

'ZRNQTGQHEWTTGPVUQNWVKQPUVCVGPWENGCTOCIPGV
KETGUQPCPEGVGEJPKSWGUWUGFKPDKQEJGOKECNTGUGCTEJVJG
GORJCUKUYKNNDGQPJQYFCVCCTGCESWKTGFCPFQPRTCEVKECN
CRRNKECVKQPU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĢüâĕĆéĬĕĈĐèčĬĕĎĆĔýĆēýýëĘĊğåĄĘ  

6QRKEUKP/QFGNKPIHQT$KQEJGOKECN5[UVGO

ĐăėþĆĕąĎĔĊãňĐğĆĚħĐèøŇĕèĥúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆčĆňĕèĠýý
éĬĕĈĐèčĬĕĎĆĔýĆēýýëĘĊğåĄĘ

&KUEWUUKQP QH VQRKEU TGNGXCPV VQ RTGFKEVKXG
OQFGNKPIQHDKQEJGOKECNU[UVGOU

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

429

 ğúåġüġĈąĘĢĎĄŇúĕèëĘĊğåĄĘčĬĕĎĆĔý
 

āĔõüĕÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕā

'OGTIKPI$KQEJGOKECN6GEJPQNQIKGUHQT

$KQDCUGF2TQFWEV&GXGNQROGPV

ğúåġüġĈąĘëĘĊğåĄĘĈŇĕčě÷ğâĘħąĊâĔýâĆ÷üėĊåĈĘĐėâ ġþĆøĘü
ğĐüģìĄŋĠĈēøĔĊąĔýąĔĨèğĐüģìĄŋĢüâĕĆāĔõüĕÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕā
ĄĘ â ĕĆĐûė ý ĕąùę è ğúåġüġĈąĘ ëĘ Ċ ğåĄĘ úĘħ ĄĘ ċĔ â ąăĕāčĜ è ĢüâĕĆāĔ õ üĕ
ÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕāğëŇüğĐüģìĄŋúĘħùĜâĐĐâĠýýģ÷ň ğúåġüġĈąĘ
âĕĆ÷Ĕ÷ĠþĈèéĘġüĄøĔĊĐąŇĕèÿĈėøăĔöôŋýüòĕüëĘĊăĕāúĘħĄĘãĕąĢüúňĐè
øĈĕ÷éēģ÷ňùĜââĈŇĕĊùęè

4GEGPVDKQEJGOKECNVGEJPQNQIKGUEQPEGTPKPIYKVJ
PWENGKECEKFURTQVGKPUGP\[OGCPFGP\[OGKPJKDKVQTHQTVJG
FGXGNQROGPV QH DKQDCUGF RTQFWEVU C JKIJ RQVGPVKCN
DKQEJGOKECNVGEJPQNQIKGUKPDKQDCUGFRTQFWEVUFGXGNQROGPV
NKMGFGUKIPGTGP\[OGIGPQOGGFKVKPIVGEJPQNQI[YKNNDG
FKUEWUUGZCORNGQHOCTMGVCDNGDKQDCUGFRTQFWEVUKPHQQF
HGGFOCVGTKCNUEJGOKECNUCPFOGFKECNUCTGOGPVKQPGF
ëĘĊğåĄĘãĐèāĚë
 

2NCPV$KQEJGOKUVT[

ġåĆèčĆňĕèĠĈēâĕĆúĬĕèĕüãĐèğìĈĈŋāĚëâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋĠĈē
âĕĆčĈĕąëĘĊġĄğĈâěĈãĐèāĚëÿĈėøÿĈãĐèāĚëđĐĆŋġĄüāĚëĠĈēâĕĆ
þĆēąěâøŋĢëň

5VTWEVWTGUCPFHWPEVKQPUQHRNCPVEGNNUOGVCDQNKE
RCVJYC[UKPRNCPVURNCPVRTQFWEVURNCPVJQTOQPGUCPFVJGKT
CRRNKECVKQPU
 ëĘĊğåĄĘãĐèġĆå
 

$KQEJGOKUVT[QH&KUGCUGU

ëĘĊğåĄĘãĐèġĆåúĘħčĬĕåĔîøŇĕèĥĢüĄüěČąŋĠĈēâĈģâĢüâĕĆ
ğâė÷ġĆåøŇĕèĥğĎĈŇĕüĔĨü

$KQEJGOKUVT[QHKORQTVCPVFKUGCUGUKPJWOCPCPF
OGEJCPKUOQHVJGUGFKUGCUGU
ëĘĊğåĄĘãĐèĄēğĆĦè
 

$KQEJGOKUVT[QH%CPEGT

åěöčĄýĔøėãĐèğìĈĈŋĄēğĆĦèĊĔñéĔâĆãĐèğìĈĈŋ čĔîîĕö
ãĐèğìĈĈŋčĕĆâŇĐĄēğĆĦèâĈģââĕĆğâė÷ĄēğĆĦèąĘüâŇĐĄēğĆĦèąĘüøňĕüĄēğĆĦè
âĕĆâĈĕąāĔüûěŋčĕĆâŇĐâĕĆâĈĕąāĔüûěŋâĕĆú÷čĐýâĕĆâĈĕąāĔüûěŋ

%JCTCEVGTKUVKEUQHECPEGTEGNNUEGNNE[ENGEGNN
UKIPCNKPIECTEKPQIGPECTEKPQIGPGUKUQPEQIGPGVWOQT
UWRRTGUUQTIGPGOWVCVKQPOWVCIGP#OG¿UVGUVU
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 ëĘĊğåĄĘúĕèāĔüûěċĕčøĆŋ
 

$KQEJGOKUVT[QH)GPGVKEU

ġåĆèčĆň ĕ èĠĈēĎüň ĕ úĘħ ã ĐèčĕĆāĔ ü ûě â ĆĆĄãĐèğìĈĈŋ úĔĨ è
ġþĆåĕĆėġĐøĠĈēąĜåĕĆėġĐøâĆēýĊüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ÷ğĘ ĐĦüğĐĐĕĆŋğĐĦüğĐ
ĠĈēġþĆøĘüĆēýýâĕĆåĊýåěĄâĆēýĊüâĕĆğĎĈŇĕüĘĨ ĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
åĊĕĄĆĜňúĕèāĔüûěċĕčøĆŋĢü÷ňĕüøŇĕèĥ

5VTWEVWTGUCPFHWPEVKQPUQHIGPGVKEOCVGTKCNUQH
RTQMCT[QVGU CPF GWMCT[QVGU &0# 40# CPF RTQVGKP
U[PVJGUKUEQPVTQNQHVJGUGRTQEGUUGUCPFCRRNKECVKQPU
 âĕĆåĊýåěĄąĘü
 

)GPG4GIWNCVKQP

ġåĆèčĆňĕèãĐèąĘüúĔĨèąĘüğ÷ĘħąĊġĐğāĐĆĐüĎĆĚĐâĈěŇĄąĘüĢü
čėèħ ĄĘëĊĘ øė âĕĆåĊýåěĄâĕĆĠč÷èĐĐâãĐèąĘüĢüĎĈĕâĎĈĕąĆēýýģĊĆĔč
ĠýåúĘğĆĘąĆĕĠĈēąĘčøŋâĕĆğāĕēğĈĘąĨ èğìĈĈŋčøĔ ĊŋĠĈēĄüěČąŋĠĄĈèĠĈē
āĚëâĕĆåĊýåěĄąĘüĠýýøŇĐğüĚĐħ èéĕâġåĆġĄġìĄčĜâŇ ĕĆùĐ÷ĆĎĔčâĕĆøĔ÷
ĢüąĜåĕĆėġĐø âĕĆ÷Ĕ÷ĠþĈèâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋġþĆøĘüĠĈēâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈè
ãĐèġþĆøĘüýúýĕúãĐèąĘüĢüâĕĆğþĈĘąħ üĠþĈèâĕĆāĔõüĕâĕĆâŇĐġĆå
ĠĈēâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕĆþĆēâĐýúĘħĄĘćúûėīúĕèëĘĊăĕāýĕèëüė÷

5VTWEVWTGQHIGPGGKVJGTCUKPINGIGPGQRGTQPQT
IGPGENWUVGTKPQTICPKUOUTGIWNCVKQPQHIGPGGZRTGUUKQPKP
XCTKQWUU[UVGOUXKTWUGUDCEVGTKCHWPIKCPF[GCUVUCPKOCN
CPFJWOCPEGNNEWNVWTGKPUGEVUCUYGNNCURNCPVECUECFGKP
IGPGTGIWNCVKQPHTQOEJTQOQUQOGVQVTCPUETKRVKQPURNKEKPI
KPGWMCT[QVG OQFKÌECVKQPURTQVGKPU[PVJGUKUCPFRTQVGKP
VWTPQXGTTQNGQHIGPGKPFKHHGTGPVKCVKQPFGXGNQROGPVRCVJQ
IGPKEKV[CUYGNNCUUQOGDKQCEVKXGEQORQWPFDKQU[PVJGUKU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèëĘĊğåĄĘ
 

5RGEKCN6QRKEUKP$KQEJGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüëĘĊğåĄĘ ġ÷ąâĕĆ
ĐăėþĆĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéąĔ ìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊèĎüňĕ
čĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPDKQEJGOKUVT[
FKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNNDGUGOGU
VGTN[CPPQWPEGF
ëĘĊğåĄĘúĕèĐěøčĕĎâĆĆĄ
 

+PFWUVTKCN$KQEJGOKUVT[

âĕĆþĆēąěâøŋåĊĕĄĆĜňúĕèëĘĊğåĄĘĢüâĕĆüĬĕčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈ
ģþĢëň þ Ćēġąëüŋ úĔĨ è úĕè÷ň ĕ üġăëüĕâĕĆ âĕĆĠāúąŋ  âĕĆĐĕĎĕĆ
ĐěøčĕĎâĆĆĄğåĄĘĠĈēĐĚħüĥ

#RRNKECVKQPQHDKQEJGOKUVT[VQVJGRTQFWEVKQPQH
DKQNQIKECNEQORQWPFUWUGHWNKPPWVTKVKQPOGFKEKPGHQQF
EJGOKECNKPFWUVT[GVE

 ëĘĊğåĄĘúĕèâĕĆĠāúąŋ
 

/GFKECN$KQEJGOKUVT[

âĕĆþĆēąě â øŋ Ģ ëň å ĊĕĄĆĜ ň ú ĕèëĘ Ċ ğåĄĘ Ģ üúĕèâĕĆĠāúąŋ
ĐèåŋþĆēâĐýĠĈēýúýĕúãĐèčĕĆëĘĊġĄğĈâěĈĢüĆŇĕèâĕąĆĊĄùęèğĄĠúý
ĐĈėìęĄĠĈēåĊĕĄÿė÷þâøėøŇĕèĥ

#RRNKECVKQPQHDKQEJGOKUVT[VQENKPKECNOGFKEKPG
VJGTQNGQHDKQNQIKECNEQORQWPFUCPFVJGKTOGVCDQNKUOKP
VJGDQF[FKUQTFGTUQHOGVCDQNKUOU
 ëĘĊğåĄĘĆē÷ĔýġĄğĈâěĈ
 

/QNGEWNCT$KQEJGOKUVT[

åĊĕĄĆĜúň ĕè÷ňĕüëĘĊğåĄĘĢüĆē÷ĔýġĄğĈâěĈâĕĆþĆēąěâøŋĢëňúĕè
÷ňĕüâĕĆĊėüėéêĔąúĕèâĕĆĠāúąŋĐěøčĕĎâĆĆĄĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ

/QNGEWNCTDKQEJGOKUVT[CRRNKGFVQFKCIPQUKUKP
OGFKEKPGKPFWUVTKGUCPFGPXKTQPOGPVU
 âĕĆĠąâýĆėčěúûėīĠĈēâĕĆøâÿĈęâġþĆøĘü
 

2TQVGKP2WTKÌECVKQPCPF%T[UVCNNK\CVKQP

åĊĕĄĆĜğň âĘąħ ĊâĔýâĕĆĠąâýĆėčúě ûėġī þĆøĘüâĕĆğøĆĘąĄġþĆøĘü
čĬĕĎĆĔýøâÿĈęâğāĚħĐċęâČĕġåĆèčĆňĕèčĕĄĄėøėġ÷ąğúåüėåĆĔèčĘğĐâìŋ
ĊėûĘâĕĆĠĈēþŌééĔąúĘħğâĘħąĊãňĐèĢüâĕĆøâÿĈęâġþĆøĘü

-PQYNGFIGQPRTQVGKPRWTKÌECVKQPRTGRCTCVKQP
QHRTQVGKPHQTUVTWEVWTGFGVGTOKPCVKQPD[:TC[ET[UVCNNQITCRJ[
RTCEVKECNOGVJQFUCPFHCEVQTUKPXQNXGFKPRTQVGKPET[UVCNNK\CVKQP

 ëĘĊğåĄĘãĐèğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘü
 

$KQEJGOKUVT[QH2GRVKFGUCPF2TQVGKPU


ġåĆèčĆňĕèğåĄĘãĐèğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘüğúåüėåâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
ĈĬĕ÷ĔýâĆ÷ĐēĄėġüĢüğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘüøĔĊĐąŇĕèğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘü
úĘħĄĘćúûėīëĘĊăĕāâĕĆþĆēąěâøŋğþþģú÷ŋĠĈēġþĆøĘüúĘħĄĘćúûėīëĘĊăĕā

%JGOKECNUVTWEVWTGQHRGRVKFGU CPFRTQVGKPU
VGEJPKSWGUHQTCOKPQCEKFUUGSWGPEKPIKPRGRVKFGUCPF
RTQVGKPU GZCORNG QH DKQCEVKXG RGRVKFGU CPF RTQVGKPU
CRRNKECVKQPUQHDKQCEVKXGRGRVKFGUCPFRTQVGKPU
 ğúåġüġĈąĘãĐèąĘü
 

)GPG6GEJPQNQI[

åĊĕĄĆĜāň üĚĨ òĕüãĐèġåĆèčĆňĕèĠĈēĎüňĕúĘãħ ĐèąĘüâĕĆĠč÷èĐĐâ
ãĐèąĘ ü  ğúåġüġĈąĘ â ĕĆčĆň ĕ è÷Ę ğ ĐĦ ü ğĐĈĜ â ÿčĄĎĆĚ Đ âĕĆġåĈüąĘ ü
âĕĆåĔ÷ğĈĚĐâġåĈüâĕĆčĔèğåĆĕēĎŋ÷ĘğĐĦüğĐâĕĆĎĕĈĬĕ÷ĔýğýčãĐè÷ĘğĐĦüğĐ
âĕĆčĔèğåĆĕēĎŋčĕą÷ĘğĐĦüğĐÿŇĕğĎĈŇĕúĘħøĬĕĠĎüŇèéĬĕğāĕēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
ğúåġüġĈąĘãĐèąĘüĠĈēèĕüĊėéĔąúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýğúåġüġĈąĘãĐèąĘü

$CUKEMPQYNGFIGQHUVTWEVWTGCPFHWPEVKQPQHIGPG
IGPGGZRTGUUKQPTGEQODKPCPV&0#VGEJPQNQI[QTIGPG
ENQPKPIENQPGUGNGEVKQP&0#U[PVJGUKU&0#UGSWGPEKPI
UKVGFKTGEVGFOWVCIGPGUKUCRRNKECVKQPQHIGPGVGEJPQNQI[
CPFIGPGVGEJPQNQI[TGUGCTEJ

 ëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ
 

$KQKPHQTOCVKEU

ĠüēüĬĕĎĈĔââĕĆāĚüĨ òĕüğâĘąħ ĊâĔýĐöĜëĊĘ ĊėúąĕâĕĆĢëňğåĆĚĐħ è
ĄĚĐúĕèëĘĊčĕĆčüğúċċĕčøĆŋ ĠĈēòĕüãňĐĄĜĈčĬĕĎĆĔýâĕĆċęâČĕġþĆøĘü
ĠĈēâĆ÷üėĊåĈĘĐėâ

+PVTQFWEVKQPVQVJGHWPFCOGPVCNUQHOQNGEWNCT
DKQNQI[DKQKPHQTOCVKEUVQQNUCPFFCVCDCUGUWUGFHQTVJG
UVWF[QHRTQVGKPUCPFPWENGKECEKFU

âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘģĂĂŃĕ
 

'NGEVTQEJGOKECN#PCN[UKU

ĎĈĔââĕĆúĕèğåĄĘģĂĂŃĕĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëňĢüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
úĕèğåĄĘģ÷ňĠâŇġāğúüëėġĐğĄúĆĘåĐü÷ĔâġøğĄúĆĘġāĈĕġĆâĆĕĂĿġĊĈĠúĄ
ğĄúĆĘčøĆėþþľèġĊĈĠúĄğĄúĆĘĐėĄāėĠ÷üìŋčğþâġúĆčġâþĿĠĈēĐĚħüĥ

'NGEVTQEJGOKECNRTKPEKRNGUCPFVJGKTCRRNKECVKQPU
VQEJGOKECNCPCN[UKUUWEJCURQVGPVKQOGVT[EQPFWEVQOGVT[
RQNCTQITCRJ[XQNVCOOGVT[UVTKRRKPIXQNVCOOGVT[KORGFCPEG
URGEVTQUEQR[CPFQVJGTGNGEVTQEJGOKECNVGEJPKSWGU

 ëĘĊğåĄĘãĐèčĕĆĠĎŇèåĊĕĄĆĔâĠĈēåĊĕĄčěã  

$KQEJGOKUVT[QH.QXGCPF*CRRKPGUU

ĆēýýþĆēčĕúĠĈēčĄĐèâĈģââĕĆčŇèčĔîîĕöþĆēčĕú
čĕĆčĚħĐþĆēčĕúúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýåĊĕĄĆĔâåĊĕĄčěãčĕĆğčāøė÷ĠĈēġĆå
úĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýåĊĕĄÿė÷þâøėãĐèčĕĆčĚħĐþĆēčĕú

0GTXG CPF DTCKP U[UVGO PGTXG EQPFWEVKQP
PGWTQVTCPUOKVVGTUTGNCVGFVQNQXGCPFJCRRKPGUUFTWIU
FKUGCUGUHTQOFGÌEKGPE[QHPGWTQVTCPUOKVVGTU

 ĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìĘč
 

'NGEVTQRJQTGUKU

ĎĈĔââĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋãĐèğúåüėåĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėč
ģ÷ňĠâŇ ğéĈĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėčåĕāėĈĈĕĆĘĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėčĠĈēģĄġåĆëė
þĐėğĈĦâġúĆĂĐĆėìėč

2TKPEKRNGCPFCRRNKECVKQPQHGNGEVTQRJQTGUKUUWEJ
CUIGNGNGEVTQRJQTGUKUECRKNNCT[GNGEVTQRJQTGUKUCPFOKETQEJKR
GNGEVTQRJQTGUKU
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 ĊėûĘĐĔøġüĄĔøėĠĈēâĕĆþĆē÷ėČòŋğåĆĚħĐèĄĚĐĊėğåĆĕēĎŋ  

#WVQOCVGF/GVJQFCPF*QOGOCFG

+PUVTWOGPVCN#PCN[UKU

âĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ÷Ċň ąğåĆĚĐħ èĄĚĐĠýýĐĔøġüĄĔøė ğëŇüġĂĈ
ĐėüğéĦåëĔüĐēüĕģĈìĘčìĘğåĊüğëĘąĈĐėüğéåëĔüĐēüĕģĈìĘčĆēýýĐĔøġüĄĔøė
ĠýýģĄŇøŇĐğüĚħĐè âĕĆĊėğåĆĕēĎŋġ÷ąĢëňĂľĈŋĄĠýýĎĈĕąëĔĨüĠĈēâĕĆ
ĊėğåĆĕēĎŋãüĕ÷éěĈăĕåúĔèĨ ĎĄ÷âĕĆþĆē÷ėČòŋğåĆĚĐħ èĄĚĐĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ
ĐąŇĕèèŇĕąĠĈēâĕĆğãĘąüġþĆĠâĆĄåĐĄāėĊğøĐĆŋğāĚħĐğëĚħĐĄøŇĐâĔýğåĆĚħĐè
ĄĚĐĊėğåĆĕēĎŋ

%JGOKECNCPCN[UKUD[CWVQOCVGFKPUVTWOGPVCN
UWEJCUÍQYKPLGEVKQPCPCN[UKUUGSWGPVKCNKPLGEVKQPCPCN[UKU
FKUETGVGCWVQOCVKEU[UVGOCPCN[UKUDCUGFQPOWNVKNC[GTÌNOU
CPFOKETQVQVCNCPCN[UKUU[UVGOHCDTKECVKQPQHVJGUKORNG
CPCN[VKECN KPUVTWOGPVCPF RTQITCOOKPI VJG EQORWVGT
UQHVYCTGHQTKPVGTHCEKPIYKVJVJGKPUVTWOGPV
 âĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèčĬĕĎĆĔýâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ  

5CORNG2TGRCTCVKQPHQT%JGOKECN#PCN[UKU

âĕĆğâĦýøĔĊĐąŇĕè âĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèğāĚħĐâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ
úĕèğåĄĘ âĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèúĘħğþŎüãĐèğĎĈĊãĐèĠãĦèâęħèãĐèĠãĦèĠĈē
ĠâŉčâĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèčėħèĠĊ÷ĈňĐĄøĔĊĐąŇĕèĐĕĎĕĆøĔĊĐąŇĕèëĘĊăĕā
ğúåüėåâĕĆčâĔ÷÷ňĊąøĔĊúĬĕĈēĈĕąĎĆĚĐâĕĆčâĔ÷÷ňĊąğĂčãĐèğĎĈĊ
ğúåüėåâĕĆčâĔ÷÷ňĊąğĂčãĐèĠãĦèâĕĆčâĔ÷ġ÷ąĢëňčĕĆĈ÷ĠĆèøęèÿėĊ
ĠåëğëĐĆŋ âĕĆčâĔ÷ġ÷ąĢëňģĐĐĐüėâĈėåĊė÷ âĕĆčâĔ÷ĠýýĐĐüģĈüŋ
ĠĈēâĕĆčâĔ÷÷ňĊąğúåüėåčĄĔąĢĎĄŇĐĚħüĥ

5CORNKPI UCORNG RTGRCTCVKQP HQT CPCN[VKECN
EJGOKUVT[UCORNGRTGRCTCVKQPHQTNKSWKFUQNKFUGOKUQNKF
CPFICUOCVTKEGUUCORNGRTGRCTCVKQPHQTGPXKTQPOGPVCN
HQQFCPFDKQNQIKECNUCORNGUUQNXGPVGZVTCEVKQPQTNKSWKFNKSWKF
GZVTCEVKQP UQNKFRJCUG GZVTCEVKQP WUKPI UWTHCEVCPV
3W'%J'45GZVTCEVKQPWUKPIKQPKENKSWKFQPNKPGUCORNG
RTGRCTCVKQPCPFQVJGTOQFGTPGZVTCEVKQPVGEJPKSWGU
 ğìüğìĐĆŋčĬĕĎĆĔýâĕĆĊėğåĆĕēĎŋúĕèğåĄĘ
 

5GPUQTUHQT%JGOKECN#PCN[UKU

ĎĈĔââĕĆĠĈēĊėûâĘ ĕĆĊėğåĆĕēĎŋ÷Ċň ąğìüğìĐĆŋğëėèğåĄĘğìüğìĐĆŋ
ğëėèëĘĊăĕā ĠĈēüĕġüğìüğìĐĆŋ âĕĆĐĐâĠýý âĕĆþĆē÷ėČòŋ ĠĈē
âĕĆþĆēąěâøŋĢëňğìüğìĐĆŋčĬĕĎĆĔýâĕĆøĆĊéĊĔ÷úĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ

2TKPEKRNGU CPF VJG CPCN[VKECN OGVJQF WUKPI
EJGOKECNUGPUQTUDKQUGPUQTUCPFPCPQUGPUQTUFGUKIP
HCDTKECVKQPCPFCRRNKECVKQPQHUGPUQTUHQTEJGOKECNCPCN[UKU
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 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕĆþĆėĄĕöüňĐą
 

6TCEG#PCN[UKU

âĕĆþĆēąěâøŋĢëňğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋĢüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕĆþĆėĄĕö
üňĐąâĕĆéĔ÷ğâĦýøĔĊĐąŇĕèâĕĆğøĆĘąĄøĔĊĐąŇĕèâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕĆĐėüúĆĘąŋ
ĠĈēčĕĆĐüėüúĆĘąŋâĕĆĊėğåĆĕēĎŋëüė÷éĬĕğāĕēãĐèûĕøě

#RRNKECVKQP QH CPCN[VKECN EJGOKUVT[ WPFGT
EKTEWOUVCPEGU QH VTCEG CPCN[UKU UCORNG JCPFNKPI
UCORNGRTGRCTCVKQPFGVGTOKPCVKQPQHQTICPKECPFKPQTICPKE
UWDUVCPEGUGNGOGPVCNURGEKCVKQP
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
âĕĆýĆĆąĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéĔąìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊè
ĎüňĕčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPCPCN[VKECN
EJGOKUVT[FKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
DGUGOGUVGTN[CPPQWPEGF
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP#PCN[VKECN%JGOKUVT[

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüğåĄĘĊėğåĆĕēĎŋ
âĕĆýĆĆąĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéĔąìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊè
ĎüňĕčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPCPCN[VKECN
EJGOKUVT[FKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
DGUGOGUVGTN[CPPQWPEGF
âĈěŇĄĊėëĕğåĄĘþĆēąěâøŋ
 āĐĈėğĄĐĆŋúĘħĠøâčĈĕąúĕèëĘĊăĕāģ÷ňčĬĕĎĆĔý  

ĢëňèĕüúĕèâĕĆĠāúąŋĠĈēğăčĔëâĆĆĄ


$KQFGITCFCDNG2QN[OGTUHQT/GFKECNCPF

2JCTOCEGWVKECN#RRNKECVKQPU

üėąĕĄãĐèāĐĈėğĄĐĆŋĠøâčĈĕąúĕèëĘĊăĕāģ÷ňĠĎĈŇèâĬĕğüė÷
þĆēğăúâĕĆÿĈėøčĄýĔøėâĕĆĠøâčĈĕąúĕèëĘĊăĕāĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňāĐĈėğĄĐĆŋĠøâčĈĕąøĔĊúĕèëĘĊăĕāģ÷ňúĕèâĕĆĠāúąŋĠĈēğăčĔëâĆĆĄ

&GÌPKVKQPQHDKQFGITCFCDNGRQN[OGTUQWTEGU
V[RGU RTQFWEVKQP RTQRGTVKGU QH DKQFGITCFCVKQP CPF
CRRNKECVKQP QHDKQFGITCFCDNG RQN[OGTU HQTOGFKECN CPF
RJCTOCEGWVKECNUEKGPEG

üĕġüğúåġüġĈąĘãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ
 

2QN[OGT0CPQVGEJPQNQI[

üėąĕĄãĐèüĕġüğúåġüġĈąĘ âĕĆğøĆĘąĄĠĈēåěöčĄýĔøė
ÿĈė ø ăĔ ö ôŋ Ć ē÷Ĕ ý üĕġüãĐèāĐĈė ğ ĄĐĆŋ  ĠĈēâĕĆþĆēąě â øŋ Ģ ëň ü ĕġü
ğúåġüġĈąĘãĐèāĐĈėğĄĐĆŋ

&GÌPKVKQP QH PCPQVGEJPQNQI[ RQN[OGT PCPQ
RTGRCTCVKQP CPF KVU RTQRGTVKGU CRRNKECVKQP QH RQN[OGT
PCPQVGEJPQNQI[
 þñėýĔøėâĕĆĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ
 

2QN[OGT5EKGPEG.CDQTCVQT[

âĕĆú÷ĈĐèúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋğāĚĐħ čĆňĕèþĆēčýâĕĆöŋ
ĠĈēúĔâČēĢüâĕĆú÷ĈĐèúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ

'ZRGTKOGPVUKPRQN[OGTUEKGPEGVQRTQXKFGVJG
GZRGTKGPEGUCPFGZRGTKOGPVCNUMKNNUKPRQN[OGTUEKGPEG
 ğúåġüġĈąĘāĈĕčøėâ
 

2NCUVKE6GEJPQNQI[

ýúüĬĕğâĘħąĊâĔýāĐĈėğĄĐĆŋåĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕèġåĆèčĆňĕè
ĠĈēčĄýĔøãė ĐèāĐĈėğĄĐĆŋâĕĆĊĔ÷ĊėúąĕâĆēĠčãĐèāĈĕčøėâčĄýĔøĠė Ĉē
âĕĆþĆēąě â øŋ Ģ ëň è ĕüāĈĕčøė â  čĕĆğøė Ą ĠøŇ è ĠĈēâĕĆåĐĄāĕĊü÷ŋ
âĆēýĊüâĕĆãęĨüĆĜþāĈĕčøėâāĐĈėğĄĐĆŋÿčĄĠĈēĊĔč÷ěğëėèþĆēâĐýāĐĈėğĄĐĆŋ

+PVTQFWEVKQP VQ RQN[OGTU TGNCVKQP DGVYGGP
UVTWEVWTGCPFRTQRGTVKGUQHRQN[OGTUTJGQNQIKECNOGCUWTGOGPV
QHRNCUVKEURTQRGTVKGUCPFCRRNKECVKQPUQHRNCUVKEUCFFKVKXGU
CPFEQORQWPFKPIRNCUVKERTQEGUUKPIRQN[OGTDNGPFUCPF
RQN[OGTEQORQUKVGU
 ğúåġüġĈąĘąĕè
 

4WDDGT6GEJPQNQI[

ąĕèûĆĆĄëĕøėĠĈēąĕèčĔèğåĆĕēĎŋ åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĆēĎĊŇĕè
ġåĆèčĆňĕèĠĈēčĄýĔøãė ĐèąĕèąĕèğëėèþĆēâĐýĠĈēąĕèÿčĄâĕĆğčĆėĄĠĆè
čĜøĆąĕèåĐĄāĕĊü÷ŋğúåġüġĈąĘâĕĆÿčĄâĕĆãęüĨ ĆĜþĠĈēâĕĆåèĆĜþąĕè
ĠĈēčĄýĔøėğëėèâĈ

0CVWTCN CPF U[PVJGVKE TWDDGTU TGNCVKQPUJKRU
DGVYGGPUVTWEVWTGCPFRTQRGTVKGUQHTWDDGTTWDDGTEQORQUKVGU
CPFTWDDGTDNGPFUTGKPHQTEGOGPVHQTOWNCVKQPUQHTWDDGT
EQORQWPFUVGEJPQNQI[QHTWDDGTOKZKPIRTQEGUUKPICPF
EWTKPICPFOGEJCPKECNRTQRGTVKGU
 čĕĆğøėĄĠøŇèčĬĕĎĆĔýāĐĈėğĄĐĆŋ
 

#FFKVKXGUHQT2QN[OGT

ýúüĬĕ čĕĆþŃĐèâĔüĐĐâìėğ÷ëĔüĠĈēġĐġìü čĕĆøĔĊğøėĄ
āĈĕčøėģìğìĐĆŋ čĕĆğøėĄĠøŇèúĘħéĬĕğþŎüčĬĕĎĆĔýąĕèģ÷ňĠâŇ čĕĆĊĔĈåĕģüìŋ
čĕĆğĆŇèâĕĆĊĔĈåĕģüìŋčĕĆĎüŇĊèâĕĆĊĔĈåĕģüìŋčĕĆâĆēøěüň âĕĆĊĔĈåĕģüìŋ
ĠĈēčĕĆğøėĄĠøŇèĐĚħüĥ


+PVTQFWEVKQPCPVKQZKFCPVUCPFCPVKQ\QPCPVUÌNNGTU
RNCUVKEK\GTUGUUGPVKCNCFFKVKXGUHQTTWDDGTKGXWNECPK\KPI
CIGPVUCEEGNGTCVQTUTGVCTFGTUCEVKXCVQTUCPFOKUEGNNCPGQWU
CFFKVKXGU
 ğúåġüġĈąĘüĬĨĕąĕè
 

.CVGZ6GEJPQNQI[

ýúüĬĕüĬĨĕąĕèûĆĆĄëĕøė üĬĨĕąĕèčĔèğåĆĕēĎŋ čĕĆğøėĄĠøŇè
ĠĈēâĕĆğøĆĘąĄčĕĆğøėĄĠøŇèčĬĕĎĆĔýüĬĨĕąĕèÿĈėøăĔöôŋéĕâüĬĨĕąĕè

+PVTQFWEVKQPPCVWTCNTWDDGTNCVGZU[PVJGVKETWDDGT
NCVKEGUCFFKVKXGUCPFRTGRCTCVKQPQHCFFKVKXGUHQTNCVGZNCVGZ
RTQFWEVU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋāĐĈėğĄĐĆŋ  

5RGEKCN6QRKEUKP2QN[OGT5EKGPEG

ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèúĘħčĬĕåĔîĠĈēüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüĊėúąĕċĕčøĆŋ
āĐĈėğĄĐĆŋ ġ÷ąâĕĆĐăėþĆĕąĠĈēüĬĕģþčĜŇĠüĊåė÷ĢüĎĔĊãňĐğĆĚħĐèĊėéĔą
ìęħèéēþĆēâĕċĈŇĊèĎüňĕčĬĕĎĆĔýĠøŇĈēăĕåâĕĆċęâČĕ

5KIPKÌECPVCPFKPVGTGUVKPIVQRKEUKPRQN[OGT
UEKGPEGFKUEWUUKQPNGCFKPIVQTGUGCTEJVQRKEUYJKEJYKNN
DGUGOGUVGTN[CPPQWPEGF
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

âĕĆåňüåĊňĕĊėéĔąĢüĎĔĊãňĐúĘħüŇĕčüĢéúĕè÷ňĕüğåĄĘ ġ÷ąåĬĕ
ĠüēüĬĕéĕâåöēâĆĆĄâĕĆåĊýåěĄĊėúąĕüėāüûŋ

4GUGCTEJQPCPKPVGTGUVKPIVQRKEKPEJGOKUVT[
VJG TGUGCTEJ VQRKE KU UWDLGEVGF VQ VJG VJGUKU CFXKUQT[
EQOOKVVGG¿UCRRTQXCN
 Ċėúąĕüėāüûŋ

6JGUKU

ĎüŇĊąâėø

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ
øňĐèğãňĕĂŌèĠĈēüĬĕğčüĐčĔĄĄüĕģĄŇüňĐąâĊŇĕăĕåâĕĆċęâČĕ

âĕĆåňüåĊňĕĊėğåĆĕēĎŋĠĈēčĔèğåĆĕēĎŋĊėúąĕâĕĆ÷ňĕüğåĄĘĢü
ĎĔĊãňĐúĘüħ ĕŇ čüĢéğāĚĐħ āĔõüĕþĆēčýâĕĆöŋâĕĆĊėéąĔ úĘĄħ åĘ ö
ě åŇĕĠĈēğĆĘąý
ğĆĘąèğãĘąüğþŎüĊėúąĕüėāüûŋġ÷ąåĬĕĠüēüĬĕãĐèåöēâĆĆĄâĕĆúĘþħ ĆęâČĕ

4GUGCTEJCPCN[UKUCPFU[PVJGUKUQHKPVGTGUVKPI
VQRKEUKPEJGOKUVT[VQFGXGNQRVJGTGUGCTEJGZRGTKGPEGCPF
EQORKNGVQVJGUKUWPFGTVJGEQPUWNVCVKQPQHVJGVJGUKU
CFXKUQT[EQOOKVVGG
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แผน ก แบบ ก 2
(หนวยกิต)

รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก1 กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวนกิต
0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1*
Seminar in Biology 1
0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2*
Seminar in Biology 2
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร*
Statistical Methods for Sciences
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร*
Research Methodology for Science

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

* เปนรายวิชาทีบ่ งั คับใหนสิ ติ แผน ก แบบ ก1 เรียนโดยไมนบั หนวยกิต และ
ตองไดผลการเรียนเปน S (Satisfactory)
แผน ก แบบ ก2 เรียนวิชาบังคับ 10 หนวยกิต
0203 503 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
Special Problems in Biology
0203 507 ชีววิทยาของเซลลขั้นสูง
Advanced Cell Biology
0203 583 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา
Biology Research Techniques
0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1
Seminar in Biology 1
0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2
Seminar in Biology 2
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร*
Statistical Methods for Sciences
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร*
Research Methodology for Science

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

0203 508 ชีววิทยาโมเลกุลของยีน
3(3-0-6)
Molecular Biology of Gene
0203 541 เรื่องคัดสรรทางชีววิทยา
2(2-0-4)
Selected Topics in Biology
0203 542 เซลลพันธุศาสตรของสัตว
3(2-2-5)
Animal Cytogenetics
0203 543 พันธุศาสตรของเห็ดรา
3(3-0-6)
Fungal Genetics
0203 544 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Biodiversity
0203 545 เทคโนโลยีเชิงโมเลกุลสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช 3(3-0-6)
Molecular Technologies for Plant Breeding
0203 547 เทคโนโลยีการถายโอนยีน
3(2-2-5)
Gene Transfer Technology
0203 559 สรีรวิทยาของเซลลสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Cell Physiology
0203 568 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)
ในประเทศไทย
Biodiversity and Traditional Knowledge in Thailand
0203 571 ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Molecular Biology
0203 589 การวิเคราะหการวัดทางสัณฐาน
3(2-2-5)
Morphometric Analysis
0203 599 ชีวสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Bioinformatics

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

* เปนรายวิชาทีบ่ งั คับใหนสิ ติ แผน ก แบบ ก 2 เรียนโดยไมนบั หนวยกิต และ
ตองไดผลการเรียนเปน S (Satisfactory)
วิชาเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาทางชีววิทยาตามความสนใจ โดยนิสิต
แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไมนอยกวา 14 หนวยกิตจากรายวิชา ดังนี้ และ
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเพิม่ เติมจากรายวิชาในหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยทปี่ รึกษาและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
กลุมวิชาชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาระดับเซลล
0203 501 เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนทางชีววิทยา
3(2-2-5)
Electron Microscopy Techniques in Biology

กลุมวิชาพฤกษศาสตร
0203 504 เรณูวิทยา
Palynology
0203 511 พืชพลังงาน
Phytofuels
0203 512 วิทยาสาหรายประยุกต
Applied Phycology
0203 516 อนุกรมวิธานของพืชวงศหญาและกก
Taxonomy of Poaceae and Cyperaceae
0203 517 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของเนื้อไม
Comparative Wood Anatomy
0203 518 ไบรโอโลยี
Bryology
0203 555 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเมล็ดพืช
Morphology and Physiology of Seeds
0203 556 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช
Plant Physiology and Biochemistry
0203 557 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
Advanced Plant Tissue Culture
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
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0203 558 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม
3(3-0-6)
Postharvest Physiology of Vegetables and Fruits
0203 574 พฤกษศาสตรประยุกต
3(2-2-5)
Applied Botany
กลุมวิชาสัตววิทยา
0203 505 สารรบกวนตอมไรทอ
3(3-0-6)
Endocrine Disruptors
0203 506 สรีรวิทยาของระบบประสาท
3 (3-0-6)
Neurophysiology
0203 509 สรีรวิทยาประยุกตการสืบพันธุของสัตว
3(3-0-6)
Applied Reproductive Physiology of Animals
0203 521 โภชนศาสตรของไหม
3(3-0-6)
Silkworm Nutrition
0203 522 ชีววิทยาของครัสตาเชียน
3(3-0-6)
Biology of Crustaceans
0203 523 วิทยาเอมบริโอของสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Embryology
0203 527 หมอนไหมและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Sericulture Application
0203 528 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว
3(2-2-5)
Comparative Animal Physiology
0203 529 สัตวเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Animals
0203 548 แมลงนํ้า
3(2-2-5)
Aquatic Insects
0203 549 ซิสเทมาติกสของหนอนพยาธิ
3(2-2-5)
Systematics of Helminthes
0203 573 แมลงเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Insects
0203 575 กีฏวิทยาทางการแพทย
3(2-2-5)
Medical Entomology
0203 576 ชีววิทยาของแมลงสังคม
3(2-2-5)
Biology of Social Insects
0203 577 พิษวิทยาในสัตว
3(3-0-6)
Animal Toxicology
0203 584 ชีววิทยาของสัตวกลุมมอลลัสค
3(2-2-5)
Biology of Molluscs
0203 585 สรีรวิทยาและชีวเคมีของหนอนไหม
3(3-0-6)
Physiology and Biochemistry of Silkworm
0203 591 เทคนิคการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว 3(2-2-5)
Research Techniques for Biodiversity in Animals
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กลุมวิชานิเวศวิทยา
0203 546 นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Ecology
0203 551 สรีรวิทยาเชิงนิเวศของพืช
3(2-2-5)
Plant Ecophysiology
0203 554 การฟนฟูสภาพแวดลอมโดยใชพืช
3(3-0-6)
Phytoremediation
0203 561 นิเวศวิทยาระบบ
3(2-2-5)
Ecosystem Ecology
0203 562 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับการวิจัย
3(2-2-5)
ทางนิเวศวิทยา
Statistical Analyses for Ecological Researches
0203 563 นิเวศวิทยาภูมิทัศน
3(2-2-5)
Landscape Ecology
0203 564 นิเวศวิทยาของสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Ecology
0203 566 การจัดการระบบนิเวศ
2(2-0-4)
Ecosystem Management
0203 569 นิเวศวิทยาการฟนฟู
3(2-2-5)
Restoration Ecology
0203 572 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม
3(2-2-5)
Behavioral Ecology
กลุมวิชาจุลชีววิทยา
0203 513 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด
Ecology and Taxonomy of Mushroom
0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส
Taxonomy Technique of Lichens
0203 531 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
Advanced Food Microbiology
0203 532 วิทยาเห็ดราขั้นสูง
Advanced Mycology
0203 533 วิทยาไวรัสขั้นสูง
Advanced Virology
0203 535 ชีววิทยาของมัยคอรไรซา
Biology of Mycorrhiza
0203 536 เอนไซมจากจุลินทรีย
Microbial Enzymes
0203 537 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
Yeast and Yeast Technology
0203 539 จุลชีววิทยาของการบําบัดนํ้าเสีย
Microbiology of Waste Water Treatment
0203 552 การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ
Biodegradation and Bioremediation

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

0203 553 วิทยาภูมิคุมกันดานเซลลและโมเลกุล
3(2-2-5)
Cellular and Molecular Immunology
0203 578 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด
3(2-2-5)
Bioactive Compounds from Mushrooms
0203 579 แอคติโนมัยซีทและการประยุกต
3(2-2-5)
Actinomycete and Their Application
0203 587 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดและผลิตภัณฑจากเห็ด 3(2-2-5)
Mushroom Cultivation and Production Technology
กลุมวิชาบรรพชีวินวิทยา
0203 515 บรรพชีวินวิทยาพืช
Palaeobotany
0203 524 บรรพชีวินวิทยาสัตว
Palaeozoology
0203 538 จุลบรรพชีวินวิทยา
Micropalaeontology
0203 581 เทคนิควิจัยทางบรรพชีวินวิทยา
Research Techniques in Palaeontology
0203 582 ธรณีประวัติ
Historical Geology
0203 588 ทาโฟโนมี
Taphonomy
0203 592 เรณูวิทยาบรรพกาล
Palaeopalynology
0203 595 การลําดับชั้นหินตามชีวภาพ
Biostratigraphy
0203 596 บรรพนิเวศวิทยา
Palaeoecology
0203 597 วิทยากระดูก
Osteology
0203 598 ชีววิทยาไดโนเสาร
Biology of Dinosaurs
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0203 694 วิทยานิพนธ*
Thesis
0203 695 วิทยานิพนธ**
Thesis

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

12 หนวยกิต
36 หนวยกิต

* สําหรับนิสิตเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2
** สําหรับนิสิตเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1) หมวดวิชาเฉพาะ
1.1) วิชาบังคับ
0203 503 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา
2(0-4-2)
Special Problems in Biology
การศึกษาคนควาทางชีววิทยาโดยใชวิทยาระเบียบวิธีวิจัย และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
The study on special topics in biology using a research
methodology; writing reports and presentation
0203 507 ชีววิทยาของเซลลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Cell Biology
โครงสรางอยางละเอียดและหนาที่ของเซลลยูคาริโอตและ
ออรแกเนลล การขนสงโมเลกุลและอิออนขนาดเล็กขามผานเยื่อหุมเซลล
คุณสมบัติทางไฟฟาของเยื่อหุมเซลล การจัดระบบโครงรางของเซลลและ
การกําหนดรูปรางและการเคลื่อนที่ของเซลล อณูพันธุศาสตรของเซลล การ
ควบคุมการแสดงออกของยีน การติดตอสือ่ สารระหวางเซลล ภูมคิ มุ กันดาน
เซลล เซลลตนกําเนิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ชีววิทยาของเซลลมะเร็ง
Ultrastructure and function of the eukaryotic cell and
its organelles; transports of small molecules and ions across cell
membrane; electrical properties of cell membrane; cytoskeleton
organization and regulation of cell form and movement;
molecular genetics of the cell; Control of gene expression; cellular
communication; cellular immunity; stem cell and related theory;
cell biology of cancer
0203 583 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา
3(2-2-5)
Biology Research Techniques
หลักการ แนวคิดและเทคนิควิธวี เิ คราะหปญ
 หาทีใ่ ชในงานวิจยั
ทางชีววิทยา
Principles; concepts and techniques in analysis and
method in biology research problems
0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Biology 1
นําเสนอแบบปากเปลาและรายงานในหัวขอทางดานชีววิทยา
จากการสืบคนขอมูลในระบบสารสนเทศ
The oral presentation and report of selected topics
in field of biology, searching from literature review by using
information system
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0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Biology 2
การเสนอผลงาน การคนควาและการวิจยั ทางชีววิทยาในระดับ
บัณฑิตศึกษา
Individual student must present his/her a research project
concerning biology and/or related field at a graduate study level
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Statistical Methods for Sciences
ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการชัก
ตัวอยาง การแจกแจงคาสถิติ แผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบือ้ งตน
การแปลงขอมูลสถิตพิ าราเมทริกและนันพาราเมทริก การวิเคราะหขอ มูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการประยุกตใชในงานวิจัย
Definitions and types of statistical methods, sampling
techniques, sampling distributions, experimental designs, tests
on assumptions, transformation of parametric and non-parametric
statistical data, statistical analysis using statistical packages,
application in research studies
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและ
กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย การเขียนเคาโครงวิจัยและการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ
Philosophy and concept of research, research
methodology and research procedure, data collection and analysis,
research writing, research presentation, research proposal
practicum and research writing for publication
1.2) วิชาเลือก
กลุมวิชาชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาระดับเซลล
0203 501 เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนทางชีววิทยา
3(2-2-5)
Electron Microscopy Techniques in Biology
การเตรียมเนื้อเยื่อเพื่อศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
แบบส อ งกราดและแบบส อ งผ า น เทคนิ ค การตั ด เนื้ อ เยื่ อ การใช
กลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอนแบบสองกราดและแบบสองผาน รวมทัง้ เทคนิค
การถายภาพ

Tissue preparation for scanning and transmission
electron microscopy; techniques of ultramicrotomy; operation
of scanning and transmission electron microscopy along with
photography
0203 508 ชีววิทยาโมเลกุลของยีน
3(3-0-6)
Molecular Biology of Gene
พันธุศาสตรและหลักการ การศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับการดํารงของ
จีโนม การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคมาตรฐานและตัวอยาง
สิ่งมีชีวิตที่ใชโดยทั่วไปในการศึกษาทางชีวโมเลกุล
The fundamental genetic concepts, a comprehensive
survey of genome maintenance, gene expression and regulation,
the standard techniques and model organisms commonly used
in molecular biology studies
0203 541 เรื่องคัดสรรทางชีววิทยา
2(2-0-4)
Selected Topics in Biology
ความรูใหมและเรื่องนาสนใจทางชีววิทยา
Novel knowledge and interesting topics in biology
0203 542 เซลลพันธุศาสตรของสัตว
3(2-2-5)
Animal Cytogenetics
เทคนิคและวิธีการเตรียมโครโมโซมของสัตว การวิเคราะห
คาริโอไทป การยอมแถบสีโครโมโซมแบบตางๆ การยอมสารเรืองแสง
ในตําแหนงจําเพาะ และการประยุกตใช
Techniques and methodology for chromosome
preparation of animal, karyotype analysis, chromosome banding,
fluorescent in situ hybridization, cytogenetics applications
0203 543 พันธุศาสตรของเห็ดรา
3(3-0-6)
Fungal Genetics
พันธุศาสตรระดับโมเลกุลของเชือ้ รากอโรคในมนุษย พืช รวมถึง
เชื้อราชนิดที่ใหประโยชน การสืบพันธุ การเจริญเติบโต การพัฒนา และ
พันธุวิศวกรรมของเชื้อรา วิวัฒนาการของเชื้อรา ขอมูลจีโนมของเชื้อรา การ
ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราในปจจุบัน
Molecular genetics of human and plant pathogenic
fungi including useful species; Fungal reproduction, growth,
development and genetic engineering; Fungal evolution; Fungal
genome databases, Current research investigations of fungi

0203 544 ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Biodiversity
ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพันธุกรรม ความแปรผัน
ทางพันธุกรรมในประชากร กลไกทีท่ าํ ใหเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม
การประยุกตใชเทคนิคทางพันธุศาสตรในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
Biodiversity at genetic level, genetic variation
in populations, mechanisms generating genetic diversity,
application of genetic techniques for biodiversity studies
0203 545 เทคโนโลยีเชิงโมเลกุลสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช 3(3-0-6)
Molecular Technologies for Plant Breeding
การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลชนิดตางๆ เชน การระบุชนิด
การใชประโยชน และการนํามาใชในการปรับปรุงพันธุพืช เพื่อใหมีความ
ยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม เปนแหลงอาหารของมนุษยและสัตว และวัตถุดิบใน
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดทั้งภาพรวมของวิธีการและตัวอยางงานวิจัยที่มี
การประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อชวยกระบวนการปรับปรุงพันธุ
To studies of molecular marker systems such as
identification, utilization, and integration for plant breeding
programs; environmentally sustainable, production of food, feed,
and industrial material; overview of terminology, methodology,
and applied examples of utilizing molecular markers for assisting
breeding strategies
0203 547 เทคโนโลยีการถายโอนยีน
3(2-2-5)
Gene Transfer Technology
เทคนิคและวิธกี ารถายโอนยีนในพืชและสัตว การปรับปรุงพันธุ
พืชและสัตวโดยวิธที าง พันธุวศิ วกรรม ดีเอ็นเอพาหะทีใ่ ชในการถายโอนยีน
ชีววิทยาของเชื้ออโกรแบคทีเรียม การถายโอนยีนโดยใช อโกรแบคทีเรียม
และโดยวิธีตรง การเตรียมตัวออน การใชพลาสมิดเวคเตอร การถายโอน
ยีนดวยไวรัส และประโยชนของการถายโอนยีน
Techniques and methods of genetic transformation in
plants and animals, improvement of plants and animals by genetic
engineering, DNA vector for gene transfer, Agrobacterium biology,
Agrobacterium mediated transformation and direct gene transfer,
embryo preparation, using plasmid vectors, gene transfer based
on viral infection, usefulness of gene transfer
0203 559 สรีรวิทยาของเซลลสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Cell Physiology
สรีรวิทยาเชิงหนาที่การทํางานของเซลลสัตวและออรแกเนลล
ของเซลลสัตว ชีวเคมี เมแทบอลิซึมและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม
ของสารชีวโมเลกุลในเซลลสัตว รอยเชื่อมตอและการสงสัญญาณของเซลล
สัตว สรีรวิทยาของเซลลประสาทและเซลลกลามเนื้อ การเพาะเลี้ยงเซลล
สัตว แนวคิดเชิงทฤษฎี สาขาการวิจัย และแนวโนมที่เกิดขึ้นของงานวิจัยที่
ทันสมัยทางดานสรีรวิทยาของเซลลสัตวขั้นสูง
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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Functional physiology of animal cell and its organelles;
biochemistry, metabolism and metabolic control mechanisms of
biomolecules in animal cell; animal cell junction and signaling;
physiology of neuron and muscle cell; animal cell culture; theoretical
concepts, research areas and emerging trends on modern research
in advanced animal cell physiology

Structure and properties of genetic materials; gene
expression and regulatory mechanisms of gene expression in
animals; Molecular mechanisms in animal growth and development;
recombinant DNA technology in animals and transgenic animals;
modern instruments and techniques used in advanced animal
molecular biology

0203 568 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)
ในประเทศไทย
Biodiversity and Traditional Knowledge in Thailand
บริ บ ททางทฤษฎี ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ สถานภาพความ
หลากหลายทางชีวภาพ การติดตามการเปลี่ยนแปลง การวัด การประเมิน
การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมาย
นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ ระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถิน่ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ในการใชประโยชน
และจัดการทรัพยากรชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใชเครื่องมือ
และระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตรเพือ่ ชวยในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
ในประเทศไทย การเก็บรวบรวม บันทึกขอมูล ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนของ
ประเทศไทย กระบวนการวิจยั ในชุมชน การปกปองสิทธิในภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ความเทาเทียมในการวิจัยระหวางชุมชน
และคนภายนอกชุมชนความสัมพันธของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับทรัพยสนิ ทาง
ปญญา ความสัมพันธระหวางการเขาถึงพันธุกรรมและทรัพยสนิ ทางปญญา
ระบบการจัดเก็บขอมูลในสมุดปกแดง กฎหมาย และองคกรที่เกี่ยวของ
การใชระบบสารสนเทศทางดานภูมิศาสตรเพื่อการอนุรักษในประเทศไทย
Theoretical aspects of biodiversity; factors those
influencing biodiversity status; monitoring, measuring, assessing,
analyzing, synthesis of biodiversity data; international, national,
and local law/policy/process involve in biodiversity conservation
and management; traditional knowledge of local community in
northeastern Thailand for accessing and conserving biological
resources; using geographical information system for biodiversity
conservation in Thailand

0203 589 การวิเคราะหการวัดทางสัณฐาน
3(2-2-5)
Morphometric Analysis
ความหมาย ความสําคัญ การวิเคราะหความแปรผันของรูปทรง
ในสิ่งมีชีวิต การประยุกตใชในงานวิจัยทางชีววิทยา
Definition, importance, analysis of variation in
biological shape, applications on biological research

0203 571 ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Molecular Biology
โครงสรางและคุณสมบัตขิ องสารพันธุกรรม การแสดงออกของ
ยีนและกลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนในสัตว กลไกระดับโมเลกุล
ของการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว เทคโนโลยีการสรางดีเอ็นเอสาย
ผสมในสัตวและสัตวดดั แปรพันธุกรรม เครือ่ งมือและเทคนิคทีท่ นั สมัยทาง
ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตวขั้นสูง
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0203 599 ชีวสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Bioinformatics
เทคโนโลยีสารสนเทศทีน่ าํ มาประยุกตใชทางดานชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในการเก็บรวบรวม การบํารุงรักษา การกระจาย การวิเคราะห และ
การนําขอมูลระดับชีวโมเลกุลไปใช
Information technology applied to molecular biology,
collection, maintenance, distribution, analysis and usage of
molecular biology data
กลุมวิชาพฤกษศาสตร
0203 504 เรณูวิทยา
3(2-2-5)
Palynology
สัณฐานวิทยา การจําแนก การระบุพืช การถายเรณู ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมสไลดละอองเรณูและสปอรจากตัวอยางตางๆ
สําหรับการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนแบบใชแสงและกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด และการประยุกตใชประโยชนในดานวิทยาศาสตร
สาขาอื่นๆ
Morphology, classification, identification, pollination,
preparation applied acetolysis method through permanent slide
for light and scanning microscope; application to other branches
of science
0203 511 พืชพลังงาน
3(3-0-6)
Phytofuels
ชีววิทยาของพืชทีใ่ หนาํ้ มันทีส่ าํ คัญในประเทศไทย การปลูกและ
การขยายพันธุเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสกัดนํ้ามัน และการดัดแปลง
คุณภาพนํ้ามันใหสามารถใชเปนพลังงานชีวมวลได
Biology of major oils plant in Thailand, cultivation
and propagation; appropriated technology in oil extraction and
modification for usage as biofuels

0203 512 วิทยาสาหรายประยุกต
3(2-2-5)
Applied Phycology
ความรูเบื้องตนและความสําคัญเชิงนิเวศวิทยาของสาหราย
สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร และการกระจายพันธุ การสํารวจสาหราย
การวินจิ ฉัยสาหรายและการรวบรวมสาหรายจากธรรมชาติ โดยเนนสาหราย
ในทองถิน่ พัฒนาการของเทคนิคในการเพาะเลีย้ งสาหราย การประยุกตใชใน
เชิงพาณิชย สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากสาหราย ดัชนีทางชีวภาพเพือ่ ตรวจ
สอบคุณภาพนํ้าโดยใชสาหราย และศึกษาตัวอยางจริง นอกสถานที่
Basic knowledge and important ecology of algae;
morphology, genetics and source of distributions, survey,
diagnosis and collections from natural sources with an emphasis
on native algae, development an algae cultivation, commercial
applications, bioactive compounds, biological indicator to monitor
water quality using an algae, and field trip
0203 516 อนุกรมวิธานของพืชวงศหญาและกก
3(2-2-5)
Taxonomy of Poaceae and Cyperaceae
การจัดจําแนก การตรวจสอบเอกลักษณ และลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของพืชวงศหญาและกก การกระจายพันธุ วิวัฒนาการ และ
การใชประโยชน มีการศึกษาภาคสนาม
Classification, identification and morphology of
Poaceae and Cyperaceae; distribution, evolution and utilization;
field works required
0203 517 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของเนื้อไม
3(2-2-5)
Comparative Wood Anatomy
โครงสรางและการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญทอลําเลียง วงป
โครงสรางของไซเล็มทุติยภูมิ ลักษณะกายวิภาคศาสตรของเนื้อไมที่ใชใน
การจัดจําแนกพืช เนือ้ ไมของพืชเมล็ดเปลือยและพืชใบเลีย้ งคู การประยุกต
ใช วิธีการศึกษากายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของเนื้อไม
Structure and ontogeny of vascular cambium; growth
ring; structure of secondary xylem; wood anatomical features that
useful for classification and identification of plant; wood anatomy
of gymnosperm and dicotyledon; the applications; methods for
comparative wood anatomy studies
0203 518 ไบรโอโลยี
3(2-2-5)
Bryology
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีพจักร การสืบพันธุ วิวฒ
ั นาการ การจัด
จําแนกหมวดหมู และนิเวศวิทยาของพืชไบรโอไฟต
Morphology, physiology, life cycles, reproduction,
classification, evolution, and ecology of bryophytes

0203 555 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเมล็ดพืช
3(2-2-5)
Morphology and Physiology of Seeds
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา อนุกรมวิธาน เทคนิคตางๆ เกี่ยวกับ
เมล็ดพืช เนนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Morphology, physiology, taxonomy, techniques used
for the study of seeds emphasizing seeds from commercial plants
0203 556 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช
3(2-2-5)
Plant Physiology and Biochemistry
การควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาตางๆ ในระดับเซลล
เนือ้ เยือ่ ของพืชตัง้ แตการดูดกลืนพลังงานแสงในกระบวนการสังเคราะหดว ย
แสงจนถึงการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงกระบวนการสังเคราะหสารอินทรีย
ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
Control of physiological processes of cells and tissues
from absorption of light energy in photosynthesis to growth and
development of plants including organic synthesis under normal
and critical conditions
0203 557 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Plant Tissue Culture
การประยุกตการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ และอวัยวะของพืช การเพาะ
เลี้ยงเซลลและโปรโตพลาสตของพืช การประยุกตใชประโยชนดา นตางๆ
Application of plant tissue and organ culture, and culture
of plant cells and protoplasts, application for various domains
0203 558 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม
3(3-0-6)
Postharvest Physiology of Vegetables and Fruits
การเจริ ญ ของผลไม แ ละผั ก เศรษฐกิ จ ดั ช นี ก ารเก็ บ เกี่ ย ว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
Economic fruits and vegetables development, harvesting
index, physiological changes after harvested, postharvest handing
to extending storage life
203 574 พฤกษศาสตรประยุกต
3(2-2-5)
Applied Botany
การประยุกตความรู การสังเคราะห การวิเคราะห ความกาวหนา
และพัฒนาการทางพฤกษศาสตรสาขาตางๆ ทั้งระดับเซลล เนื้อเยื่อ และ
อวัยวะ ใหสอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานแหงวิถีชีวิต และความเปน
อยูของมนุษย การใชประโยชนจากพืชอยางคุมคาทางดานอุตสาหกรรม
เกษตรกรรม โภชนาการ การแพทย ตลอดจนดานสังคมและมนุษยวิทยา
มีการศึกษาภาคสนาม
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Application of knowledge, synthesis, analysis, progress
and development of various fields of botany including cell, tissue
and organ relevant to basic needs for life of human beings; valuable
usage of plants and plant products in industry, agriculture,
nutrition, medicine and social and anthropological dimensions;
field study required
กลุมวิชาสัตววิทยา
0203 505 สารรบกวนตอมไรทอ
3(3-0-6)
Endocrine Disruptors
แนวคิดเกี่ยวกับการรบกวนการทํางานของระบบตอมไรทอ
จากสิ่งแวดลอม ชนิดของสารรบกวนการทํางานของระบบตอมไรทอ กลไก
การทํางานทีส่ าํ คัญของระบบตอมไรทอ และการรบกวนการทํางานของระบบ
ตอมไรทอ ผลของสารรบกวนการทํางานของระบบตอมไรทอตอสรีรวิทยา
ของสัตวและมนุษย ตัวอยางโครงการวิจยั ทีน่ า สนใจในโลกปจจุบนั ทีม่ งุ เนน
การศึกษาเกีย่ วกับการรบกวนการทํางานของระบบตอมไรทอ ในสัตวทดลอง
และในมนุษย
Concepts of environmental endocrine disruption; types
of endocrine disruptors; key mechanisms of endocrine action and
disruption; effects of endocrine disruptors on animal and human
physiology; real-world examples of research projects focused
on studying endocrine disruption in laboratory animals and in
humans
203 506 สรีรวิทยาของระบบประสาท
3(3-0-6)
Neurophysiology
หน า ที่ แ ละการทํ า งานของสมอง ไขสั น หลั ง ปมประสาท
ใยประสาท และเซลลประสาท พฤติกรรมตางๆ ซึ่งเปนหนาที่ของสมองและ
ระบบประสาท รวมทั้งกลไกการทํางานและการควบคุมของระบบประสาท
The functions and activities of brain, spinal cord,
ganglion, nerve fiber and neuron; nervous system- and brain-based
behaviors, mechanisms of action and control of the nervous system
203 509 สรีรวิทยาประยุกตการสืบพันธุของสัตว
3(3-0-6)
Applied Reproductive Physiology of Animals
สรีรวิทยาระบบสืบพันธุข องสัตวเลีย้ งลูกดวยนม ฮอรโมนระบบ
สืบพันธุ พยาธิสรีรวิทยาในการสืบพันธุ ผลของความแกตออวัยวะสืบพันธุ
และองคความรูจากงานวิจัยของสรีรวิทยาการสืบพันธุ
Physiological aspects of mammalian reproductive
system, reproductive hormones, pathophysiology in reproduction,
effects of aging on reproductive organs and body knowledge from
researches of reproductive physiology
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0203 521 โภชนศาสตรของไหม
3(3-0-6)
Silkworm Nutrition
พืชอาหารของไหม เนนความหลากหลายของสายพันธุ สัณฐาน
วิทยาของใบหมอน พืชที่เปนอาหารของหนอนไหมชนิดอื่นๆ อาหารเทียม
ความสัมพันธระหวางอาหารกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของหนอนไหม
Silkworm food; focus on diversity of variety, morphology
of mulberry leave, food crops of other silworms, artificial diet,
relation of diet on silkworm growth and development
0203 522 ชีววิทยาของครัสตาเชียน
3(3-0-6)
Biology of Crustaceans
ชีววิทยาทั่วไปของครัสตาเชียน การจัดจําแนก ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา วงชีวิต การเพาะพันธุ สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโต
การใชประโยชน
General biology of crustaceans, classification,
morphology, life cycle, nursery and culture, environmental effects
on growth, use of crustaceans
0203 523 วิทยาเอมบริโอของสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Embryology
กระบวนการสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต
ของไขที่ไดรับการผสมจนเปนตัวออน บทบาทของฮอรโมนที่มีตอการสราง
เซลลสืบพันธุ กลไกการเกิดอวัยวะตางๆ กลไกควบคุมการเจริญของสัตว
หลังระยะเอมบริโอ กลไกการแปรสภาพของเซลลระดับโมเลกุล บทบาท
ของไซโตพลาสซึมตอการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส ศึกษาเทคนิคที่ใช
ในการถายฝากนิวเคลียส รวมทัง้ ศึกษาถึงกลไกในการเสือ่ มสลายของเซลล
Gametogenesis, fertilization, development of the fertilized
egg into an embryo, organ formation, roles of hormones on the
processes of gametogenesis, basic mechanisms controlling post
embryonic development and cell differentiation, totipotency on gene
expression, nuclear transplantation techniques and apoptosis
0203 527 หมอนไหมและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Sericulture Application
การใชประโยชนจากหมอนไหมในดานตางๆ ทัง้ ในลักษณะของ
เสนใย โปรตีนไหม มูลไหม สารประกอบอืน่ ๆ ทีไ่ ดจากไหม การใชหนอนไหม
ผลิตโปรตีนในทางการแพทย รวมทั้งอิทธิพลของไหมในเชิงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ
Multi-utilization of mulberry and silkworm; silk fibers,
silk proteins, silkworm feces and other silk constituents, insect
factory medical protein production and impact of silk related to
culture and economy

0203 528 สรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว
3(2-2-5)
Comparative Animal Physiology
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนา หนาที่และการควบคุมเชิง
สรีรวิทยาของระบบอวัยวะตางๆ ระหวางชนิดของสัตวมีกระดูกสันหลัง
Comparative studies on the development, physiological
functions and controls of organ systems between species of
vertebrates
0203 529 สัตวเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Animals
สัณฐานวิทยา กายวิภาค นิเวศวิทยา การกระจาย ถิ่นอาศัย
การจัดจําแนกหมวดหมูข องสัตวทมี่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบความ
เสียหายทีเ่ กิดจากสัตว วิธกี ารเก็บรักษาตัวอยางสัตว การควบคุมกําจัดสัตว
Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat,
classification of economic important animals, types of damages,
collecting and preserving techniques, methods of pest control
0203 548 แมลงนํ้า
3(2-2-5)
Aquatic Insects
ความหมาย ความสําคัญและบทบาทหนาที่ทางนิเวศวิทยาของ
แมลงนํ้า วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน ความหลากหลายของ
แมลงนํ้า และพฤติกรรมการ การปรับตัวในการดํารงชีวิต นิเวศวิทยาและ
การกระจายทางภูมิศาสตร การใชแมลงนํ้าเพื่อเปนดัชนีทางชีวภาพบงชี้
คุณภาพนํ้า และการใชประโยชนดานอื่นๆ รวมทั้งเทคนิคการเก็บตัวอยาง
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับแมลงนํ้า
Definition, the importance of ecological functions,
evolution, morphology, taxonomy and biodiversity of aquatic
insect, including adaptive behaviors, ecology and geographical
distribution; using aquatic insect as bio-indicator for water quality
assessment; aquatic insect collecting techniques and methods
for aquatic insect research aspect
0203 549 ซิสเทมาติกสของหนอนพยาธิ
3(2-2-5)
Systematics of Helminthes
การจัดจําแนกและระบุชนิดหนอนพยาธิของสัตวมีกระดูก
สันหลัง การกระจายทางสภาพภูมิศาสตร สายวิวัฒนาการ และการเก็บ
ตัวอยาง
Classification and identification of helminthes of
vertebrates; geographic distribution, evolution and preservation
of helminthes

0203 573 แมลงเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Insects
สัณฐานวิทยา กายวิภาค นิเวศวิทยา การกระจาย ถิ่นอาศัย
การจัดจําแนกหมวดหมูของแมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พืชอาศัย
และรูปแบบความเสียหายที่เกิดจากแมลง วิธีการเก็บรักษาตัวอยางแมลง
การควบคุมกําจัดแมลง
Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat,
classification of economic important insects, host plants and types
of damages, collecting and preserving techniques, methods of
insect control
0203 575 กีฏวิทยาทางการแพทย
3(2-2-5)
Medical Entomology
ศึกษาชีววิทยา สัณฐานวิทยา การจัดจําแนกหมวดหมู และการ
แพรโรคของอารโทรพอดที่เปนพาหะนําโรคสูมนุษยและสัตว โดยเฉพาะ
แมลงพาหะที่มีความสําคัญทางการแพทย ตลอดจนการปองกันกําจัดและ
ควบคุมการแพรระบาด
Study of biology, morphology, classification, cause
and carry disease to humans and animals of medical entomology,
especially the important of insect vectors, including their
prevention and control method
0203 576 ชีววิทยาของแมลงสังคม
3(2-2-5)
Biology of Social Insects
ความสําคัญของแมลงสังคม ระดับของพฤติกรรมแมลงสังคม
วรรณะในสังคมของแมลง พฤติกรรม พันธุศาสตร วิวัฒนาการ การสื่อสาร
การสืบพันธุ การรักษาสภาพสมดุลภายในสังคม การอยูร ว มกันในสังคมของ
แมลง การอยูรวมกันของแมลงสังคมและสัตวขาขอชนิดอื่น
Importance of social insects, degree of social behavior,
caste behavior, genetic, evolution, communication, reproduction,
social homeostasis, symbiosis among social insects, symbiosis
with other arthropods
0203 577 พิษวิทยาในสัตว
3(3-0-6)
Animal Toxicology
รู ป แบบของพิ ษ วิ ท ยา รู ป แบบของกลไกของสารพิ ษ และ
เมแทบอลิซึมของสารพิษในสัตว ผลของสารพิษตอการทํางานของเอนไซม
ทําลายพิษในระดับโมเลกุลของสัตว แบบจําลองที่เกี่ยวของกับ การดูดซึม
และการกําจัดสารพิษ การวิเคราะหและตรวจสอบสารพิษตกคางในเนื้อเยื่อ
และผลิตภัณฑสัตว
Types of toxicology, types of toxicant mechanisms
and metabolism in animals, effects of toxicants on function of
detoxification enzyme in animal’s molecular levels, models involving
absorption, elimination of toxicants, detection and evaluation of
toxicant residues in animal tissues and animal products
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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0203 584 ชีววิทยาของสัตวกลุมมอลลัสค
3(2-2-5)
Biology of Molluscs
ชีววิทยาทั่วไปของสัตวกลุมมอลลัสค อนุกรมวิธาน สัณฐาน
วิทยา วงชีวิต ชีววิทยาการสืบพันธุ นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และการใช
ประโยชนของสัตวกลุมนี้
General biology of Mollusca, taxonomy, morphology,
life cycle, reproductive biology, ecology, evolution and utilization
of this group
0203 585 สรีรวิทยาและชีวเคมีของหนอนไหม
3(3-0-6)
Physiology and Biochemistry of Silkworm
สรีรวิทยาและชีวเคมีเชิงพันธุศาสตร สารอาหารและการเจริญ
เติบโตของหนอนไหม การกินการยอยใบหมอน อาหารเทียม และการใช
ประโยชนจากอาหารที่ยอยได เมแทบอลิซึมของสารอาหารตางๆ ปริมาณ
โปรตีนในไหมวัยตางๆ โครงสรางของเลือด ปริมาณเลือดในไหมวัย 5 เพศ
ผูแ ละเพศเมียและการไหลเวียนโลหิต สรีระในระบบสืบพันธุ การพัฒนาการ
ของไขและการขับสาร
Physiological and biochemical genetics. Larval growth
and nutrients, ingestion, digestion of mulberry leave and artificial
diet and food efficiency, metabolism of nutrient; blood structure
and quality in different sex of 5 instars larvae; physiology in
reproductive system, egg development and silk excretion
0203 591 เทคนิคการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว 3(2-2-5)
Research Techniques for Biodiversity in Animals
หลักการ แนวคิดและเทคนิคการวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว
Principles, concepts and techniques of measuring and
monitoring biodiversity in animals
กลุมวิชานิเวศวิทยา
0203 546 นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Ecology
การประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค ด า นอณู พั น ธุ ศ าสตร ใ นการศึ ก ษา
ดานนิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม
สายสัมพันธทางวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร ชีววิทยาเชิงพฤติกรรม และ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ
Applications of molecular techniques for ecological
study, interaction between organisms and their environments,
phylogeography, behavioral biology and biological conservation
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0203 551 สรีรวิทยาเชิงนิเวศของพืช
3(2-2-5)
Plant Ecophysiology
หลักการสรีรวิทยาของพืชเบื้องตน ปฏิสัมพันธระหวางพืชและ
สิง่ แวดลอม กลไกการปรับตัวของพืชทางสรีระและโมเลกุลตอสภาวะเครียด
Basic plant physiological principles, interactions
between plants and their environment, physiological/molecular
mechanisms of plant adaptation to various environmental stresses
0203 554 การฟนฟูสภาพแวดลอมโดยใชพืช
3(3-0-6)
Phytoremediation
นิยาม ความสําคัญ และ ประโยชน ของการฟนฟูดวยพืช
กลไกทางชีววิทยาของพืชและจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการบําบัดและฟนฟู
สิ่งแวดลอมที่ปนเปอนสารมลพิษอนินทรียและสารมลพิษอินทรียทั้ง ใน
นํ้า ดิน และอากาศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการฟนฟูดวยพืช การคัดเลือกพืช
การใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด บทบาท
ของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการบําบัดสารมลพิษ การออกแบบการทดลอง
เพื่อศึกษาการฟนฟูดวยพืช และตัวอยางการฟนฟูดวยพืชในพื้นที่ปนเปอน
มลพิษทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Definition, importance and benefits of phytoremediation,
biological mechanisms of plants and microorganisms relevant to
phytoremediation of organic and inorganic pollutants in terrestrial
soils, water and air, phytoremediation technologies, plant selection,
genetic engineering approaches to enhance these efficiency,
role of microorganism to remove and remediate pollutants,
experimental designs for phytoremediation study, and examples of
field application of phytoremediation on contaminated sites both
Thailand and overseas, by focusing on sustainable development
0203 561 นิเวศวิทยาระบบ
3(2-2-5)
Ecosystem Ecology
หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ข องนิ เ วศวิ ท ยาระบบนิ เ วศ
โครงสราง หนาที่ ผลผลิตและการบริการของระบบนิเวศ บทบาทและความ
สัมพันธขององคประกอบในแตละลําดับ การเสพในดานการหมุนเวียน
ถายทอดสสารและพลังงาน การปรับตัวโดยการควบคุมกระบวนการโดย
กลไกภายในและภายนอกของระบบนิเวศ แรงขับตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ
เปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศในสภาวะการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ
โลก ความสําคัญของผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศ และผลกระทบ
เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตอผลผลิตและบริการของระบบ
นิเวศ หลักการและหลักคิดในการจัดการระบบนิเวศไปสูความยั่งยืน

The study emphasis on principles and theories of
ecosystem. Role and relevance of ecosystem compositions,
structures, functions, goods, and services on matters and energy
flows. Adaptive and changing of ecosystems regulated by internal
and external processes. Factors those are driving ecosystems
change among the currently situations of climate change. The
importance of ecosystem goods and services and impacts of
ecosystems change related to human wellbeing. Principles and
concepts for ecosystems managements and restoration towards
sustainability
0203 562 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติสําหรับการวิจัย
3(2-2-5)
ทางนิเวศวิทยา
Statistical Analyses for Ecological Researches
การออกแบบ การวางแผนการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล
เชิงนิเวศวิทยาดวยการใชสถิตแิ บบตางๆ หลักสถิตพิ นื้ ฐานทีส่ าํ คัญ การแปลง
ขอมูล สถิติแบบไมอิงตัวแปรและสถิติแบบหลายตัวแปรที่สําคัญ เชน
การวิเคราะหอนั ดับ การวิเคราะหกลุม การวิเคราะหจาํ แนกกลุม การตีความ
ผลการวิเคราะหทางสถิติ
Research designs, planning and analyses in ecological
data; principles in basic statistics, data transformation, important
non-parametric and multivariate statistics such as ordination,
cluster and discriminant analyses, interpretations for the analyses
results
0203 563 นิเวศวิทยาภูมิทัศน
3(2-2-5)
Landscape Ecology
แนวคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาภูมิทัศน ความเกี่ยวของ
ของปจจัยและรูปแบบของ ภูมิทัศนในลําดับขั้นของ ประชากร สังคมชีวิต
และระบบนิเวศ รูปแบบการกระจายในพืน้ ทีแ่ ละกระบวนการทางนิเวศวิทยา
รวมทั้งปฏิสัมพันธของสิ่งเหลานี้ในระดับภูมิทัศน วิธีการในการตรวจสอบ
และกําหนดรูปแบบของภูมิทัศน การวิเคราะหรูปแบบทางมาตราพื้นที่ดวย
เทคนิคและเครื่องมือดานสารสนเทศภูมิศาสตร การผสมผสานระหวาง
ศาสตร ท างนิ เ วศวิ ท ยาภู มิ ทั ศ น แ ละการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
การวางแผน ออกแบบและการจัดการภูมิทัศน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Concepts and principles of landscape ecology;
implications of landscape pattern that focus on processes at
three levels of organization: populations, communities and
ecosystem processes; spatial patterns and ecological processes
and their interaction at landscape level; methods for detecting
and characterizing landscape patterns; geoinformatic tools and
techniques in spatial analysis; integrated landscape ecology with
natural resources management science for landscape planning,
designing for sustainable natural management

0203 564 นิเวศวิทยาของสัตวขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Animal Ecology
นิ เ วศวิ ท ยาของสั ต ว ทั้ ง ระดั บ ตั ว สิ่ ง มี ชี วิ ต และระดั บ
ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวตอสภาพแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงของประชากร ชีวประวัติทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ
นิเวศวิทยาพฤติกรรม ปฏิสัมพันธระหวางชนิด การกอเกิดชนิดใหม ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ ประชากรที่มีศักยภาพในการอยู
รอด และการจัดการเพื่อการอนุรักษสัตวที่ใกลสูญพันธุ โดยเฉพาะสัตวใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศึกษาภาคปฏิบัติและภาคสนาม
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสัตว
Ecology of animals at individual and population levels,
natural selection and adaptation, demography, life history ecology
and evolution, behavioral ecology, species interactions, speciation,
biodiversity and extinction, population viability and endangered
species management, conservation especially considering the
animal ecology in Northeastern Thailand; laboratory and field
study required
0203 566 การจัดการระบบนิเวศ
2(2-0-4)
Ecosystem Management
ความหมาย นิยาม และแนวทางการศึกษา เพือ่ การฟน ฟู อนุรกั ษ
องคประกอบ ความยั่งยืนของโครงสรางและบทบาทหนาที่ของระบบนิเวศ
การใชแนวคิดในการผสมผสานการจัดการแบบปรับตัวระหวางระบบชุมชน
กับระบบนิเวศเพือ่ มุง ไปสูป ระเด็นดานการจัดการอยางยัง่ ยืน การตรวจสอบ
ประวัติบทบาทของการจัดการระบบนิเวศที่ผานมาเปรียบเทียบกับปจจุบัน
เพือ่ นําไปสูแ นวทางการจัดการแบบปรับตัวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทองถิน่ ตางๆ ไดแก ปาชุมชน และและปาปลูก ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ของไทย การฝกฝนจําลองสถานการณและพัฒนาเครื่องมือ ทั้งรูปแบบ
กิจกรรมปจเจกและการทํางานกลุม ในการแกไขประเด็นปญหาการจัดการ
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบัน
Definition and approach to sustaining restoring and
maintaining the composition, structure, and function of ecosystems;
framework that integrated adaptive management of social and
ecological systems directed towards sustainable management;
examine the historical and current role of ecosystem management
as an approach to managing local natural resources such as
community forests and plantations in northeastern Thailand;
scenario practice and develop tools in critical reasoning through
a series of individual and group activities that address current
issues in managing ecosystems
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0203 569 นิเวศวิทยาการฟนฟู
3(2-2-5)
Restoration Ecology
การใชหลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยารวมกับหลักวิชา
สหศาสตร เพื่อการฟนฟูระบบนิเวศเฉพาะถิ่น การฟนฟูโครงสรางและ
กระบวนการของระบบนิเวศ รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีสถานะเสี่ยงหรือ ภูมิทัศน
ทีอ่ ยูใ นสภาวะเสือ่ มโทรม การพัฒนาใชหลักวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ
ทักษะเทคนิคทางนิเวศวิทยาประยุกต เพื่อการฟนฟู ปรับปรุง ระบบนิเวศ
สังคมชีวติ บนบกและนํา้ ทีเ่ สือ่ มโทรม ตลอดจนสิง่ มีชวี ติ ตางๆ ทีอ่ ยูใ นสภาวะ
เสี่ยงตอการสูญพันธุ กลุมสิ่งมีชีวิตทองถิ่นที่หายาก นอกจากนี้ยังใชศาสตร
ดานนิเวศวิทยาการฟน ฟูเพือ่ การปรับปรุงพัฒนาระบบนิเวศ ใหเปนไปตามที่
ตองการทั้งดานการอนุรักษและอื่นๆ ตามเปาประสงค
Ecological principles and theory associated with
interdisciplinary using for restoration of endemic biological
communities, ecological structure and processes, and species on
degraded or altered landscapes; development of science, social
science, ecological application and techniques for restoration
practices on disturbed, degraded communities/ecosystems, and
also endangered/endemic species; restoration ecology also used
to modify a particular ecosystem that it exists and functions in a
preferred or desired condition
0203 572 นิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรม
3(2-2-5)
Behavioral Ecology
พฤติกรรมสัตวในแงของนิเวศวิทยา วิวัฒนาการการตอสู
ปองกันตัว การเลือกเพศ และพฤติกรรมทางสังคม โดยเนนทีก่ ารปรับตัวทาง
พฤติกรรมของตัวสัตวในสภาวะแวดลอมตางๆ ทั้งที่เปนปจจัยทางชีวภาพ
และปจจัยทางกายภาพ
Animal behavior from an ecological, evolutionary of
defense mechanisms, sexual selection and social behavior perspective,
with emphasis on behavioural adaptations of organisms to their
environmental conditions including both biotic and abiotic factors
กลุมวิชาจุลชีววิทยา
0203 513 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด
3(2-2-5)
Ecology and Taxonomy of Mushroom
หลักเบื้องตนในการจัดจําแนกและการระบุชนิดของเห็ด สัณฐานวิทยา
โครงสรางภายใน นิเวศวิทยา และความสัมพันธทางพันธุกรรม เทคนิคการ
สรางรูปวิธานในการระบุชนิดของเห็ด การตั้งชื่อของเห็ดตามหลักอนุกรม
วิธาน คุณคาความสําคัญของเห็ดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ เทคนิคการ
เก็บตัวอยางในภาคสนามและตัวอยางอางอิงในพิพิธภัณฑ
Principles of classification and identification of mushroom,
morphological anatomical ecological characteristics and phylogeny,
technique for key to species, nomenclature of mushroom, values
of micromushroom and macromushroom, technique for collecting
mushroom in the field and reference specimen in herbarium

446

คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส
3(2-2-5)
Taxonomy Technique of Lichens
อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยาของไลเคนส การระบุ
ชนิดของไลเคนส ความสัมพันธดานวิวัฒนาการ เทคนิคการสรางรูปวิธาน
ในการระบุชนิดของไลเคนส การตั้งชื่อของไลเคนสตามหลักอนุกรมวิธาน
การอภิปรายการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัย ความสําคัญของไลเคนสกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ เทคนิคการเก็บตัวอยางไลเคนสในภาค
สนามและตัวอยางอางอิง ในพิพิธภัณฑ
Taxonomy, morphology, and ecology of lichenized
fungi, based on identification to species, molecular phylogeny,
technique for key to species, nomenclature of lichens, other topics
for discussion will include symbiosis, air pollution and lichens,
modern herbarium techniques and collecting in the field for lichens
0203 531 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Food Microbiology
ประเด็ น ป จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหารขั้ น สู ง ซึ่ ง
รวมถึงจุลินทรียกอโรคทางอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย
และการควบคุมจุลินทรียใหโทษทางอาหารและการประยุกตใชจุลินทรีย
ในผลิตภัณฑอาหาร การประเมินความเสี่ยงทางดานจุลชีววิทยา และ
การนําเสนอผลงานวิจัย และอภิปรายที่เกี่ยวของกับประเด็นปจจุบันที่
เกี่ยวของกับเทคนิคและวิธีการขั้นสูง
Current topics in food microbiology including emerging
food pathogens, factors affecting growth and control of potentially
harmful microorganisms in food, and applications of microorganisms
in food products, microbiological risk, presentation and discussion
of current issues especially in advance techniques and methodology
in food microbiology
0203 532 วิทยาเห็ดราขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Mycology
สัณฐานวิทยา โครงสรางของเซลล การเจริญเติบโต การเปลีย่ น
สภาพทางรูปรางของเห็ดรา การกระจายและการงอกของสปอรของเห็ดรา
การใชสารอาหาร เห็ดราทีเ่ ปนแซโพรไฟตและปรสิต การปองกันและควบคุม
การเจริญเติบโตของเห็ดราโดยชีววิธี การจําแนกเห็ดราขั้นสูงและการสราง
วงศวานวิวัฒนาการดวยวิธีการเชิงโมเลกุลที่ทันสมัย ระบบพันธุกรรมและ
พันธุวิศวกรรมของเห็ดรา และการใชประโยชนจากเห็ดรา
Morphology, Fungal cell structure, growth and
differentiation, fungal spore dispersion and germination, nutrition,
fungi as saprophytes and parasites, prevention and biocontrol of
fungal growth, classification of higher fungi and reconstruction
of fungal phylogeny using modern molecular methods, genetic
systems and genetic engineering of fungi, and exploitation of
fungi

0203 533 วิทยาไวรัสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Virology
การจัดจําแนกไวรัส ระบบพันธุกรรมและการเพิม่ จํานวน กลไก
ในการกอโรค การเพาะเลีย้ ง การวินจิ ฉัยและควบคุม ไวรัสทีก่ อ ใหเกิดมะเร็ง
การใชประโยชนจากไวรัส
Viral classification, viral genetics and mechanism of
viral replication, mechanism of pathogenesis, viral culture, viral
diagnosis and their control, carcinogenic virus, beneficial use of
viruses
0203 535 ชีววิทยาของมัยคอรไรซา
3(2-2-5)
Biology of Mycorrhiza
ชนิดของมัยคอรไรซา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา ความ
สัมพันธระหวาง เชือ้ รามัยคอรไรซากับพืชอาศัย เทคนิคการศึกษามัยคอรไรซา
Types of mycorrhiza, morphology, physiology, ecology;
relationship between mycorrhiza and host plant; techniques on
mycorrhiza
0203 536 เอนไซมจากจุลินทรีย
3(2-2-5)
Microbial Enzymes
สภาวะแวดลอมทีเ่ หมาะสมตอการสรางเอนไซมชนิดตางๆ ของ
จุลินทรีย การควบคุมการสรางกระบวนการปลดปลอยเอนไซม วิธีการสกัด
และการทําใหบริสุทธิ์ วิธีการตรึงเอนไซมและการประยุกต
Optimization of microbial enzyme production; control of
enzyme excreation, extraction, purification, enzyme immobilization
and application
0203 537 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Yeast and Yeast Technology
ชี ว วิ ท ยาของยี ส ต การจํ า แนกและการระบุ ช นิ ด การเก็ บ
รักษา พันธุกรรม และการปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตรเบื้องตนของ
การหมัก
Biology of yeast, classification and identification,
preservation, genetics and strain improvement, industrial yeast
products and technology of production; introductory kinetics of
fermentation

0203 539 จุลชีววิทยาของการบําบัดนํ้าเสีย
3(2-2-5)
Microbiology of Waste Water Treatment
คุณลักษณะของนํ้าเสีย กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย จุลินทรียใน
นํา้ เสียและปจจัยทีม่ ผี ลตอกิจกรรมของจุลนิ ทรียใ นการบําบัดนํา้ เสีย การใช
เทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดนํ้าเสีย การวิเคราะหปญหาและการควบคุม
เพื่อใหระบบบําบัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ความเปนพิษของสารเคมี
ในระบบบําบัดนํ้าเสีย สาธารณะสุขของนํ้าทิ้งหลังการบําบัด การกําจัดกาก
ชีวภาพและการนํากลับมาใช
Characteristics of wastewater, processes in wastewater
treatment, microorganism in wastewater and factors of microbial
activities in wastewater treatment, biotechnology in wastewater
treatment, problem analysis and process control to optimize
efficiency of treatment system, chemical toxicity in wastewater
treatment plants, public health aspects of wastewater effluents
and biosolid disposal and reuse
0203 552 การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Biodegradation and Bioremediation
การยอยสลายสารประกอบที่ยอยสลายยาก และเปนพิษตอ
สิง่ มีชวี ติ โดยอาศัยกิจกรรม ของจุลนิ ทรีย ปจจัยทีม่ ผี ลตอความสามารถของ
จุลินทรียในการยอยสลายสารดังกลาว การคัดแยก การคัดเลือกจุลินทรีย
เพื่อนําไปใชในการฟนฟูสภาพแวดลอมที่ปนเปอน วิธีการทางชีวภาพเพื่อ
ฟน ฟูสภาพสิง่ แวดลอมทีป่ นเปอ น การติดตามและการประเมินประสิทธิภาพ
ของการยอยสลายและการฟนฟูสภาพ ของสิ่งแวดลอม
Degradation of xenobiotic and recalcitrant compounds
by microorganisms, factors influencing on microbial biodegradation,
isolation and screening of microorganisms to remediate
contaminated environment, bioremediation for contaminated
sites, evaluation of biodegradation and bioremediation efficiency
in environment
0203 553 วิทยาภูมิคุมกันดานเซลลและโมเลกุล
3(2-2-5)
Cellular and Molecular Immunology
หลักการของระบบภูมิคุมกัน การสงสัญญาณ การเจริญของ
T-cell และ B-cell กระบวนการในการจัดการแอนติเจน การนําเสนอ และ
การจดจําแอนติเจน ภูมคิ มุ กันตอมะเร็ง รวมทัง้ กลไกและสาเหตุของการเกิด
โรคในระบบภูมิคุมกัน
Principles of immune system, signal transduction,
maturation of T-cell and B-cell, antigen processing, presentation and
recognition, tumor immunology, mechanisms and pathogenesis
of immunologic disorders
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0203 578 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด
3(2-2-5)
Bioactive Compounds from Mushrooms
ประเภทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด สมบัติและกลไกการ
ออกฤทธิ์ การสกัด การแยกสาร การทําใหบริสุทธิ์ การศึกษาโครงสรางทาง
เคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกตใช
Type of bioactive compounds from mushrooms; properties,
mode of action, extraction, separation, purification, structural
elucidation of bioactive compounds and their application

0203 524 บรรพชีวินวิทยาสัตว
3(2-2-5)
Palaeozoology
กระบวนการเกิดฟอสซิล ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบรรพชีวิน
ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสันหลัง การจัดลําดับตาม
วิวัฒนาการของสายพันธุ เหตุการณสําคัญในการแบงแยกและการปรับตัว
Processes of fossilization, introduction to invertebrate
and vertebrate palaeontology, systematics and evolution of the
major lineages, major diversification events and adaptation

0203 579 แอคติโนมัยซีทและการประยุกต
3(2-2-5)
Actinomycete and Their Application
ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
และพันธุกรรม การจําแนกแอคติโนมัยซีทดวยวิธีที่หลากหลาย ความ
สัมพันธตอ มนุษย สัตว พืช และสิง่ แวดลอม การเก็บรักษา และการประยุกต
ใชทางดานอุตสาหกรรม การเกษตร เภสัชกรรม และทางการแพทย
Biodiversity of actinomycetes, morphology, physiology
and genetics, polyphasic taxonomy, relationship with human,
animal, plant and environment, preservation and their application
in industry, agriculture, pharmacy and medicine

0203 538 จุลบรรพชีวินวิทยา
3(2-2-5)
Micropalaeontology
การใชขอมูลซากดึกดําบรรพระดับจุลภาคที่สําคัญเพื่อการ
ศึกษาดานบรรพนิเวศวิทยา บรรพชีวภูมิศาสตร และการลําดับชั้นหินตาม
ชีวภาพ ซากดึกดําบรรพกลุมโครงรางแข็งเนื้อปูน ไดแก ฟอแรมมินิเฟอร
ออสตราคอด และซากดึกดําบรรพนานโน ซากดึกดําบรรพกลุมโครงราง
แข็งเนื้อแกว ไดแก ไดอะตอม และเรดิโอลาเรีย และซากดึกดําบรรพกลุม
โครงรางแข็งเนื้อฟอสเฟส ไดแก โคโนดอนต
Applications of important microfossils for palaeoecology,
palaeobiogeography and biostratigraphy, calcareous skeletal
microfossils such as foraminifers, ostracods and nannofossils,
siliceous skeletal microfossils such as diatoms and radiolaria and
phosphatic skeletal such as conodonts

0203 587 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดและผลิตภัณฑจากเห็ด 3(2-2-5)
Mushroom Cultivation and Production Technology
การเพาะและขยายพันธุเห็ดกินไดและเห็ดเปนยา รวมทั้ง
การแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด
Edible and medicinal mushroom cultivation,
production of various mushrooms
กลุมวิชาบรรพชีวินวิทยา
0203 515 บรรพชีวินวิทยาพืช
3(2-2-5)
Palaeobotany
อนุกรมวิธาน วิวฒ
ั นาการและการตัง้ ชือ่ พืชอยางมีระบบ วิธกี าร
สรางรูปรางจําลองสําหรับการเปลี่ยนทางวิวัฒนาการในซากดึกดําบรรพพืช
วิธีการตรวจหาอายุ รูปลักษณของพืชยุคแรก พืชบก ปายุคแรก พืชมีเมล็ด
พืชดอก หญา การดํารงอยูและการสูญพันธุของพืช กลไกที่เปนแรงขับให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการในพืช
Systematics, evolution and nomenclature of plants
as well as methods for reconstruction of evolutionary change in
fossil plants, dating methods, earliest forms of plant life, plant
terrestrialization, first forests, seed plants, flowering plants,
grasses, persistence and extinction in the plant fossil record, and
mechanisms of driving evolutionary change in the plant fossil
record
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0203 581 เทคนิควิจัยทางบรรพชีวินวิทยา
3(2-2-5)
Research Techniques in Palaeontology
การสํารวจเก็บตัวอยาง การขุดคน การอนุรกั ษตวั อยาง การระบุ
ซากดึกดําบรรพ การจัดเก็บตัวอยาง การสรางรูปรางจําลองของสัตวและ
พืชโบราณ กระบวนการทางสถิติ
Exploration, excavation, preparation and conservation,
fossil determination, collection, reconstruction ancient animals
and plants, statistical methods
0203 582 ธรณีประวัติ
3(2-2-5)
Historical Geology
ประวัติ อายุของโลก การกอเทือกเขา รอยชั้นไมตอเนื่อง
การหาอายุสัมบูรณ หินตะกอน ชุดลักษณะ การรุกลํ้าและการถอยกลับ
ของทะเล กฎของวอลเทอร หินคารบอเนต วิวัฒนาการ ซากดึกดําบรรพ
มหายุคพรีแคมเบรียน เหตุการณสาํ คัญและสิง่ มีชวี ติ ในมหายุคพาลีโอโซอิก
มีโซโซอิกและซีโนโซอิก
Earth history, age of earth, orogeny, unconformities,
radiometric dating, sedimentary rocks, facies, transgressions,
regressions, Walther’s law, carbonate rocks, evolution, fossil
record, Precambrian, organisms and events in Palaeozoic,
Mesozoic and Cenozoic eras

0203 588 ทาโฟโนมี
3(2-2-5)
Taphonomy
รูปแบบและกระบวนการการเปลีย่ นแปลงของซากดึกดําบรรพ
ระหวางการสะสมตัว การตาย กระบวนการถูกพัดพา การครูดถู การละลาย
การกอตัวใหม การรบกวนตะกอน การเก็บรักษาในรูปแบบพิเศษ การเกิด
หินตะกอน การลําดับชั้นหิน วัฏจักรของการเก็บรักษา การเปลี่ยนใหเปน
แรธาตุโดยสิ่งมีชีวิตและทาโฟโนมีประยุกต
Models and classifications of fossil assemblages,
necrolysis, transport, abrasion, dissolution, diagenesis, bioturbation,
exceptional preservation, sedimentation, stratigraphy, cycles of
preservation, biomineralization, and applied taphonomy
0203 592 เรณูวิทยาบรรพกาล
3(2-2-5)
Palaeopalynology
ชีววิทยาของละอองเรณูและสปอร สัณฐานวิทยาของละออง
เรณูและสปอร การลําดับชั้นตะกอนดวยละอองเรณู ตั้งแตพรีแคมเบรียน
ถึงโฮโลซีน การผลิต การแพรกระจายและการตกตะกอนของละอองเรณู
และสปอร การฝกปฏิบัติการ
Biology of pollen and spores, pollen and spore morphology,
stratigraphic palynology: Precambrian to Holocene, production,
dispersal, and sedimentation of pollen and spores; practical
applications
0203 595 การลําดับชั้นหินตามชีวภาพ
3(2-2-5)
Biostratigraphy
หลักและการพัฒนาการลําดับชัน้ หินตามชีวภาพ การกระจายตัว
ของซากดึกดําบรรพ กลุม ชีวนิ การเทียบสัมพันธ ชีวภูมศิ าสตร ความสําคัญ
ของซากดึกดําบรรพกลุมตางๆ ประวัติการลําดับชั้นหินตามชีวภาพ
Principles of and developments in biostratigraphy,
zonation, assemblages, correlation, biogeography, importance
of various fossil groups, and case histories in biostratigraphy
0203 596 บรรพนิเวศวิทยา
3(2-2-5)
Palaeoecology
การจํ า ลองสภาพแวดล อ มบรรพกาล สภาพแวดล อ มการ
ตกตะกอน ทาโฟโนมี ความสมบูรณของซากดึกดําบรรพ การเก็บรักษา
รองรอยของสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรพ ชั้นตะกอนที่อยูใตพื้นผิว ตัวบงชี้ระดับ
ความลึกของนํ้า อุณหภูมิ ความเค็ม สารอาหาร การลอยตัวของนํ้าทะเลใน
ระดับลึกขึ้นสูเบื้องบน ปริมาณออกซิเจน สังคมสิ่งมีชีวิตดึกดําบรรพ
ความหลากหลาย ชี ว ภู มิ ศ าสตร บ รรพกาล การกระจายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
สภาพแวดลอมบรรพกาล

Reconstructing paleoenvironments, sedimentary
environments, taphonomy, completeness of the fossil record,
preservation, trace fossils, substrata, water depth indicators,
temperature indicators, salinity indicators, nutrient indicators,
upwelling indicators, indicators of oxygenation, palaeocommunities, diversity, paleobiogeography, distribution of taxa, and
palaeoenvironments
0203 597 วิทยากระดูก
3(2-2-5)
Osteology
การศึกษากระดูกรวมถึงโครงสรางกระดูก การระบุสวนของ
โครงกระดูก สัณฐานวิทยาโครงรางของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
กะโหลกศีรษะและกระดูกรยางคของปลา นก สัตวสะเทินนํา้ สะเทินบก จระเข
ไดโนเสาร ไฟโตซอร และเลีย้ งลูกดวยนม อาศัยเทคนิคการระบุทหี่ ลากหลาย
และวิธีการแปลผลตางๆ ในการวิเคราะหซากกระดูกสัตวมีกระดูกสันหลัง
Study of bones, including bone structure, the
identification of skeletal elements, skeletal morphology of several
taxa with particular attention to the skull and appendicular bones
of fish, birds, amphibians, crocodiles, dinosaurs, phytosaurs
and mammals using a variety of identification techniques and
interpretive methods to analyze vertebrate osteological remains
0203 598 ชีววิทยาไดโนเสาร
3(2-2-5)
Biology of the Dinosaurs
ระบบวิทยาของไดโนเสาร การเริ่มตนแบงแยกสายพันธุของ
ไดโนเสาร ขอมูลทางชีววิทยาสรีรวิทยา พฤติกรรม และการสูญพันธุของ
ไดโนเสาร
Systematics, early radiation of dinosaurs; biology,
physiology, behavior, and extinction of dinosaurs
2) หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0203 694 วิทยานิพนธ*
12 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาคนควาวิจัยขั้นสูงทางชีววิทยาโดยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยและวิธีการทางสถิติ เพื่อสรางองคความรูใหม ภายใตการใหคําปรึกษา
อยางใกลชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
Individual research in field of biology or related fields
by using the statistical and research methodologies in order to
construct novel knowledge under a close consultation of the thesis
committee
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0203 695 วิทยานิพนธ**
36 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาคนควาวิจัยขั้นสูงทางชีววิทยา โดยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยและวิธีการทางสถิติ เพื่อสรางองคความรูใหม ภายใตการใหคําปรึกษา
อยางใกลชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
Individual research in field of biology or related fields
by using the statistical and research methodologies in order to
construct novel knowledge under a close consultation of the thesis
committee
* เปนรายวิชาทีบ่ งั คับใหนสิ ติ แผน ก แบบ ก2 เรียน และตองไดผลการเรียน
เปน S (Satisfactory)
** เปนรายวิชาที่บังคับใหนิสิต แผน ก แบบ ก1 เรียน และตองไดผลการ
เรียนเปน S (Satisfactory)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
: Master of Science Program in Biology Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
Master of Science (Biology Education)
M.Sc. (Biology Education)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาแกน
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาประสบการณวิจัยวิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวม
*เปนรายวิชาเรียนที่ใหผลการประเมินเปน S/U

หลักสูตรที่เสนอ
(แผน ก แบบ ก2)
6 หนวยกิต*
24 หนวยกิต
15 หนวยกิต
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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รายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีววิทยาศึกษา ดังนี้
หมวดวิชาแกน
6 หนวยกิต
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)*
Statistical Methods for Sciences
0299 503 เทคนิคการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5) *
Techniques in Science Laboratory Teaching
*เปนรายวิชาเรียนที่ใหผลการประเมินเปน S/U
หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
0203 505 หลักสูตรและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนชีววิทยา 3(3-0-6)
Curriculum and Innovation in Learning and Teaching
of Biology
0203 530 การประยุกตใชชีววิทยาในโครงงานวิทยาศาสตร 3(2-2-5)
Application and using of Biology for Science Project
0203 591 สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา
1(0-2-1)
Seminar in Biology Education
0203 601 เทคนิคการสอนปฏิบัติการชีววิทยาขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Techniques in Biology Laboratory Teaching
0203 602 เทคนิคการสอนปฏิบัติการชีววิทยาขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Techniques in Biology Laboratory Teaching
0203 691 ปญหาพิเศษทางชีววิทยาศึกษา
2(1-2-3)
Special Problems in Biology Education

0203 546
0203 551
0203 573

0203 582
0203 597
0203 560
0203 604
0203 608
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วิชาเลือก
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ชีววิทยาเชิงโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Biology
ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)
Biodiversity and Local Wisdom
วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
คุณภาพชีวิตของมนุษย
Science and Technology for Development of Human
Life Quality
นิเวศวิทยาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Ecology
หลักอนุกรมวิธานพืช
3(2-2-5)
Principles of Plant Taxonomy
สัตววิทยาพื้นเมือง
3(3-0-6)
Indigenous Zoology
พันธุศาสตรสมัยใหม
3(2-2-5)
Modern Genetics
ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Biology
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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0203 611 พฤกษศาสตรขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Botany
0203 621 สัตววิทยาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Zoology
0203 630 หลักอนุกรมวิธานสัตว
3(2-2-5)
Principles of Animal Taxonomy
0203 633 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับครู 1
3(2-2-5)
Fundamental Biology for teacher 1
0203 634 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับครู 2
3(2-2-5)
Fundamental Biology for teacher 2
0203 635 สรีรวิทยาประยุกตการสืบพันธุของสัตว
3(2-2-5)
Applied Reproductive Physiology of Animals
0203 636 การควบคุมโดยชีววิธีสําหรับการสอน
3(2-2-5)
Usage of Biological Control for Teaching
0203 637 ปฐพีวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Soil Science for Teachers
หมายเหตุ นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตร วท.บ. ชีววิทยา
(รหัสรายวิชา 400 ขึ้นไป) หลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา และ ปร.ด ชีววิทยาหรือ
หลักสูตรอืน่ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือเทียบเทา ไดโดยตองผานความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0203 897 วิทยานิพนธ
Thesis

12 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หมวดวิชาแกน
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Statistical Methods for Sciences
ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการชัก
ตัวอยาง การแจกแจงคาสถิติ แผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบือ้ งตน
การแปลงขอมูลสถิติพาราเมทริกและ นันพาราเมทริก การวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการประยุกตใชในงานวิจัย
Definitions and types of statistical methods, sampling
techniques, sampling distributions, experimental designs, tests
on assumptions, transformation of parametric and non-parametric
statistical data, statistical analysis using statistical packages,
application in research studies
0299 503 เทคนิคการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Techniques in Science Laboratory Teaching
เทคนิคขัน้ พืน้ ฐาน หลักการใชอปุ กรณ เครือ่ งมือและการเตรียม
สารเคมีสาํ หรับงานทดลองทางวิทยาศาสตร ความปลอดภัยในหองปฏิบตั กิ าร
ตลอดจนการฝกทักษะเกี่ยวกับการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
Basic techniques, principal using in equipment, instrument and
chemical preparation for science experiments, safety in laboratory,
practices in skills involved science laboratory instruction
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
วิชาบังคับ
0203505 หลักสูตรและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนชีววิทยา 3(3-0-6)
Curriculum and Innovation in Learning and Teaching
of Biology
กรอบแนวคิดเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร กรอบแนวคิดและ
ยุทธศาสตรในการสรางหลักสูตรชีววิทยา การวิเคราะหหลักสูตร การประเมิน
ผลหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนชี ว วิ ท ยาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาและ
อุดมศึกษา การวิเคราะหกรอบแนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอน
ชีววิทยารูปแบบตางๆ หลักการและแนวทางการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
สําหรับการเรียนการสอนชีววิทยา
Philosophical framework of science, conceptual
framework and strategies for biology curriculum development,
analysis of biology curriculum, evaluation of biology curriculum
and instruction at the secondary and college levels, analysis of
conceptual framework and principles of biology teaching models,
principles and guideline to create educational innovations for
biology teaching and learning

0203530 การประยุกตใชชีววิทยาในโครงงานวิทยาศาสตร 3(2-2-5)
Application and using of Biology for Science Project
ความหมายของชีววิทยา กระบวนการทางชีววิทยา ทักษะการ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธ และการนําชีววิทยาไปประยุกตใชในโครงงาน
วิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
Definitions of biology, Scientific method , skill of thesis
proposal and application of biology for science projects in primary
and secondary school
0203 591 สัมมนาทางชีววิทยาศึกษา
1(0-2-1)
Seminar in Biology Education
นําเสนอผลงาน วิธีการสืบคนขอมูล การคนควาวิจัย และ
การเขียนรายงานทางชีววิทยาในระดับบัณฑิตศึกษา
Oral presentation, searching of information, literature
review and scientific report in field of biology at graduate level
0203 601 เทคนิคการสอนปฏิบัติการชีววิทยาขั้นสูง 1
3(1-4-4)
Advanced Techniques in Biology Laboratory Teaching 1
การสอนปฏิบัติการทางชีววิทยาเกี่ยวกับอาณาจักรโมเนอรา
และอาณาจักรพืช โดยใชเทคนิคการสอนแบบสเต็ม และการฝกทักษะและ
เทคนิคพิเศษขั้นสูงที่ใชในการศึกษา
Biology laboratory instruction of Phylum Monera and
Phylum Plantae using STEM education and practices in special
skill and advanced techniques for study
0203 602 เทคนิคการสอนปฏิบัติการชีววิทยาขั้นสูง 2
3(1-4-4)
Advanced Techniques in Biology Laboratory Teaching 2
การสอนปฏิบัติการทางชีววิทยาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอาณาจักร
โปรติสตาและอาณาจักรสัตร โดยใชเทคนิคการสอนแบบสเต็ม และการฝก
ทักษะและเทคนิคพิเศษขั้นสูงใชในการศึกษา
Biology laboratory instruction of Phylum Protista and
Phylum Animalia using STEM education and practices in special
skill and advanced techniques for study
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0203 691 ปญหาพิเศษทางชีววิทยาศึกษา
2(1-2-3)
Special Problems in Biology Education
ปญหาทางชีววิทยาในสาขาตางๆ ตามความสนใจและความถนัด
เนนทางชีววิทยาศึกษา โดยดําเนินการตามระเบียบวิธกี ารวิจยั โดยความเห็น
ชอบของอาจารยควบคุมการศึกษาปญหาดังกลาว
Individual special problem in any field of biology,
according to his/her interests and aptitudes, focusing on biology
education, by using statistical and research methodologies under
the consultation of the advisory committee or the advisor
วิชาเลือก
0203 546 ชีววิทยาเชิงโมเลกุลขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Molecular Biology
โครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ ข องสารพั น ธุ ก รรม กลไกการ
แสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตพวก
โปรแคริโอตและยูแคริโอต รีคอมบิเนชัน่ ของยีน ชีวสนเทศศาสตร เครือ่ งมือ
และเทคนิคในการศึกษาสิ่งมีชีวิตระดับโมเลกุล
Genetic material structure and their properties,
gene expression and regulation in prokaryotes and eukaryotes,
recombination of gene, bioinformatics and instruments and
techniques in molecular biology
0203 551 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)
Biodiversity and Local Wisdom
ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญา
ทองถิน่ ความสัมพันธของความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
การนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโยชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางในปองกันความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
ในทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
Definition of biodiversity and local wisdom, relationship
between biodiversity with local wisdom, application of biodiversity
for benefit following philosophy of sufficiency economy, the
protection of traditional knowledge and intellectual property and
law of protection for biodiversity
0203 573 วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
คุณภาพชีวิตของมนุษย
Science and Technology for Development of Human
Life Quality
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ต  อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ความสัมพันธระหวางชีววิทยา เทคโนโลยี และสังคม งานวิจัย
ทีเ่ กีย่ วของกับชีววิทยาศึกษาทีเ่ นนความสัมพันธระหวางชีววิทยา เทคโนโลยี
และสังคม การจัดประสบการณการเรียนรูชีววิทยาตามหลักการความ
สัมพันธ ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม
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Roles of science and technology for development of human life
quality; relationships of biology and technology for society (BTS)
; research studies on biology education with an emphasis on BTS
interaction ; organization of learning biology experiences based
on the principle of BTS interaction
0203 582 นิเวศวิทยาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Ecology
การประยุ ก ต ท ฤษฎี ท างนิ เ วศวิ ท ยาไปใช ศึ ก ษาป ญ หา
สิ่งแวดลอม การวางแผน การจัดทําโครงการวิจัย หลักการสุมตัวอยาง และ
วิธีการพื้นฐานในการสํารวจสํามะโนประชากรของพืช สัตวไมมีกระดูกสัน
หลัง ปลา สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน นก สัตวเลี้ยงลูกดวย
นม และความผันแปรของสิ่งแวดลอม
Applying theoretic ecology for studying environmental
problems, planning a research programmed, principles of sampling,
and general census methods for plants, invertebrates, fish,
amphibians, reptiles, birds, mammals and environmental variation
0203 597 หลักอนุกรมวิธานพืช
3(2-2-5)
Principles of Plant Taxonomy
หลักการจัดหมวดหมูทางอนุกรมวิธาน การจัดจําแนก และ
การตัง้ ชือ่ วิทยาศาสตรของพืชวิธกี ารและเทคนิคในการเก็บรักษา และบันทึก
ขอมูลตัวอยางพืชเพื่อการศึกษาวิจัยและการจัดแสดง
Principles of classification, identification, and
nomenclature of plant, methods and techniques of plant
preservation and label for research and exhibition purposes
0203 560 สัตววิทยาพื้นเมือง
3(3-0-6)
Indigenous Zoology
ความหมายของสัตวทองถิ่น ชีววิทยา การกระจาย ความ
หลากหลายของสัตวทองถิ่นและแนวทางในการอนุรักษ
Definition of indigenous zoology ,biology, distribution,
species diversity and protection of indigenous zoology
0203 604 พันธุศาสตรสมัยใหม
3(2-2-5)
Modern Genetics
หลักการของพันธุวศิ วกรรม พันธุกรรมของพืชและสัตวสาํ หรับ
ปรับปรุงพันธุพืช และสัตวเชิงพาณิชย โครงสราง หนาที่และกระบวนการ
ชีววิทยาของเซลลพืชและสัตว การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุพืชและสัตว
Principles of genetic engineering, plant and animal
genetics for commercial plant breeding, cell structure, functions
and biological of the plant and animal cell, and application of new
biotechnologies in plant and animal improvement

0203 608 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Biology
หลั ก การพื้ น ฐานของชี ว วิ ท ยาสิ่ ง แวดล อ มและนิ เ วศวิ ท ยา
ความสัมพันธระหวางมนุษย ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อิทธิพลของ
ธรรมชาติในการขับเคลื่อนและการคงอยูความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
บทบาทของมนุษยตอการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
The basic principles of environmental biology and
ecology. The relationship among humans, nature and environment.
The natural forces that generate and maintain the diversity of life.
The roles of humans in nature changing and environmental change
0203 611 พฤกษศาสตรขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Botany
สั ณ ฐานวิ ท ยา กายวิ ภ าคศาสตร สรี ร วิ ท ยา นิ เ วศวิ ท ยา
วิวฒ
ั นาการ และการประยุกตใชความรูแ ละเทคโนโลยีสมัยใหมในการศึกษา
วิจัยทางพฤกษศาสตร
Advanced comparative studies of morphology,
anatomy, physiology, ecology, evolution of plant and application
of knowledge and technology in current botanical research issues
0203 621 สัตววิทยาขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Zoology
การศึกษาในระดับลึกเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร
สรีรวิทยา การสืบพันธุ พัฒนาการและการเจริญเติบโต นิแวศวิทยา และ
วิวัฒนาการของสัตวในกลุมตางๆ
Advance study of morphology, anatomy, physiology,
reproduction, growth and development, ecology and evolution of
various groups of animals
3(2-2-5)
0203 630 หลักอนุกรมวิธานสัตว
Principles of Animal Taxonomy
หลักการจัดหมวดหมูทางอนุกรมวิธาน การจัดจําแนก และ
การตั้งชื่อวิทยาศาสตรของสัตว วิธีการและเทคนิคในการเก็บรักษา และ
บันทึกขอมูลตัวอยางสัตวเพื่อการศึกษาวิจัยและการจัดแสดง
Principles of classification, identification, and
nomenclature of animals, methods and techniques of animal
preservation and label for research and exhibition purposes
0203633 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับครู 1
3(2-2-5)
Fundamental Biology for teacher 1
กําเนิดชีวิต และ สารประกอบเคมีพื้นฐานของชีวิต โครงสราง
และหนาทีข่ องเซลลทงั้ โพรแคริโอต และยูคาริโอต เนือ้ เยือ่ สัตว การแบงเซลล
ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การยอย
อาหาร การหายใจ การหมุนเวียนเลือด การควบคุมของเหลวภายในเซลล
การควบคุมโดยระบบประสาท และฮอรโมน การสืบพันธุ และการเจริญของ
สัตว การเคลื่อนที่และพฤติกรรมของสัตว

Origin and Chemistry of life, structure and function
of prokaryotic and eukaryotic cell, animal tissue, cell division,
metabolism, genetic inheritance, digestion, respiration,
circulation, osmoregulation, hormonal and nervous controlling,
reproduction and development , movement and behavior in
animals
0203634 ชีววิทยาพื้นฐานสําหรับครู 2
3(2-2-5)
Fundamental Biology for teacher 2
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายของพืช โครงสราง
ภายในและภายนอก สรีรวิทยา พันธุศาสตร นิเวศวิทยาและความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ
Fundamental knowledge of plant diversity, internal and
external structures, physiology, genetics, ecology and economic
importance
0203 635 สรีรวิทยาประยุกตการสืบพันธุของสัตว
3(2-2-5)
Applied Reproductive Physiology of Animals
สรีรวิทยาระบบสืบพันธุข องสัตวเลีย้ งลูกดวยนม ฮอรโมนระบบ
สืบพันธุ พยาธิสรีรวิทยาในการสืบพันธุ ผลของความแกตออวัยวะสืบพันธุ
และองคความรูจากงานวิจยั ของสรีรวิทยาการสืบพันธุ
Physiological aspects of mammalian reproductive
system, reproductive hormones, pathophysiology in reproduction,
effects of aging on reproductive organs and body knowledge from
researches of reproductive physiology
0203 636 เทคนิคการสอนการควบคุมโดยชีววิธี
3(2-2-5)
Usage of Biological Control
การพั ฒ นาของการสอนเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม โดยชี ว วิ ธี ใ น
โรงเรียน หลักการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี สารควบคุมโรคพืช
โดยวิธีการทางชีวภาพ กรณีศึกษา การผสมผสานการควบคุมโดย ชีววิธีกับ
กลยุทธอื่นที่เหมาะสมในการจัดการศัตรูพืช
Development of teaching for biological control in the
school ; principle of biological control of pests and weeds, biological
control agents; case studies, integration of biological control of
pests with another suitable strategy for pest management
0203 637 ปฐพีวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
Soil Science for Teachers
การสํารวจดิน การเก็บตัวอยางดิน และการตรวจสอบสมบัติ
ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินสําหรับครูวิทยาศาสตร
Soil survey, soil collection, and the investigation of
physical, chemical and biological soil properties for science
teachers
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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หมวดประสบการณวิจัย
0203 897 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาคนควาวิจัยตามกรอบแนวความคิดการวิจัยทาง
ชีววิทยา หรือชีววิทยาศึกษา
Individual research in the field of biology or biology
education by using the statistical and research methodology
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 /CUVGTQH5EKGPEG2TQITCOKP/CVJGOCVKEU'FWECVKQP

ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ

ăĕČĕģúą



ăĕČĕĐĔèâćČ



ëĚħĐğøĦĄ
ëĚħĐąŇĐ
ëĚħĐğøĦĄ
ëĚħĐąŇĐ






ĊėëĕğĐâ 



 åöėøċĕčøĆċęâČĕ

éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøúĘħğĆĘąüøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ

ĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø åöėøċĕčøĆċęâČĕ
ĊúĄ åöėøċĕčøĆċęâČĕ
/CUVGTQH5EKGPEG /CVJGOCVKEU'FWECVKQP
/5E /CVJGOCVKEU'FWECVKQP

 ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

ĎĈĔâčĜøĆĠÿüâĠýýâ

ĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėøčĕãĕĊėëĕåöėøċĕčøĆċęâČĕĢëňĆēąēğĊĈĕĢüâĕĆčĬĕğĆĦéâĕĆċęâČĕģĄŇğâėüþĿ

éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøĆĊĄøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø
ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ
 ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
 ĊėëĕğĐâýĔèåĔý
 ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ
 ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
Ċėúąĕüėāüûŋ
ĆĊĄĎüŇĊąâėø

ĎĈĔâčĜøĆ ĎüŇĊąâėø
ĠÿüâĠýýâ
ģĄŇüňĐąâĊŇĕ

ģĄŇüňĐąâĊŇĕ

ģĄŇüňĐąâĊŇĕ
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øć÷üĉßć
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
ĊėëĕğĐâýĔèåĔý

čĬĕĎĆĔýüėčøė ĠÿüâĠýýââĬĕĎü÷ĢĎňğĆĘąüĎüŇĊąâėø
éĕâĆĕąĊėëĕøŇĐģþüĘĨ
 ĊėûĘúĕèčùėøėčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ 
 

5VCVKUVKECN/GVJQFUHQT5EKGPEGU
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ   

4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[HQT5EKGPEGU
 åöėøċĕčøĆċęâČĕ
 

/CVJGOCVKEU'FWECVKQP
 üĊĔøâĆĆĄúĕèâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüåöėøċĕčøĆŋ  

+PPQXCVKQPKP/CVJGOCVKEU+PUVTWEVKQP
 åöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

/CVJGOCVKEUHQT6GCEJGTU
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

/CVJGOCVKECN#PCN[UKUHQT6GCEJGTU
 čĔĄĄüĕúĕèåöėøċĕčøĆċęâČĕ
 

5GOKPCTKP/CVJGOCVKEU'FWECVKQP
 åöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

/CVJGOCVKEUHQT6GCEJGTU
ĎĄĕąğĎøě

ĆĕąĊėëĕĠĈēĢĎňĈèúēğýĘąüğĆĘąü
ġ÷ąģĄŇüýĔ ĎüŇĊąâėøĠĈēøňĐèģ÷ňÿĈâĕĆğĆĘąüĆē÷ĔýãĔüĨ 5 5CVKUHCEVQT[
ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ

čĬĕĎĆĔýüėčėøĠÿüâĠýýââĬĕĎü÷ĢĎňğĆĘąüģĄŇüňĐąâĊŇĕ
ĎüŇĊąâėøéĕâĆĕąĊėëĕøŇĐģþüĘĨ
 åöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜþĆēùĄċęâČĕ
 

/CVJGOCVKEUHQT'NGOGPVCT[5EJQQN6GCEJGTU
 âĕĆāĔõüĕúĔâČēĠĈēâĆēýĊüâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋ  

&GXGNQROGPVQH/CVJGOCVKECN5MKNNUCPF

2TQEGUUGU
 āĘëåöėøčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

#NIGDTCHQT6GCEJGTU
 ğĆãĕåöėøčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

)GQOGVT[HQT6GCEJGTU
 ĊėąěøåöėøčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

&KUETGVG/CVJGOCVKEUHQT6GCEJGTU
 úćČðĘéĬĕüĊüčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

0WODGT6JGQT[HQT6GCEJGTU
 ĊėûĘúĕèåöėøċĕčøĆŋþĆēąěâøŋ
 

/GVJQFUQH#RRNKGF/CVJGOCVKEU
458
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 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèåöėøċĕčøĆŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP/CVJGOCVKEU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèåöėøċĕčøĆċęâČĕ
 

5RGEKCN6QRKEUKP/CVJGOCVKEU'FWECVKQP
 úĐāĐġĈąĘ
 

6QRQNQI[
 āĘëåöėøğëėèğčňüĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
 

.KPGCT#NIGDTCCPF#RRNKECVKQPU
 úćČðĘâĆěþ
 

)TQWR6JGQT[
 âĕĆĊėéĔą÷Ĭĕğüėüèĕü
 

1RGTCVKQPU4GUGCTEJ
 ĊėûĘğëėèøĔĊğĈã
 

0WOGTKECN/GVJQFU
 øĔĊĠýýğëėèåöėøċĕčøĆŋ
 

/CVJGOCVKECN/QFGNKPI
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ

6JGUKU

ĎüŇĊąâėø

åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕåöėøċĕčøĆċęâČĕ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
ĊėëĕğĐâýĔèåĔý
 ĊėûĘúĕèčùėøėčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ
 

5VCVKUVKECN/GVJQFUHQT5EKGPEGU

åĊĕĄĎĄĕąĠĈēþĆēğăúãĐèĊė ûĘâĕĆúĕèčùė øė ğúåüėå
âĕĆëĔâøĔĊĐąŇĕèâĕĆĠéèåŇĕčùėøė ĠÿüâĕĆú÷ĈĐèâĕĆú÷čĐýãňĐøâĈè
ğýĚĨĐèøňüĠĈēâĕĆĠþĈèãňĐĄĜĈčùėøėāĕĆĕğĄúĆėâĠĈēüĔüāĕĆĕğĄúĆėâ
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĐň ĄĜĈġ÷ąĢëňġþĆĠâĆĄčĬĕğĆĦéĆĜþúĕèčùėøėĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňĢüèĕüĊėéĔą

&GÌPKVKQPU CPF V[RGU QH UVCVKUVKECN OGVJQFU
UCORNKPIVGEJPKSWGUUCORNKPIFKUVTKDWVKQPUGZRGTKOGPVCN
FGUKIPUVGUVQPCUUWORVKQPUVTCPUHQTOCVKQPQHRCTCOGVTKE
CPFPQPRCTCOGVTKEUVCVKUVKECNFCVCUVCVKUVKECNCPCN[UKUWUKPI
UVCVKUVKECNRCEMCIGUCPFCRRNKECVKQPKPTGUGCTEJUVWFKGU
 ĊėúąĕĆēğýĘąýĊėûĘĊėéĔąčĬĕĎĆĔýĊėúąĕċĕčøĆŋ  

4GUGCTEJ/GVJQFQNQI[HQT5EKGPEGU

þĆĔëîĕĠĈēĠüĊåė÷ĢüâĕĆĊėéąĔ ĆēğýĘąýĊėûĠĘ ĈēâĆēýĊüâĕĆĊėéąĔ 
âĕĆğâĦýĆĊýĆĊĄãňĐĄĜĈ ĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈ âĕĆğãĘąüĆĕąèĕü
âĕĆĊėéąĔ âĕĆğčüĐÿĈèĕüĊėéąĔ âĕĆğãĘąüğåňĕġåĆèĊėéąĔ ĠĈēâĕĆğãĘąüÿĈ
èĕüĊėéĔąğāĚħĐøĘāėĄāŋ

2JKNQUQRJ[CPFEQPEGRVQHTGUGCTEJTGUGCTEJ
OGVJQFQNQI[CPFTGUGCTEJRTQEGFWTGFCVCEQNNGEVKQPCPF
CPCN[UKUTGUGCTEJYTKVKPITGUGCTEJRTGUGPVCVKQPTGUGCTEJ
RTQRQUCNRTCEVKEWOCPFTGUGCTEJYTKVKPIHQTRWDNKECVKQP
 åöėøċĕčøĆċęâČĕ
 

/CVJGOCVKEU'FWECVKQP

ûĆĆĄëĕøėãĐèåöėøċĕčøĆŋĠüĊåė÷ğâĘħąĊâĔýâĕĆğĆĘąüâĕĆ
čĐüåöėøċĕčøĆŋ úćČðĘâĕĆğĆĘąüĆĜňúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐü
åöėøċĕčøĆŋāĔõüĕâĕĆĠĈēâĕĆāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆåöėøċĕčøĆŋĠüĊâĕĆ
éĔ÷âĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüĠĈēâĕĆþĆēğĄėüÿĈ

0CVWTGQHOCVJGOCVKEUEQPEGRVUQPNGCTPKPICPF
VGCEJKPIOCVJGOCVKEUNGCTPKPIVJGQTKGUKPOCVJGOCVKEU
NGCTPKPI CPF VGCEJKPI RTQITGUU CPF FGXGNQROGPV QH
OCVJGOCVKEUEWTTKEWNWOIWKFGNKPGUQHOCPCIGOGPVQH
NGCTPKPICPFVGCEJKPICPFGXCNWCVKQP

 üĊĔøâĆĆĄúĕèâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüåöėøċĕčøĆŋ  

+PPQXCVKQPKP/CVJGOCVKEU+PUVTWEVKQP


üĊĔøâĆĆĄčĬĕĎĆĔýâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüåöėøċĕčøĆŋ âĕĆĢëň
ĠĈēāĔõüĕğúåġüġĈąĘâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüåöėøċĕčøĆŋ ĠĈēèĕüĊėéĔą
úĘħğâĘħąĊãňĐè

+PPQXCVKQPKPOCVJGOCVKEUKPUVTWEVKQPWUKPI
CPFFGXGNQRKPIVGEJPQNQI[KPOCVJGOCVKEUNGCTPKPICPF
VGCEJKPICPFTGNCVGFTGUGCTEJ
 åöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

/CVJGOCVKEUHQT6GCEJGTU


ĠüĊåĊĕĄåė÷ĎĈĔâĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢüĎĔĊãňĐğìøéĬĕüĊüéĆėè
øĆĆâċĕčøĆŋ åĊĕĄčĔĄāĔüûŋĠĈēĂŌèâŋëĔü ğĆãĕåöėøĊėğåĆĕēĎŋĠĈē
ăĕåøĔ÷âĆĊąĂŌèâŋëüĔ øĆĘġâöĄėøė ĂŌèâŋëüĔ ğĈãëĘâĨ ĕĬ ĈĔèĂŌèâŋëüĔ ĈĐâĕĆėúĄę 
âĕĆāĔõüĕüĊĔøâĆĆĄâĕĆčĐüĢüĎĔĊãňĐøŇĕèĥãňĕèøňü

2TKPEKRCNEQPEGRVUCPFCRRNKECVKQPUKPVJGHQNNQYKPI
VQRKEUUGVUTGCNPWODGTNQIKETGNCVKQPUCPFHWPEVKQPU
CPCN[VKECN IGQOGVT[ CPF EQPKE UGEVKQPU VTKIQPQOGVTKE
HWPEVKQPUGZRQPGPVKCNHWPEVKQPUNQICTKVJOKEHWPEVKQPU
&GXGNQROGPVQHVGCEJKPIKPPQXCVKQPKPOGPVKQPGFVQRKEU
 âĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèåöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

/CVJGOCVKECN#PCN[UKUHQT6GCEJGTU

ĠüĊåĊĕĄåė÷ĎĈĔâĢüĎĔĊãňĐĆēýýéĬĕüĊü ġ÷ąċęâČĕğëėè
ġåĆèčĆňĕè  čĄýĔøėåĊĕĄýĆėýĜĆöŋ ìĜāĆĘĄĔĄĠĈēĐėüĂľĄĔĄ ĈĬĕ÷ĔýãĐè
éĬĕüĊüéĆėèúĐāĐġĈąĘýüğčňüéĬĕüĊüĈėĄøė åĊĕĄøŇĐğüĚĐħ èĐüěāüĔ ûŋĠĈē
þĆėāĔüûŋĠýýĆĘĄĔüüŋ


2TKPEKRCNEQPEGRVUKPVJGHQNNQYKPIVQRKEUPWODGT
U[UVGO UVTWEVWTCN UVWF[  RTQRGTV[ QH EQORNGVGPGUU
UWRTGOWO CPF KPÌOWO UGSWGPEGU QH TGCN PWODGTU
VQRQNQI[QPTGCNNKPGNKOKVUEQPVKPWKV[FKHHGTGPVKCVKQPCPF
4KGOCPPKPVGITCN
 čĔĄĄüĕúĕèåöėøċĕčøĆċęâČĕ
 

5GOKPCTKP/CVJGOCVKEU'FWECVKQP

âĕĆğĈĚĐâĎĔĊãňĐğĆĚħĐèâĕĆåňüåĊňĕčĕĆčüğúċâĕĆüĬĕğčüĐ
ĠĈēĊėéĕĆöŋĢüĎĔĊãňĐúĘħüŇĕčüĢéúĕèåöėøċĕčøĆċęâČĕ

%JQQUKPIVQRKEUUGCTEJKPIKPHQTOCVKQPRTGUGPVKPI
CPFETKVKEK\KPI+PVGTGUVKPIVQRKEUKPOCVJGOCVKEUGFWECVKQP
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 åöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

/CVJGOCVKEUHQT6GCEJGTU
ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕ
 åöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜ
2TGTGSWKUKVG

 /CVJGOCVKEUHQT6GCEJGTU

ĠüĊåĊĕĄåė ÷ ĎĈĔ â ĠĈēâĕĆþĆēąě â øŋ Ģ üĎĔ Ċ ãň Đ  âĆĕĂ
ğĄúĆėâìŋ ğĊâğøĐĆŋ âĬĕĎü÷âĕĆğëėèğčňüéĬĕüĊüğëėèìňĐüĊėûĘğĆĘąèčĔý
ğþĈĘħąüĠĈēĊėûĘéĔ÷ĎĄĜŇåĊĕĄüŇĕéēğþŎüĠåĈåĜĈĔč÷ĔëüĘĆĕåĕâĕĆāĔõüĕ
üĊĔøâĆĆĄâĕĆčĐüĢüĎĔĊãňĐøŇĕèĥãňĕèøňü

2TKPEKRCN EQPEGRVU CPF CRRNKECVKQPU KP VJG
HQNNQYKPIVQRKEUITCRJOCVTKZXGEVQTUNKPGCTRTQITCOOKPI
EQORNGZPWODGTEQODKPCVKQPCPFRGTOWVCVKQPRTQDCDKNKV[
ECNEWNWURTKEGKPFGZ&GXGNQROGPVQHVGCEJKPIKPPQXCVKQP
KPOGPVKQPGFVQRKEU
 ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ
 åöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýåĆĜþĆēùĄċęâČĕ
 

/CVJGOCVKEUHQT'NGOGPVCT[5EJQQN6GCEJGTU

ĠüĊåĊĕĄåė÷ĎĈĔââĆēýĊüâĕĆğĆĘąüĆĜňĠĈēĊėûĘâĕĆčĐü
ğâĘħąĊâĔýčĕĆēâĕĆğĆĘąüĆĜňğĆĚħĐèéĬĕüĊüĠĈēâĕĆ÷ĬĕğüėüâĕĆ āĘëåöėø
ğĆãĕåöėøâĕĆĊĔ÷åĊĕĄüŇĕéēğþŎüĠĈēčùėøėĢüĆē÷ĔýþĆēùĄċęâČĕ

2TKPEKRCN EQPEGRVU NGCTPKPI RTQEGUUGU CPF
OGVJQFUQHVGCEJKPIQH
number and operation, algebra, geometry,
measurement, probability and statisticsin the elementary
level
 âĕĆāĔõüĕúĔâČēĠĈēâĆēýĊüâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋ  

&GXGNQROGPVQH/CVJGOCVKECN5MKNNU

CPF2TQEGUUGU

åĊĕĄĎĄĕąĠĈēåĊĕĄčĬĕåĔîãĐèúĔâČēĠĈēâĆēýĊüâĕĆ
úĕèåöėøċĕčøĆŋ ĆĜþĠýýãĐèâĕĆāĔõüĕúĔâČēâĕĆåĬĕüĊöâĕĆĠâň
þŌîĎĕâĕĆĢĎňğĎøěÿĈâĕĆčĚħĐčĕĆâĕĆğëĚħĐĄġąèĠĈēâĕĆåė÷ĆėğĆėħĄ
čĆňĕèčĆĆåŋ ĈĔâČöēãĐèâėéâĆĆĄâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüğāĚħĐâĕĆāĔõüĕ
úĔâČēĠĈēâĆēýĊüâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋ

&GÌPKVKQPCPFKORQTVCPEGQHOCVJGOCVKECNUMKNNU
CPFRTQEGUUGUOQFGNUHQTFGXGNQRKPIQHUMKNNUKPECNEWNCVKPI
RTQDNGOUQNXKPITGCUQPKPIEQOOWPKECVKPIEQPPGEVKPI
CPFETGCVKPIEJCTCEVGTKUVKEUQHENCUUTQQOCEVKXKVKGUUWKVCDNG
HQTFGXGNQRKPIQHOCVJGOCVKECNUMKNNUCPFRTQEGUU
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 āĘëåöėøčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

#NIGDTCHQT6GCEJGTU

ĠüĊåĊĕĄåė ÷ ĎĈĔ â ĢüĎĔ Ċ ãň Đ  úćČðĘ â Ćě þ  úćČðĘ Ćė è
čĄčĔöòĕüĠĈēčĕúėččĔöòĕüčĬĕĎĆĔýâĆěþĠĈēĆėè ĐėüúėâĆĔĈġ÷ğĄü
ģĐ÷ĘĈĠĈēčüĕĄ

2TKPEKRCNEQPEGRVUKPVJGHQNNQYKPIVQRKEUITQWR
VJGQT[TKPIVJGQT[KUQOQTRJKUOCPFJQOQOQTRJKUOHQT
ITQWRCPFTKPIKPVGITCNFQOCKPKFGCNCPFÌGNF
 ğĆãĕåöėøčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

)GQOGVT[HQT6GCEJGTU

 ĠüĊåĊĕĄåė÷ĎĈĔâĢüĎĔĊãňĐĆĕâòĕüãĐèğĆãĕåöėø
ĆēýýčĔéāéüŋ ğĆãĕåöėøĠýýąě åĈė÷ ğĆãĕåöėøüĐâĠýýąěåĈė÷
ğĆãĕåöėøĊėğåĆĕēĎŋğĆãĕåöėøğëėèâĕĆĠþĈèĠĈēğĆãĕåöėøğëėèăĕāêĕą

2TKPEKRCN EQPEGRVU KP VJG HQNNQYKPI VQRKEU 
HQWPFCVKQP QH IGQOGVT[ CZKQOCVKE U[UVGO 'WENKFGCP
IGQOGVT[PQP'WENKFGCPIGQOGVT[CPCN[VKEIGQOGVT[
VTCPUHQTOCVKQPCNIGQOGVT[CPFRTQLGEVKXGIGQOGVT[
 ĊėąěøåöėøčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

&KUETGVG/CVJGOCVKEUHQT6GCEJGTU

ĠüĊåĊĕĄåė÷ĎĈĔâĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢüĎĔĊãňĐğúåüėåâĕĆ
üĔýğýĚĨĐèøňü åĊĕĄčĔĄāĔüûŋğĊĘąüğâė÷ âĆĕĂĠĈēâĆĕĂĐĔĈâĐĆėúęĄ
ãŇĕąèĕüāĘëåöėøýĜĈĘü

Principal concepts and applications in the
following topics: elementary counting technique,
recurrence relation, graph and graph algorithm,
networks, Boolean algebra
 úćČðĘéĬĕüĊüčĬĕĎĆĔýåĆĜ
 

0WODGT6JGQT[HQT6GCEJGTU

ĠüĊåĊĕĄåė ÷ ĎĈĔ â ĢüĎĔ Ċ ãň Đ  čĄýĔ øė ã ĐèéĬ ĕ üĊüğøĦ Ą
âĕĆĎĕĆĈèøĔ Ċ  ãĔĨ ü øĐüĊė ûĘ Ġ ýýąě å Ĉė å ĠĈēâĕĆþĆēąě â øŋ  čĄăĕå
čĄâĕĆģ÷ġĐĠĂüģúüŋ

2TKPEKRCN EQPEGRVU KP VJG HQNNQYKPI VQRKEU 
RTQRGTVKGUQHKPVGIGTUFKXKUKDKNKV['WENKFGCPCNIQTKVJOCPF
CRRNKECVKQPUEQPITWGPEG&KQRJCPVKPGGSWCVKQPU
 ĊėûĘúĕèåöėøċĕčøĆŋþĆēąěâøŋ
 

/GVJQFUQH#RRNKGF/CVJGOCVKEU

ĠüĊåė÷āĚĨüòĕüãĐèåöėøċĕčøĆŋþĆēąěâøŋ âĕĆĠâňþŌîĎĕ
ĠĈēĐûėýĕąğâĘħąĊâĔýþŌîĎĕúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋ âĕĆčĆňĕèøĔĊĠýýğëėè
åöėøċĕčøĆŋĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋúĘħüŇĕčüĢé

$CUKEEQPEGRVQHCRRNKGFOCVJGOCVKEUUQNXKPI
CPFKPVGTRTGVKPIUEKGPVKÌERTQDNGOUOCVJGOCVKECNOQFGNKPI
CPFCRRNKECVKQPU

 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèåöėøċĕčøĆŋ
 

5RGEKCN6QRKEUKP/CVJGOCVKEU

ĎĔ Ċ ãň Đ āė ğ ċČĢüčĕãĕåöė ø ċĕčøĆŋ  ĎĆĚ Đ åöė ø ċĕčøĆŋ
þĆēąěâøŋúĘħâĬĕĈĔèğþŎüúĘħčüĢéġ÷ąğüĚĨĐĎĕģĄŇìĬĨĕìňĐüâĔýĊėëĕúĘħĆēýěģĊňĠĈňĊ
ĢüĎĈĔâčĜøĆ

6QRKEUQHURGEKCNKPVGTGUVKPCTGCUQHOCVJGOCVKEUQT
CRRNKGFOCVJGOCVKEUGFWECVKQPPQVKPENWFGFKPTGIWNCTEQWTUGU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèāėğċČúĕèåöėøċĕčøĆċęâČĕ
 

5RGEKCN6QRKEUKP/CVJGOCVKEU'FWECVKQP

ĎĔĊãňĐāėğċČúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýåöėøċĕčøĆċęâČĕúĘħâĬĕĈĔèğþŎü
úĘħčüĢéġ÷ąğüĚĨĐĎĕģĄŇìĬĨĕìňĐüâĔýĊėëĕúĘħĆēýěģĊňĠĈňĊĢüĎĈĔâčĜøĆ


6QRKEUQHURGEKCNKPVGTGUVKPCTGCUQHOCVJGOCVKEU
GFWECVKQPPQVKPENWFGFKPTGIWNCTEQWTUGU
 úĐāĐġĈąĘ
 

6QRQNQI[

þĆėăĄĜ Đė èė ĆēąēúĕèþĆėăĄĜ ğė ëėèúĐāĐġĈąĘþĆėăĄĜ ąė ĐŇ ąĂŌèâŋëüĔ
øŇĐğüĚħĐèčĄĕüčĔöòĕüåĊĕĄğëĚħĐĄġąèåĊĕĄâĆēëĔýúćČðĘýúãĐè
ġýĈìĕġü¼ġĊĠąĆŋčøĕččŋ

/GVTKE URCEG VQRQNQIKECN URCEG UWDURCEG
EQPVKPWQWUHWPEVKQPJQOGQOQTRJKUO EQPPGEVGFPGUU
EQORCEVPGUU$QN\CPQ9GKGTUVTCUUVJGQTGO
 āĘëåöėøğëėèğčňüĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ
 

.KPGCT#NIGDTCCPF#RRNKECVKQPU

úćČðĘğĄúĆėâìŋ ĆēýýčĄâĕĆğëėèğčňü þĆėăĜĄėğĊâğøĐĆŋ
âĕĆĠþĈèğëėèğčňüåŇĕğêāĕēĠĈēğĊâğøĐĆŋğêāĕēĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋ

/CVTKZVJGQT[U[UVGOQHNKPGCTGSWCVKQPUXGEVQT
URCEGNKPGCTVTCPUHQTOCVKQPGKIGPXCNWGUCPFGKIGPXGEVQTU
CPFCRRNKECVKQPU
 úćČðĘâĆěþ
 

)TQWR6JGQT[

âĆěþâĆěþąŇĐąâĆěþąŇĐąþâøė âĆěþÿĈĎĕĆčĕúėččĔöòĕü
čĬĕĎĆĔýâĆěþĆėèĠĈēģĐ÷ĘĈĐėüúėâĆĔĈġ÷ğĄüĠĈēĂľĈ÷ŋ

)TQWR UWDITQWR PQTOCNUWDITQWR SWQVKGPV
ITQWRJQOQOQTRJKUOHQTITQWRTKPICPFKFGCNKPVGITCN
FQOCKPCPFÌGNF
 âĕĆĊėéĔą÷Ĭĕğüėüèĕü
 

1RGTCVKQPU4GUGCTEJ

ûĆĆĄëĕøėãĐèĊėëĕâĕĆĊėéĔą÷ĬĕğüėüèĕüâĬĕĎü÷âĕĆğëėèğčňü
ĠĈēģĄŇ ğ ëė è ğčň ü  Ċė ûĘ ìė Ą ğāĈâìŋ  þŌ î ĎĕâĕĆéĔ ÷ čĆĆĠĈēâĕĆãüčŇ è
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋãĕŇ ąèĕüâĬĕĎü÷âĕĆāĈĊĔøúćČðĘĠùĊåĐąøĔĊĠýýčėüåňĕ
åèåĈĔèâĕĆĢëňġþĆĠâĆĄčĬĕğĆĦéĆĜþĠâňþŌîĎĕâĕĆĊėéĔą÷Ĭĕğüėüèĕü


0CVWTGQHQRGTCVKQPUTGUGCTEJNKPGCTCPFPQPNKPGCT
RTQITCOOKPIUKORNGZOGVJQFCUUKIPOGPVCPFVTCPURQTVCVKQP
RTQDNGOUPGVYQTMCPCN[UKUF[PCOKERTQITCOOKPISWGWG
VJGQT[+PXGPVQT[OQFGNUQHVYCTGHQTQRGTCVKQPUTGUGCTEJ

 ĊėûĘğëėèøĔĊğĈã
 

0WOGTKECN/GVJQFU

åöėøċĕčøĆŋāĚĨüòĕüĠĈēâĕĆĊėğåĆĕēĎŋåĊĕĄåĈĕ÷ğåĈĚħĐü
åĬĕøĐýãĐèčĄâĕĆøĔĊĠþĆğ÷ĘąĊ âĕĆþĆēĄĕöåŇĕĢüëŇĊèĠĈēâĕĆ
þĆēĄĕöåŇĕāĎěüĕĄ âĕĆĎĕĐüěāĔüûŋĠĈēâĕĆĎĕþĆėāĔüûŋğëėèøĔĊğĈã
úćČðĘãĐèâĕĆþĆēĄĕöåĬĕøĐýãĐèĆēýýčĄâĕĆğëėèğčňüĠĈēģĄŇğëėè
ğčňüĊėëĕüĘĨğüňüùęèâĕĆþĆēąěâøŋãĐèĊėûĘğëėèøĔĊğĈãâĔýãňĐĄĜĈéĆėè

/CVJGOCVKECNRTGNKOKPCTKGUCPFGTTQTCPCN[UKU
UQNWVKQPQHGSWCVKQPUQHQPGXCTKCDNGKPVGTRQNCVKQPCPF
RQN[PQOKCN CRRTQZKOCVKQP PWOGTKECN KPVGITCVKQP CPF
FKHHGTGPVKCVKQPCRRTQZKOCVKQPVJGQT[UQNWVKQPUQHU[UVGOU
QHNKPGCTCPFPQPNKPGCTGSWCVKQPU6JKUEQWTUGUVTGUUGUQP
CRRNKECVKQPUQHPWOGTKECNOGVJQFUVQTGCNFCVC
 øĔĊĠýýğëėèåöėøċĕčøĆŋ
 

/CVJGOCVKECN/QFGNKPI

ĠüĊåĊĕĄåė÷ğýĚĐĨ èøňüğâĘąħ ĊâĔýĠýýéĬĕĈĐèğëėèåöėøċĕčøĆŋ
âĆēýĊüâĕĆéĬĕĈĐèâĕĆéĬĕĈĐèġ÷ąĢëňãĐň ĄĜĈâĕĆþĆĔýĠýýéĬĕĈĐèĠýý
éĬĕĈĐèúĘħĢëňčĄâĕĆğëėèĐüěāĔüûŋĠýýéĬĕĈĐèúĘħĢëňčĄâĕĆÿĈøŇĕè

$CUKEEQPEGRVUQHOCVJGOCVKECNOQFGNKPIVJG
OQFGNKPIRTQEGUU/QFGNKPIWUKPIFCVCOQFGNÌVVKPI
OQFGNUYKVJFKHHGTGPVKCNGSWCVKQPUOQFGNUYKVJFKHHGTGPEG
GSWCVKQPU
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

úĬĕâĕĆĊėéĔąğāĚħĐĠâňþŌîĎĕâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüåöėøċĕčøĆŋ
ĎĆĚĐğāĚħĐāĔõüĕčĚħĐâĕĆğĆĘąüâĕĆčĐüĎĆĚĐčĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇúĕè
åöėøċĕčøĆŋăĕąĢøňåĕĬ ĠüēüĬĕĐąŇĕèĢâĈňë÷ė ãĐèåöēâĆĆĄâĕĆåĊýåěĄ
Ċėúąĕüėāüûŋ

%QPFWEVKPI TGUGCTEJ VQ TGUQNXG RTQDNGOU KP
OCVJGOCVKEUNGCTPKPICPFVGCEJKPIQTVQFGXGNQROCVJGOCVKEU
KPUVTWEVKQPCNOGFKCQTVQIGPGTCVGCPGYDQF[QHMPQYNGFIG
QHOCVJGOCVKEUWPFGTCENQUGUWRGTXKUKQPCPFCFXKEGQHC
VJGUKUCFXKUQT[EQOOKVVGG
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ĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø ĊúĄ
čĕãĕĊėëĕĂľčėâčŋ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ëĚħĐĎĈĔâčĜøĆ

ăĕČĕģúą


ăĕČĕĐĔèâćČ 

 ĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėøčĕãĕĊėëĕĂľčėâčŋ
 /CUVGTQH5EKGPEG2TQITCOKP2J[UKEU

ëĚħĐþĆėîîĕĠĈēčĕãĕĊėëĕ

ëĚħĐğøĦĄăĕČĕģúą

ëĚħĐąŇĐăĕČĕģúą 

ëĚħĐğøĦĄăĕČĕĐĔèâćČ

ëĚħĐąŇĐăĕČĕĐĔèâćČ






ĊėëĕğĐâ 

 Ăľčėâčŋ



éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøúĘħğĆĘąüøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ

ĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø Ăľčėâčŋ
ĊúĄ Ăľčėâčŋ
/CUVGTQH5EKGPEG 2J[UKEU
/5E 2J[UKEU

 ģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėø

ĎĈĔâčĜøĆéĬĕüĊüĎüŇĊąâėø

ĎüŇĊąâėøĆĊĄøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆģĄŇüňĐąâĊŇĕĎüŇĊąâėøġ÷ąĄĘĆēąēğĊĈĕĢüĎĈĔâčĜøĆøĕĄğâöôŋĄĕøĆòĕüĎĈĔâčĜøĆĆē÷ĔýĐě÷ĄċęâČĕ
čĬĕüĔâèĕüåöēâĆĆĄâĕĆâĕĆĐě÷ĄċęâČĕ
ġåĆèčĆňĕèĎĈĔâčĜøĆ
ĎĄĊ÷ĆĕąĊėëĕ

ĎĈĔâčĜøĆ ĎüŇĊąâėø

ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ

ĎüŇĊąâėø

ĊėëĕğĐâýĔèåĔý

ĎüŇĊąâėø

ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ

ĎŇüŇĊąâėø

ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą

ĎüŇĊąâėø

Ċėúąĕüėāüûŋ

ĎüŇĊąâėø
éĬĕüĊüĎüŇĊąâėøĆĊĄøĈĐ÷ĎĈĔâčĜøĆ
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ĎüŇĊąâėø

ĆĕąĊėëĕ
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
ĊėëĕğĐâýĔèåĔý
 ĊėûĘúĕèåöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ

/CVJGOCVKECN/GVJQFHQT2J[UKEKUVU
 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý

%NCUUKECN/GEJCPKEU
 âĈċĕčøĆŋğëėèčùėøė

5VCVKUVKECN/GEJCPKEU
 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ

3WCPVWO/GEJCPKEU
 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ

'NGEVTQOCIPGVKUO
 čĔĄĄüĕúĕèĂľčėâčŋ

5GOKPCTKP2J[UKEU
 čĔĄĄüĕúĕèĂľčėâčŋ

5GOKPCTKP2J[UKEU


 
 
 
 
 
 
 

ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ

 âĕĆğãĘąüĊėéĔąčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ
 

4GUGCTEJ9TKVKPIHQT2J[UKEKUVU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèåĔ÷čĆĆúĕèĂľčėâčŋ
 

5GNGEVGF6QRKEUKP2J[UKEU
 ĊėûĘâĕĆğëėèåĬĕüĊöĢüĂľčėâčŋ
 

%QORWVCVKQPCN/GVJQFKP2J[UKEU
 ĠýýéĬĕĈĐèĆē÷ĔýĐēøĐĄãĐèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ  

#VQOKUVKE/QFGNQH/CIPGVKE/CVGTKCN
 ĊėûĘâĕĆčĆňĕèĠýýéĬĕĈĐèâĕĆãüčŇèĐüěăĕåãĔĨüčĜè  

#FXCPEGF/QFGNKPI/GVJQFQH2CTVKENG

6TCPURQTV
 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý
 

%NCUUKECN/GEJCPKEU
 úŇĐåĊĕĄĆňĐü
 

*GCV2KRG
 âĕĆğþĈĘħąüĆĜþāĈĔèèĕü
 

'PGTI[%QPXGTUKQP
 ğúåġüġĈąĘğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè
 

(WGN%GNN6GEJPQNQI[
 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ
 

3WCPVWO/GEJCPKEU
 ĆēýýåĊĐüøĔĄĐüěăĕåĎĈĕąøĔĊ
 

3WCPVWO/CP[2CTVKENG5[UVGOU
 üėĊğåĈĘąĆŋĂľĊëĔħü
 

0WENGCT(WUKQP
 
 âĕĆčŇèÿŇĕüãĐèčþľüĠĈēčþľüúĆĐüėâčŋ

5RKP6TCPURQTVCPF5RKPVTQPKEU
 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ
 

'NGEVTQOCIPGVKUO

 åĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF'NGEVTQOCIPGVKE9CXGU
 āĈĕčĄĕğāĚħĐâĕĆþĆĔýğþĈĘħąüāĚĨüÿėĊ
 

2NCUOCHQT5WTHCEG/QFKÌECVKQPU
 ĂľčėâčŋāĈĕčĄĕĄĜĈòĕü
 

(WPFCOGPVCN2NCUOC2J[UKEU
 ĐěþâĆöŋĆĔýĆĜň
 

5GPUQTU
 ĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋúĕèĠčè
 

1RVQGNGEVTQPKEU
 âĕĆčĚħĐčĕĆ÷ňĊąĠčè
 

1RVKECN%QOOWPKECVKQPU
 ğúåġüġĈąĘĂľĈŋĄýĕè
 

6JKP(KNO6GEJPQNQI[
 ğúåüėåâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĄýĔøėãĐèĊĔč÷ě
 

/CVGTKCNU#PCN[UKU6GEJPKSWGU
 ÿĈėâċĕčøĆŋãĔĨüĠüēüĬĕ
 

+PVTQFWEVKQPVQ%T[UVCNNQITCRJ[
 
 ĂľčėâčŋčùĕüēãĐèĠãĦè

5QNKF5VCVG2J[UKEU
 ğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâúĆėâčŋ
 

6JGTOQGNGEVTKEU
 ĊĔč÷ěċĕčøĆŋğëėèĂľčėâčŋ
 

2J[UKECNU/CVGTKCNU5EKGPEG
 ğúåġüġĈąĘâĕĆýĔüúęâãňĐĄĜĈĠĄŇğĎĈĦâ
 

/CIPGVKE&CVC5VQTCIG6GEJPQNQI[
 ğúåġüġĈąĘğìĈĈŋĠčèĐĕúėøąŋ
 

5QNCT%GNN6GEJPQNQI[
 ĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ
 

/CIPGVKE/CVGTKCNU
 Ăľčėâčŋ÷ĕĆĕċĕčøĆŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF#UVTQRJ[UKEU
 ĂľčėâčŋĐĊâĕċ
 

5RCEG2J[UKEU
 ĎĈĔââĕĆúĕèĂľčėâčŋčĬĕĎĆĔýâĕĆĆĔýĆĜňéĕâĆēąēģâĈ  

2J[UKECN2TKPEKRNGUQH4GOQVG5GPUKPI
 âĕĆþĆēĄĊĈÿĈğëėèøĔĊğĈããĐèãňĐĄĜĈéĕâ÷ĕĊğúĘąĄ  

&KIKVCN2TQEGUUKPIQH5CVGNNKVG&CVC
 āćøėâĆĆĄâĕĆčĐüĂľčėâčŋ
 

6GCEJKPI$GJCXKQTQH2J[UKEU

 þñėýĔøėâĕĆĂľčėâčŋāĈĕčĄĕ
 

2NCUOC2J[UKEU.CDQTCVQT[
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ

6JGUKU
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åĬĕĐûėýĕąĆĕąĊėëĕĎĈĔâčĜøĆĊėúąĕċĕčøĆĄĎĕýĔöôėø
čĕãĕĊėëĕĂľčėâčŋ ĎĈĔâčĜøĆþĆĔýþĆěèāċ
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
ĊėëĕğĐâýĔèåĔý
 ĊėûĘâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ  

/CVJGOCVKECN/GVJQFHQT2J[UKEKUVU

čĄâĕĆğëėèĐüěāüĔ ûŋĠĈēčĄâĕĆĐėüúėâĆĔĈâĕĆĠþĈèĐėüúėâĆĔĈ
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋğëėèìňĐüĐüěâĆĄĂĜğĆĘąĆŋĠĈēÿĈâĕĆĠþĈèĂĜğĆĘąĆŋĂŌèâŋëĔü
āėğċČãĐèåöėøċĕčøĆŋğëėèĂľčėâčŋĠåĈåĜĈĔčãĐè
âĕĆĠþĆÿĔüğĊâğøĐĆŋğĄúĆėâìŋĠĈēğúüğìĐĆŋ

&KHHGTGPVKCN CPF KPVGITCN GSWCVKQPU KPVGITCN
VTCPUHQTOCVKQPU EQORNGZ CPCN[UKU (QWTKGT UGTKGU CPF
VTCPUHQTOCVKQPURGEKCNHWPEVKQPUQHOCVJGOCVKECNRJ[UKEU
ECNEWNWUQHXCTKCVKQPUXGEVQTUOCVTKEGUCPFVGPUQT
 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý
 

%NCUUKECN/GEJCPKEU

úýúĊüâĈċĕčøĆŋüĊė øĔüâĈċĕčøĆŋĈĕâĆĕèøŋâĕĆğåĈĚĐħ üúĘħ
ăĕąĢøňĠĆèċĜüąŋâĈĕèāĈċĕčøĆŋãĐèĊĔøùěĠãĦèğâĆĦèâĕĆĠþĈèĠýý
ýĔîîĔøėâĈċĕčøĆŋĠđĄėĈøĔüúćČðĘĠđĄėĈøĔüéĕġåýĘ

4GXKGYU0GYVQPKCPOGEJCPKEU.CITCPIGOGEJCPKEU
EGPVTCNHQTEGUOQVKQPU&[PCOKEUQHTKIKFDQF[*COKNVQP
OGEJCPKEU ECPQPKECNVTCPUHQTOCVKQP*COKNVQP,CEQDK
VJGQT[
 âĈċĕčøĆŋğëėèčùėøė
 

5VCVKUVKECN/GEJCPKEU

úýúĊüğüĚĨĐĎĕğúĐĆŋġĄģ÷üĕĄėâāĚĨüòĕüúĕèčùėøė úćČðĘ
éĈüŋãĐèâŉĕìâĈċĕčøĆŋğëėèčùėøė ĠýýêýĔýĠĈēâĈċĕčøĆŋğëėèčùėøĠė ýý
åĊĐüøĔĄ

%NCUUKECNVJGTOQF[PCOKEDCUKEUQHUVCVKUVKECN
OGVJQFUMKPGVKEVJGQT[QHICUGUENCUUKECNUVCVKUVKECNOG
EJCPKEUCPFSWCPVWOUVCVKUVKECNOGEJCPKEU
 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ
 

3WCPVWO/GEJCPKEU

đėĈğýėĆ÷ŋ čğþìãňĐøâĈèĠĈēĎĈĔââĕĆāĚüĨ òĕüãĐèâĈċĕčøĆŋ
åĊĐüøĔĄĊėûĘøĔĊ÷ĬĕğüėüâĕĆâĈċĕčøĆŋåĈĚħü ĠĈēâĈċĕčøĆŋğĄúĆėâìŋ
ġĄğĄüøĔĄğëėèĄěĄĠĈēčþľüĐēøĐĄģđġ÷ĆğéüčùĕüēāĚĨüãĐèĐēøĐĄ
đĘğĈĘąĄúćČðĘâĕĆĆýâĊüĠýýģĄŇãęĨüâĔýğĊĈĕ
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*KNDGTVURCEGRQUVWNCVGUCPFHWPFCOGPVCNEQPEGRV
QHSWCPVWOOGEJCPKEUQRGTCVQTOGVJQFUYCXGCPFOCVTKZ
OGEJCPKECPIWNCTOQOGPVWOCPFURKPJ[FTQIGPCVQO
ITQWPFUVCVGQHJGNKWO¿UCVQOVKOGKPFGRGPFGPVRGTVWTDC
VKQPVJGQT[
 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ
 

'NGEVTQOCIPGVKEU

ģĂĂŃĕčùėøĠĄŇğĎĈĦâčùėøċĔâąŋģĂĂŃĕĠĈēþŌîĎĕåŇĕãĐýğãø
čĄâĕĆåĈĚüħ ãĐèĈĕþĈĕìĠĈēþŌĊìèĂŌèâŋëüĔ âĆĘüĄĔĈøėġāĈģ÷ĐėğĈĦâúĆėâ
čĄâĕĆĠĄâìŋğĊĈĈŋåĈĚüħ ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕĠĈēâĕĆĠÿŇãĐèåĈĚüħ ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ

'NGEVTQUVCVKEU OCIPGVQUVCVKEU RQVGPVKCN CPF
DQWPFCT[XCNWGRTQDNGOU.CRNCEG¿UCPF2QKUUQP¿UYCXG
GSWCVKQPU )TGGP¿U HWPEVKQPU OWNVKRQNGU FKGNGEVTKE
/CZYGNN¿U GSWCVKQPU YNGEVTQOCIPGVKE YCXGU CPF KVU
RTQRCICVKQPU
 čĔĄĄüĕúĕèĂľčėâčŋ
 

5GOKPCTKP2J[UKEU

âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēĐăėþĆĕąĢüĎĔĊãňĐúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýĂľčėâčŋ

2TGUGPVCVKQPCPFFKUEWUUKQPQPVJGVQRKEUTGNCVGF
VQRJ[UKEU
 čĔĄĄüĕúĕèĂľčėâčŋ
 

5GOKPCTKP2J[UKEU

âĕĆüĬĕğčüĐĠĈēĐăėþĆĕąÿĈèĕüĊėéąĔ úĕèĂľčâė čŋúğĘħ âĘąħ ĊãňĐè
âĔýĎĔĊãňĐĊėúąĕüėāüûŋ

2TGUGPVCVKQPCPFFKUEWUUKQPKP2J[UKEUTGUGCTEJ
TGNCVGFVQVJGUVWFGPV¿UCTGC
ĎĄĊ÷Ċėëĕğêāĕēčĕãĕ
ĊėëĕğĐâğĈĚĐâ
 âĕĆğãĘąüĊėéĔąčĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ
 

4GUGCTEJ9TKVKPIHQT2J[UKEKUVU

âĕĆğĆėħĄøňüčĜŇâĕĆğãĘąüèĕüĊėéĔąãňĐĠüēüĬĕĢüâĕĆğĈĚĐâ
þŌîĎĕâĕĆğãĘąüĠĈēâĕĆéĔ÷âĕĆčĬĕĎĆĔýýúåĊĕĄĊĕĆčĕĆĊėúąĕüėāüûŋ
ĎĆĚĐğĐâčĕĆþĆēâĐýâĕĆþĆēëěĄĊėëĕâĕĆ ġåĆèčĆňĕèĠĈēãňĐĠüēüĬĕ
ĢüâĕĆğãĘ ą üĠøŇ Ĉ ēčŇ Ċ ü âĕĆğãĘ ą üĊė éĔ ą úĕèĂľ čė â čŋ čĬ ĕ ĎĆĔ ý üė čė ø
Ćē÷ĔýýĔöôėøċęâČĕ


)GVVKPIUVCTVGFQHTGUGCTEJYTKVKPIUKORNGCPF
RTCEVKECNCFXKEGQPEJQQUKPIRTQDNGOYTKVKPICPFQTICPK\KPI
QPLQWTPCNCTVKENGUVJGUGUQTEQPHGTGPEGRCRGTUUWIIGUVGF
UVTWEVWTGCPFCIWKFGVQYJCVUJQWNFIQKPGCEJUGEVKQP
TGUGCTEJYTKVKPIHQTITCFWCVGUVWFGPVUKPRJ[UKEU
 ĎĔĊãňĐğĆĚħĐèåĔ÷čĆĆúĕèĂľčėâčŋ
 

5GNGEVGF6QRKEUKP2J[UKEU

âĕĆċęâČĕĎĔĊãňĐāėğċČúĕèĂľčėâčŋúĘħģ÷ňĆĔýâĕĆğĈĚĐâčĆĆ
ăĕąĢøňåĬĕĠüēüĬĕãĐèĐĕéĕĆąŋÿĜňčĐü ġ÷ąâĕĆüĬĕğčüĐÿĈèĕüĠĈē
âĕĆğãĘąüĆĕąèĕü

6JGUGNGEVGFURGEKCNVQRKEUKP2J[UKEUWPFGT
CFXKUQT[.GEVWTGTVQRTGUGPVCVKQPCPFTGRQTVYTKVKPI
 ĊėûĘâĕĆğëėèåĬĕüĊöĢüĂľčėâčŋ
 

%QORWVCVKQPCN/GVJQFKP2J[UKEU

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕĊėûĘâĕĆúĕèåöėøċĕčøĆŋ
čĬĕĎĆĔýüĔâĂľčėâčŋ

2TGTGSWKUKVG/CVJGOCVKECN/GVJQFHQT
2J[UKEKUVU

ĊėûĘğëėèøĔĊğĈãâĕĆĊėğåĆĕēĎŋãňĐĄĜĈĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋâĕĆ
ĊėğåĆĕēĎŋåĊĕĄåĈĕ÷ğåĈĚĐħ üčĜþŇ î
Ō ĎĕúĕèĂľčâė čŋâĕĆþĆēĄĕöåŇĕĢüëŇĊè
âĕĆĎĕĆĕâãĐèčĄâĕĆâĕĆĐėüúėğâĆøčĄâĕĆğëėèĐüěāĔüûŋğúåüėåĄĐĈ
øėåĕĆŋġĈåŇĕÿė÷āĈĕ÷ĠāĆŇâĆēéĕąåŇĕåĊĆéēğþŎüčĜèčě÷čĔèĊĔøüĕâĕĆ
ÿĈâĕĆĠþĈèĂĜğĆĘąĆŋ

0WOGTKECN OGVJQFU FCVC CPCN[UKU CPF GTTQT
CPCN[UKUCRRNKGFVQRJ[UKECNRTQDNGOUÌVVKPICPFKPVGTRQNCVKQP
TQQVU QH GSWCVKQPU KPVGITCVKQP FKHHGTGPVKCN GSWCVKQPU
/QPVG%CTNQVGEJPKSWGURTQRCICVKQPQHGTTQTUOCZKOWO
NKMGNKJQQFEQPXQNWVKQP(QWTKGTVTCPUHQTOCVKQP
 ĠýýéĬĕĈĐèĆē÷ĔýĐēøĐĄãĐèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ  

#VQOKUVKE/QFGNQH/CIPGVKE/CVGTKCN

þĆēğăúãĐèĊĔ č ÷ě Ġ ĄŇ ğ ĎĈĦ â  āĈĔ è èĕüĢüĊĔ č ÷ě Ġ ĄŇ ğ ĎĈĦ â
đĕĄėġúğüĘąĈãĐèčþľü āĈĔèèĕüåĊĕĄĆňĐüúĘħĄĘÿĈøŇĐĆēýýčĄâĕĆ
ĠĈğ÷ĕĈėĂčŋìėúìŋéĘĈğýĆúŋĊėûĘâĕĆğëėèøĔĊğĈãâĕĆğåĈĚħĐüúĘħãĐè
čăĕāĠĄŇğĎĈĦââĕĆþĆēąěâøŋĢëňĆēýýéĬĕĈĐèãĐèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ

%NCUUKÌECVKQPQHOCIGPGVKEOCVGTKCNUGPGTIGVKEU
QHOCIPGVKUOENCUUKECNURKP*COKNVQPKCPVJGTOCNÍWEVWCVKQP
VJG.CWFCW.KHUJKV\)KNDGTV ..) GSWCVKQPPWOGTKECNVGEJPKSWG
OCIPGVK\CVKQPF[PCOKEUCRRNKECVKQPQHOCIPGVKEOQFGN

 ĊėûĘâĕĆčĆňĕèĠýýéĬĕĈĐèâĕĆãüčŇèĐüěăĕåãĔĨüčĜè  

# FXCPEGF/QFGNKPI/GVJQFQH2CTVKENG6TCPURQTV

âĕĆčĆňĕèĠĈēâĕĆéĬĕĈĐèĠýýĄĐüøėåĕĆŋġĈãĐèâĕĆãüčŇè
ĐüěăĕåčĬĕĎĆĔýġĆèģĂĂŃĕüėĊğåĈĘąĆŋĠĈēĂľčâė čŋĆèĔ čĘâĕĆĠāúąŋğåĆĚĐħ èĄĚĐ
âĕĆčĆňĕèĠýýéĬĕĈĐèĠĈēâĕĆéĬĕĈĐèġþĆĠâĆĄğĐĦĄìĘğĐĦüāĘ

#FCXPEGF/QPVG%CTNQOQFGNKPICPFUKOWNCVKQP
QHRCTVKENGVTCPURQTVHQTPWENGCTTGCEVQTCPFOGFKECNTCFKCVKQP
RJ[UKEUVJGOQFGNKPICPFUKOWNCVKQPVQQN/QPVG%CTNQ
02CTVKENGEQFG /%02
 âĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý
 

%NCUUKECN/GEJCPKEU

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕâĈċĕčøĆŋĠýýêýĔý

2TGTGSWKUKVG%NCUUKECN/GEJCPKEU

Ćēýýāėâ÷Ĕ ğåĈĚĐħ üúĘħ âĈċĕčøĆŋĈĕâĆĕüéŋğâĘąüĠĈēâĈċĕčøĆŋ
ĠđĄėĈġúğüĘąüâĕĆĠþĈèĠýýýĔîîĔøėĠĈēâĕĆģĄŇĠþĆğþĈĘħąüâðâĕĆ
čĄĄĕøĆĠĈēâðâĕĆĐüěĆĔâČŋ úćČðĘĠđĄėĈøĔüéĕġåýė ýúüĬĕčĜŇúćČðĘ
čĔĄāĔúûăĕāĎĔĊãňĐĊėéĔąğâĘħąĊâĔýâĈċĕčøĆŋĢüþŌééěýĔü

/QXKPI EQQTFKPCVG U[UVGOU .CITCPIKCP CPF
*COKNVQPKCP OGEJCPKEU ECPQPKECN VTCPUHQTOCVKQP CPF
KPXCTKCPVU[OOGVTKGUCPFEQPUGTXCVKQPNCYU*COKNVQP
,CEQDK VJGQT[ KPVTQFWEVKQPVQ VJG VJGQT[ QH TGNCVKXKV[
EWTTGPVVQRKEUKPOGEJCPKEU
 úŇĐåĊĕĄĆňĐü
 

*GCV2KRG

ğåĆĚħĐèĠĈâğþĈĘħąüåĊĕĄĆňĐüĊėĊĔõüĕâĕĆãĐèğúåġüġĈąĘ
úŇĐåĊĕĄĆňĐüĎĈĔââĕĆĠĈēúćČðĘúŇĐåĊĕĄĆňĐüĎĈĔââĕĆĐĐâĠýý
âĕĆú÷čĐýčĄĆĆùüē ĠĈēâĕĆþĆēąě â øŋ Ģ ëň ğ åĆĚħ Đ èĠĈâğþĈĘħ ą ü
åĊĕĄĆňĐüÿĈâĆēúýãĐèğåĆĚĐħ èĠĈâğþĈĘąħ üåĊĕĄĆňĐüøŇĐčėèħ ĠĊ÷ĈňĐĄ

*GCVGZEJCPIGTGXQNWVKQPQHJGCVRKRGVGEJPQNQI[
RTKPEKRNGUCPFVJGQTKGUQHVGCVRKRGFGUKIPRGTHQTOCPEG
VGUVKPICPFCRRNKECVKQPUQHJGCVGZEJCPIGTKORCEVQHJGCV
GZEJCPIGTVQGPXKTQPOGPV
 âĕĆğþĈĘħąüĆĜþāĈĔèèĕü
 

'PGTI[%QPXGTUKQP

āĈĔ è èĕüĠĈēâĕĆğþĈĘħ ą üĆĜ þ āĈĔ è èĕü åě ö čĄýĔ øė ã Đè
ĐěöĎāĈċĕčøĆŋþĆēčėúûėăĕāāĈĔèèĕüāĈĔèèĕüãĔĨüøňüĠĈēãĔĨüčě÷úňĕą
âĕĆğāėħĄþĆēčėúûėăĕāāĈĔèèĕüčĜèčě÷âĕĆğþĈĘħąüĆĜþāĈĔèèĕüĠĄŇğĎĈĦâ
ģĂĂŃĕ âĕĆğþĈĘħąüĆĜþāĈĔèèĕüġĂġøĊĐĈğúĐėâ āĈĔèèĕüåĊĕĄĆňĐü
āĈĔèèĕüúĕèğåĄĘ ĠĈēëĘĊăĕāÿĈâĆēúýãĐèâĕĆğþĈĘħąüĆĜþāĈĔèèĕü
øŇĐčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ
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'PGTI[CPFGPGTI[EQPXGTUKQPVJGTOQF[PCOKE
EQPEGRVUCPFRTQRGTVKGU RTQRGTV[QHVJGTOQF[PCOKEU
GPGTI[GHÌEKGPE[RTKOCT[CPFGPFWUGGPGTI[OCZKOK\KPI
GPGTI[GHÌEKGPE[GNGEVTQOGEJCPKECNGPGTI[EQPXGTUKQP
RJQVQXQNVCKE EQPXGTUKQP VJGTOCN GPGTI[ GPGTI[ HTQO
EJGOKECNCPFDKQNQIKECNGPGTI[EQPXGTUKQPUKORCEVQH
GPGTI[EQPXGTUKQPVQGPXKTQPOGPV
 ğúåġüġĈąĘğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè
 

(WGN%GNN6GEJPQNQI[

ĎĈĔââĕĆúĬĕèĕüãĐèğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè čĄ÷ěĈğëėèĄĊĈãĐè
čĕĆĢüğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè åĊĕĄĆňĐüéĕâþñėâėĆėąĕĠĈēčĄ÷ěĈāĈĔèèĕü
ĢüğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè þĆēğăúãĐèğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè âĕĆĎĕċĔâąŋģĂĂŃĕ
ġ÷ąčĄâĕĆãĐèğüėüčúŋ ĆēýýĠĈēþĆēčėúûėăĕāãĐèğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè
āĈĔèèĕüĠčèĐĕúėøąŋĠĈēâĕĆÿĈėøģđġ÷ĆğéüâĕĆĢëňèĕüğìĈĈŋğëĚĨĐğāĈėè
ĠĈēÿĈâĆēúýøŇĐčėħèĠĊ÷ĈňĐĄ

2TKPEKRNGQHHWGNEGNNOCVGTKCNDCNCPEGKPHWGNEGNN
JGCVQHTGCEVKQPCPFGPGTI[DCNCPEGKPHWGNEGNNV[RGQHHWGN
EGNN0GTPUV'SWCVKQPCPFXQNVCIGECNEWNCVKQPHWGNEGNNU[UVGO
CPFGHÌEKGPE[UQNCTGPGTI[CPFJ[FTQIGPRTQFWEVKQP
WVKNK\CVKQPCPFGPXKTQPOGPVCNKORCEVQHHWGNEGNN
 âĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ
 

3WCPVWO/GEJCPKEU

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ

2TGTGSWKUKVG3WCPVWO/GEJCPKEU

úćČðĘâĕĆĆýâĊüĊėûĘâĕĆþĆēĄĕöĠýýøŇĕèĥĊėûĘâĕĆ
ĠþĆÿĔüĠĈēĊėûĘâĕĆ÷ĔýğýėĈąĜğåýĘ âĕĆëüâĕĆ÷Ĝ÷âĈĚüĠĈēâĕĆâĆēğéėè
ãĐèĆĔèčĘĢüččĕĆĠĈēâĕĆþĆēąěâøŋĢëň ýúüĬĕčĜŇâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄğëėè
čĔĄāĔüûăĕāĠĈēčĄâĕĆ÷ėĠĆâ

2GTVWTDCVKQPVJGQT[CRRTQZKOCVKQPOGVJQFU
XCTKCVKQPCPF9-$OGVJQFUSWCPVWOEQNNUKQPCDUQTRVKQP
CPFUECVVGTKPIQHTCFKCVKQPKPOCVVGTCPFVJGKTCRRNKECVKQPU
KPVTQFWEVKQPVQTGNCVKXKUKVKESWCPVWOOGEJCPKEUCPF&KTCE¿U
GSWCVKQPU
 ĆēýýåĊĐüøĔĄĐüěăĕåĎĈĕąøĔĊ
 

3WCPVWO/CP[2CTVKENG5[UVGOU

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ

2TGTGSWKUKVG3WCPVWO/GEJCPKEU

âĕĆåĊĐüģúìŋĈĕĬ ÷ĔýúĘčħ ĐèčùĕüēĐĕāĔüûŋĆĜþüĔąüėąĄãĐè
ĂŌèâŋëĔüĠüĈĐėüúėâĆĔĈâĆĘüĂŌèâŋëĔüĠÿüăĕāãĐèģĂĆŋĠĄüĊėûĘâĕĆå
ĊĐüøĔĄĄĐĈøėåĕĆŋġĈ

5GEQPFSWCPVK\CVKQPEQJGTGPVUVCVG(WPEVKQPCN
KPVGITCNHQTOWNKUO)TGGP¿UHWPEVKQP(G[POCPFKCITCO
SWCPVWO/QPVG%CTNQOGVJQF
466
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 üėĊğåĈĘąĆŋĂľĊëĔħü
 

0WENGCT(WUKQP

āĈĕčĄĕĠĈēüėĊğåĈĘąĆŋĂľĊëĔħüāĈĔèèĕüĂľĊëĔħüğúåġüġĈąĘ
ĂŌĊëĔħüâĕĆåĊýåěĄ÷ňĊąčüĕĄĠĄŇğĎĈĦâġúåĕĠĄåĠĈēčøėĈĈĕğĆğøĐĆŋ
åĊĕĄģĄŇğčùĘąĆĢüġúåĕĠĄåğåĆĚħĐèĄĚĐĊĔ÷ģüġúåĕĠĄå

2NCUOCCPFPWENGCTHWUKQPHWUKQPGPGTI[HWUKQP
VGEJPQNQI[OCIPGVKEEQPÌPGOGPV6QMCOCMCPFUVGNNCTCVQT
KPUVCDKNKVKGUKP6QMCOCMFKCIPQUVKEUKP6QMCOCM
 âĕĆčŇèÿŇĕüãĐèčþľüĠĈēčþľüúĆĐüėâčŋ
 

5RKPVTCPURQTVCPF5RKPVTQPKEU

čþľüãĐèĐėğĈĦâøĆĐüâĕĆčŇèÿŇĕüãĐèčþľüĠĈēĐėğĈĦâøĆĐü
čĄâĕĆâĕĆğåĈĚħ Đ üúĘħ Ġ ýýĠāĆŇ â Ćēéĕą âĕĆčŇ è ÿŇ ĕ üãĐèčþľ ü Ģü
ġåĆèčĆňĕèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ þĆĕâñâĕĆöŋčþľüúĐĆŋå ĠýýéĬĕĈĐèâĕĆ
čēčĄãĐèčþľü åĊĕĄøňĕüúĕüĠĄŇğĎĈĦâ âĕĆčŇèÿŇĕüãĐèčþľüĢü
ĐěþâĆöŋčþľüúĆĐüėâčŋ

5RKPQHGNGEVTQPUURKPCPFGNGEVTQPVTCPURQTVU
FTKHVFKHHWUKQPGSWCVKQPURKPVTCPURQTVKPOCIPGVKEUVTWEVWTG
URKPVTCPUHGTVQTSWGRJGPQOGPCURKPCEEWOWNCVKQPOQFGN
OCIPGVQTGUKUVCPEGURKPVTCPURQTVKPURKPVTQPKEFGXKEGU
 ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ
 

'NGEVTQOCIPGVKEU

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ

2TGTGSWKUKVG'NGEVTQOCIGPVKEU

čĄâĕĆĠĄâìŋğĊĈĈŋ åĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕĠĈēâĕĆĠÿŇĆĔèčĘ
âĕĆâĆēğéėèãĐèåĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕāĈċĕčøĆŋãĐèĐüěăĕāĄĘþĆēéěğëėè
čĔĄāĔúûăĕāĢüčüĕĄĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕâĕĆþĆēąěâøŋĢëň
ĢüĆēýýâĕĆčĚħĐčĕĆøĔĊüĬĕåĈĚħüĠĈēġāĆèčĔħüāňĐè

/CZYGNN¿UGSWCVKQPUGNGEVTQOCIPGVKEYCXGUCPF
TCFKCVKQPUECVVGTKPIQHGNGEVTQOCIPGVKEYCXGUF[PCOKEUQH
TGNCVKXKUVKEEJCTIGFRCTVKENGUKPGNGEVTQOCIPGVKEÌGNFU
CRRNKECVKQPVQEQOOWPKECVKQPU[UVGOYCXGIWKFGCPF
TGUQPCPVECXKVKGU
 åĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF'NGEVTQOCIPGVKE9CXGU

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ

2TGTGSWKUKVG'NGEVTQOCIGPVKEU

úĘĄħ ĕĠĈēâĕĆĠþĈåĊĕĄĎĄĕąãĐèčĄâĕĆĠĄâìŋğĊĈĆèĔ čĘéĕâ
ãĔĨĊåĜŇ âĕĆĐėüúėğâĆ÷ġ÷ąøĆèãĐèčĄâĕĆčüĕĄúćČðĘýúčüĕĄčĄĄĜĈ
ğèĚħĐüģããĐýğãøĠĈēâĕĆêĕąĆĔèčĘ âĕĆĠâňþŌîĎĕčĬĕĎĆĔýčĄâĕĆúĘħ
ğþŎüğüĚĨĐğ÷ĘąĊâĔüâĕĆĠâňþŌîĎĕúĘħąĐĄĆĔýġ÷ąĊėûĘ ĠąâøĔĊĠþĆĠĈē
âĕĆâĆēéĕąĐĐâéĕâåĆęħèĎüęħèãĐèĠüĊĆēüĕýĎĆĚĐúĆèâĆēýĐâ


&GTKXCVKQPCPFKPVGTRTGVCVKQPQH/CZYGNN¿UGSWCVKQPU
TCFKCVKQP HTQO C FKRQNG FKTGEV KPVGITCVKQP QH VJG ÌGNF
GSWCVKQPUÌGNFGSWKXCNGPEGVJGQTGODQWPFCT[GFIGCPF
TCFKCVKQPEQPFKVKQPUUQNWVKQPUHQTJQOQIGPGQWUGSWCVKQPU
ECPQPKECNRTQDNGOUUQNXGFD[UGRCTCVKQPQHXCTKCDNGUCPF
FKHHTCEVKQPHTQOCJCNHRNCPGQTCE[NKPFGT
 āĈĕčĄĕğāĚħĐâĕĆþĆĔýğþĈĘħąüāĚĨüÿėĊ
 

2NCUOCHQT5WTHCEG/QFKÌECVKQPU

āĚĨüòĕüãĐèāĈĕčĄĕâĕĆþĆēąěâøŋĢëňāĈĕčĄĕğúåġüġĈąĘ
āĈĕčĄĕčĬĕĎĆĔýþĆĔýğþĈĘąħ üāĚüĨ ÿėĊāĈĕčĄĕčĬĕĎĆĔýâĔ÷ğìĕēāĚüĨ ÿėĊĠĈē
úĬĕåĊĕĄčēĐĕ÷āĚüĨ ÿėĊâĕĆĢëňāĈĕčĄĕčĆňĕèĠĈēąę÷øė÷ĎĄĜĂŇ èŌ âŋëüĔ âĕĆ
ĢëňāĈĕčĄĕğāĚħĐâĕĆçŇĕğëĚĨĐéěĈėüúĆĘąŋ

(WPFCOGPVCNQHRNCUOCRNCUOCCRRNKECVKQPU
RNCUOCVGEJPQNQIKGUHQTUWTHCEGOQFKÌECVKQPURNCUOCUWT
HCEGGVEJKPICPFUWTHCEGENGCPKPIRNCUOCUWTHCEGHWPEVKQP
CNK\CVKQPCPFITCHVKPIRNCUOCHQTOKETQDKCNUVGTKNK\CVKQP
 ĂľčėâčŋāĈĕčĄĕĄĜĈòĕü
 

(WPFCOGPVCN2NCUOC2J[UKEU

åĬĕüėąĕĄãĐèāĈĕčĄĕåěöčĄýĔøğė ëėèâĕąăĕāãĐèāĈĕčĄĕ
āĕĆĕĄėğøĐĆŋãĐèāĈĕčĄĕúćČðĘéĈüŋãĐèāĈĕčĄĕúćČðĘãĐèģĎĈãĐè
āĈĕčĄĕúćČðĘëĔĨüĎěňĄāĈĕčĄĕâĕĆĊėüėéêĔąāĈĕčĄĕ
÷ňĊąĎĔĊĊĔ÷ģĂĂŃĕčùėøĠĈēčğþâġúĆčġâþĿĠýýğþĈŇèĠčèâĕĆþĆēąěâøŋ
ĢëňāĈĕčĄĕĢüâĆēýĊüâĕĆúĕèĊĔč÷ě

&GÌPKVKQPQHRNCUOCRJ[UKECNRTQRGTVKGUQHRNCUOC
RCTCOGVGTUQHRNCUOCMKPGVKEVJGQT[QHRNCUOCÍWKFVJGQT[
QHRNCUOCRNCUOCUJGCVJVJGQT[RNCUOCFKCIPQUVKEUD[
GNGEVTQUVCVKERTQDGUCPFQRVKECNGOKUUKQPURGEVTQUEQR[
CRRNKECVKQPUVQRNCUOCCUUKUVGFOCVGTKCNURTQEGUUKPI
 ĐěþâĆöŋĆĔýĆĜň
 

5GPUQTU

āĚĨüòĕüâĕĆĊĔ÷ĐěþâĆöŋĆĔýĆĜňúĆĕü÷ėĊğìĐĆŋâĕĆğþĈĘħąüĆĜþ
þĆėĄĕöúĕèâĕąăĕāĈĔâČöēčĄýĔøėãĐèĐěþâĆöŋĆĔýĆĜň âĕĆþĆĔýğúĘąý
åĊĕĄĈēğĐĘą÷åĊĕĄģĊåĊĕĄùĜâøňĐèåĊĕĄĠĄŇüąĬĕčĔîîĕöĆýâĊü
ĎĈĔââĕĆĊĔ÷þĆėĄĕöúĕèâĕąăĕāĎĔĊãňĐãĔĨüčĜèĢüĐěþâĆöŋĆĔýĆĜňĠĈēâĕĆ
þĆēąěâøŋĢëňĐěþâĆöŋĆĔýĆĜň

$CUKEUQHOGCUWTGOGPVUUGPUQTUVTCPUFWEGTU
EQPXGTUKQPDGVYGGPRJ[UKECNRCTCOGVGTUUGPUQTEJCTCEVGTKUVKEU
TGUQNWVKQPUGPUKVKXKV[CEEWTCE[RTGEKUKQPPQKUGURTKPEKRNGU
QHRJ[UKECNOGCUWTGOGPVUCFXCPEGFVQRKEUKPUGPUQTUCPF
UGPUQTCRRNKECVKQPU

 ĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋúĕèĠčè
 

1RVQGNGEVTQPKEU

ĎĈĔââĕĆĊĔ÷ĊĔ÷úĕèĠčèúćČðĘúĐŇ üĬĕåĈĚüħ âĕĆĠāĆŇâĆēéĕą
ãĐèåĈĚħüĢüúŇĐüĬĕåĈĚħüĠĎĈŇèâĬĕğüė÷ĠčèĐěþâĆöŋøĆĊééĔýĠčèĠýý
čĕĆâęħèøĔĊüĬĕčĔîîĕöĆýâĊüĢüĆēýýĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋ
úĕèĠčèâĕĆþĆēąěâøŋĐėğĈĦâúĆĐüėâčŋúĕèĠčè

2TKPEKRNGUQHNKIJVOGCUWTGOGPVUYCXGIWKFG
VJGQTKGUYCXGRTQRCICVKQPKPCYCXGIWKFGNKIJVUQWTEGU
UGOKEQPFWEVQTV[RGFNKIJVUGPUQTUPQKUGUKPVJGQRVQGNGEVTQPKE
U[UVGOCRRNKECVKQPUQHQRVQGNGEVTQPKEU
 âĕĆčĚħĐčĕĆ÷ňĊąĠčè
 

1RVKECN%QOOWPKECVKQPU

ĎĈĔââĕĆĆēýýčĚĐħ čĕĆ÷ňĊąĠčèúŇĐüĬĕåĈĚüħ ģ÷ĐėğĈĦâúĆėâĠĈē
âĕĆĠāĆŇâĆēéĕąãĐèĠčèğčňüĢąĠâňĊüĬĕĠčèâĕĆčŇèĠčèÿŇĕüúĘĊħ ĕŇ èĠĈē
ÿŇĕüğčňüĢąĠâňĊüĬĕĠčèåěöĈĔâČöēãĐèĠĎĈŇèâĬĕğüė÷ĠčèåěöĈĔâČöē
ãĐèøĔĊâĈĕèúĕèĠčèĐěþâĆöŋčĚħĐčĕĆĠčèčĔîîĕöĆýâĊüĢüøĔĊĆĔý
ĠčèâĕĆčĜîğčĘąĢüĆēýýğëĚħĐĄġąèĢąĠâňĊüĬĕĠčè

2TKPEKRNGU QH QRVKECN EQOOWPKECVKQP U[UVGO
FKGNGEVTKEYCXGIWKFGCPFRTQRCICVKPIÌDGTQRVKEECDNGU
NKIJVVTCPUOKUUKQPKPURCEGCPFKPQRVKECNÌDGTNKIJVUQWTEG
EJCTCEVGTKUVKEUEJCTCEVGTKUVKEUQHQRVKECNOGFKCQRVKECN
EQOOWPKECVKQPFGXKEGUPQKUGUKPQRVKECNTGEGKXGTUNQUUGU
KPQRVKECNÌDGTNKPM
 ğúåġüġĈąĘĂľĈŋĄýĕè
 

6JKP(KNO6GEJPQNQI[

âĕĆğåĈĚĐýĂľĈŋĄýĕè÷ňĊąğúåüėåâĕĆøâčēčĄ÷ňĊąģĐğëėè
âĕąăĕāĠĈēģĐğëėèğåĄĘ âĈģââĕĆâŇĐøĔĊãĐèĂľĈŋĄĊėûĘâĕĆúĬĕåĊĕĄ
čēĐĕ÷ĠÿŇüòĕüâĕĆéĬĕĠüâĎňĐèčēĐĕ÷âĕĆĊėğåĆĕēĎŋĂľĈŋĄýĕèġ÷ąĢëň
âĈňĐèéěĈúĆĆċüŋĐğė ĈĦâøĆĐüĠýýčŇĐèâĆĕ÷ĐēøĐĄĄėâĂĐčģĄġåĆčġâþĿ
âĕĆğĈĘĨąĊğýüĆĔèčĘğĐĦâìŋ ğúåüėåĆĕĄĕüâĕĆ÷Ĝ÷âĈĚüĠčèúĘħøĕĄĐèğĎĦü
ģ÷ňĠĈēĐĔĈøĆĕģĊġĐğĈøâĕĆĊėğåĆĕēĎŋâĕĆþĈ÷þĈŇĐąġĂġøĐėğĈĦâøĆĐü
÷ňĊąĆĔèčĘğĐĦâìŋ âĕĆú÷čĐýåĊĕĄĠãĦèġ÷ąĢëňğúåüėåĊėåğâĐĆŋ âĕĆĊĔ÷
âĕĆüĬĕģĂĂŃĕġ÷ąĢëňĎĔĊĊĔ÷ĠýýčĘħéě÷

6JKPÌNOEQCVKPIWUKPIEJGOKECNCPFRJ[UKECN
XCRQTFGRQUKVKQPUOGEJCPKUOQHÌNOITQYVJUWDUVTCVG
ENGCPKPI OGVJQFU ENGCP TQQO ENCUUKÌECVKQP VJKP ÌNO
CPCN[UKUWUKPIVJGUECPPKPIGNGEVTQPOKETQUEQR[ 5'/ 
CVQOKEHQTEGOKETQUEQR[ #(/ ZTC[FKHHTCEVKQP :4& 
4COCPURGEVTQUEQR[788KUCDUQTRVKQPZTC[RJQVQGNGEVTQP
URGEVTQUEQR[8KEMGTUJCTFPGUUVGUVCPFOGCUWTGOGPVQH
GNGEVTKECNEQPFWEVKXKV[WUKPIHQWTRQKPVRTQDG
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 ğúåüėåâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĄýĔøėãĐèĊĔč÷ě
 

/CVGTKCNU#PCN[UKU6GEJPKSWGU

ĎĈĔââĕĆĠĈēĊėûĘâĕĆċęâČĕĈĔâČöēğêāĕēãĐèĊĔč÷ě÷ňĊą
ğúåüėåøŇĕèĥģ÷ňĠâŇčğþâġøĆčġâþĿâĕĆĊėğåĆĕēĎŋ÷Ċň ąĆĔèčĘğĐĦâìŋğúåüėå
âĈňĐèéěĈúĆĆċüŋĐğė ĈĦâøĆĐüâĕĆĊėğåĆĕēĎŋĈâĔ ČöēğëėèāĚüĨ ÿėĊâĕĆċęâČĕ
ĈĔâČöēğêāĕēúĕèåĊĕĄĆňĐüãĐèĊĔč÷ěčĄýĔøúė ĕèâĕąăĕāãĐèĐüěăĕå
âĕĆú÷čĐýčĄýĔøėĠãĦèğëėèâĈĠĈēğëėèĂľčėâčŋãĐèĊĔč÷ě

2TKPEKRNGCPFOGVJQFQNQI[QHOCVGTKCNUEJCTCEVGTK\CVKQP
XKCUGXGTCNVGEJPKSWGUURGEVTQUEQR[:TC[CPCN[UKUGNGEVTQP
OKETQUEQR[UWTHCEGCPCN[UKUVJGTOCNEJCTCEVGTK\CVKQPQH
OCVGTKCNURJ[UKECNRTQRGTVKGUQHRCTVKENGUOGEJCPKECNCPF
RJ[UKECNVGUVKPIQHOCVGTKCNU
 ÿĈėâċĕčøĆŋãĔĨüĠüēüĬĕ
 

+PVTQFWEVKQPVQ%T[UVCNNQITCRJ[

ĐēøĐĄĠĈēġåĆèčĆň ĕ èĐēøĐĄ ÿĈę â ĠĈēĆēýýÿĈę â
čĄĄĕøĆĆēüĕýĠĈē÷ĆĆëüĘĄėĈğĈĐĆŋ ĠĈøúėëčŇĊüâĈĔýĆĔèčĘğĐĦâìŋ
úćČðĘ â ĕĆğĈĘĨ ą ĊğýüãĐèĆĔ è čĘ ğ ĐĦ â ìĚ  Đė ğ ĈĦ â øĆĐüĠĈēüė Ċ øĆĐü
âĕĆĊėğåĆĕēĎŋġåĆèčĆňĕèÿĈęâ

#VQOCPFCVQOKEUVTWEVWTGET[UVCNNKPGCPFU[UVGO
QHET[UVCNNQITCRJ[U[OOGVT[RNCPGUCPFOKNNGTKPFKEGU
TGEKRTQECNNCVVKEGUZTC[UFKHHTCEVKQPVJGQT[QH ZTC[U
GNGEVTQPCPFPGWVTQPET[UVCNUVTWEVWTGCPCN[UKU
 ĂľčėâčŋčùĕüēãĐèĠãĦè
 

5QNKF5VCVG2J[UKEU

ğèĚħĐüģããĐèĆĕąĊėëĕâĈċĕčøĆŋåĊĐüøĔĄ

2TGTGSWKUKVG3WCPVWO/GEJCPKEU

ġåĆèčĆňĕèÿĈęâ ĠĈëúėìčŇĊüâĈĔý âĕĆčĔħèãĐèĠĈëúėì
ĠĈēåěöčĄýĔøėúĕèåĊĕĄĆňĐüãĐèãĐèĠãĦèúćČðĘĐėğĈĦâøĆĐüĐėčĆē
úćČðĘĠùýāĈĔèèĕüãĐèãĐèĠãĦèåěöčĄýĔøėâĕĆčŇèÿŇĕüĢüġĈĎēĠĈē
čĕĆâęħèøĔĊüĬĕåěöčĄýĔøėúĕèĠčèåěöčĄýĔøėúĕèģĂĂŃĕĠĈēĠĄŇğĎĈĦâ
åĊĕĄğþŎüøĔĊüĬĕģĂĂŃĕąėħèąĊ÷ ĐĔüøĆâėĆėąĕĆēĎĊŇĕèġĂüĐüġĂüĐü
ĐėğĈĦâøĆĐüĐėğĈĦâøĆĐüĠĈēġĂüĐüĐėğĈĦâøĆĐü

%T[UVCN UVTWEVWTG TGEKRTQECN NCVVKEG NCVVKEG
XKDTCVKQPUCPFVJGTOCNRTQRGTVKGUQHUQNKFUHTGGGNGEVTQP
OQFGNDCPFVJGQT[QHUQNKFUVTCPURQTVCVKQPRTQRGTVKGUQH
OGVCNUCPFUGOKEQPFWEVQTUQRVKECNRTQRGTVKGUGNGEVTKECNCPF
OCIPGVKE RTQRGTVKGU UWRGTEQPFWEVKXKV[ GNGOGPVCT[
GZEKVCVKQPUCPFKPVGTCEVKQPU
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 ğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâúĆėâčŋ
 

6JGTOQGNGEVTKEU

þĆĕâñâĕĆöŋğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâúĆėââĕĆğøĆĘąĄĊĔč÷ěğúĐĆŋġĄ
ĐėğĈĦâúĆėââĕĆĊĔ÷čĄýĔøėğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâúĆėâĊĔč÷ěğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâúĆėâ
âĕĆâĬĕğüė÷ģĂĂŃĕéĕâğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâúĆėââĕĆþĆēąěâøŋĢëň
ĢüğåĆĚħĐèâĬĕğüė÷ģĂĂŃĕâĕĆúĬĕåĊĕĄğąĦüéĕâğúĐĆŋġĄĐėğĈĦâúĆėâ

6JGTOQGNGEVTKEGHHGEVUOCVGTKCNURTGRCTCVKQP
OGCUWTGOGPVQHVJGTOQGNGEVTKERTQRGTVKGUVJGTOQGNGEVTKE
OCVGTKCNUVJGTOQGNGEVTKEIGPGTCVKQPIGPGTCVQTCRRNKECVKQPU
VJGTOQGNGEVTKETGHTKIGTCVKQP
 ĊĔč÷ěċĕčøĆŋğëėèĂľčėâčŋ
 

2J[UKECNU/CVGTKCNU5EKGPEG

åě ö čĄýĔ øė ú ĕèĐě ö ĎāĈċĕčøĆŋ  âĈċĕčøĆŋ ğ ëė è čùė øė
éĈċĕčøĆŋĠĈēğåĄĘğëėèĂľčâė čŋãĐèĊĔč÷ěāüĔ ûēğëėèğåĄĘĠĈēåĊĕĄğþŎüÿĈęâ
ãĐèĊĔč÷ě āćøėâĆĆĄğëėèâĈĠĈēġĆèčĆňĕèğëėèĆē÷ĔýģĄġåĆãĐèĊĔč÷ě
ĊėúąĕċĕčøĆŋġāĈėğĄĐĆŋğëėèğåĄĘ ĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâĊĔč÷ěþĆēâĐýğìĆĕĄėâ
þĆēąěâøŋ

6JGTOQF[PCKEUUVCVKUVKECNOGEJCPKEUMKPGVKEU
CPFRJ[UKECNEJGOKUVT[RTQRGTVKGUQHOCVGTKCNET[UVCNNQITCRJ[
CPFEJGOKECNDQPFKPIQHOCVGTKCNOGEJCPKECNDGJCXKQTQH
OCVGTKCNUCPFVJGKTOKETQUVTWEVWTGUEJGOKECNRQN[OGTUEKGPEG
OCIPGVKEOCVGTKCNUEQORQUKVGOCVGTKCNUCFXCPEGFEGTCOKEU
 ğúåġüġĈąĘâĕĆýĔüúęâãňĐĄĜĈĠĄŇğĎĈĦâ
 

/CIPGVKE&CVC5VQTCIG6GEJPQNQI[

åĊĕĄĆĜňğýĚĨĐèøňüğâĘħąĊâĔýĠĄŇğĎĈĦâþĆēğăúĠĈēåěöčĄýĔøė
ãĐèĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦââĆēýĊüâĕĆġ÷ğĄüþĆĕâñâĕĆöŋĊâė ćøėúĕèĠĄŇğĎĈĦâ
úćČðĘåĊĐüøĔĄãĐèčăĕĊēĠĄŇğĎĈĦââĕĆĊėğåĆĕēĎŋåěöčĄýĔøėãĐèĠÿŇü
ýĔüúęâãňĐĄĜĈĠĄŇğĎĈĦâĠýýĢĎĄŇğúåġüġĈąĘâĕĆýĔüúęâãňĐĄĜĈĢüþŌééěýüĔ

$CUKEMPQYNGFIGQHOCIPGVKUOENCUUKÌECVKQPQH
OCIPGVKEOCVGTKCNCPFOCIPGVKERTQRGTVKGUFQOCKPRTQEGUU
VJG ETKVKECN QH OCIPGVKE RJGPQOGPC SWCPVWO VJGQT[
QH OCIPGVKUO OCIPGVKE EJCTCEVGTK\CVKQP QH CFXCPEGF
TGEQTFKPIOGFKCOCIPGVKEFCVCUVQTCIGVGEJPQNQI[
 ğúåġüġĈąĘğìĈĈŋĠčèĐĕúėøąŋ
 

5QNCT%GNN6GEJPQNQI[

úćČðĘğâĘħąĊâĔýğìĈĈŋĠčèĐĕúėøąŋ ğìĈĈŋĠčèĐĕúėøąŋëüė÷
ĆĐąøŇ Đ āĘ  ğĐĦ ü ãĐèčĕĆâęħ è øĔ Ċ üĬ ĕ  ğìĈĈŋ Ġ čèĐĕúė ø ąŋ ë üė ÷ Ăľ Ĉ ŋ Ą ýĕè
ğìĈĈŋĠčèĐĕúėøąŋëüė÷ĎĈĕąëĔĨüĆĐąøŇĐþĆēčėúûėăĕāãĐèğìĈĈŋĠčè
Đĕúėøąŋ âĈěŇĄĊĔč÷ěčĬĕĎĆĔýâĕĆÿĈėøğìĈĈŋĠčèĐĕúėøąŋ âĕĆþĆēąěâøŋĢëň
ğìĈĈŋĠčèĐĕúė øąŋ  ĎĔ ĊãňĐĊėéĔąúĘħúĔüčĄĔ ąğâĘħąĊâĔýğúåġüġĈąĘğìĈĈŋ
ĠčèĐĕúėøąŋ


6JGQT[ QH RJQVQXQNVCKE EGNNU 20 LWPEVKQP
UGOKEQPFWEVQTUQNCTEGNNUVJKPÌNOUQNCTEGNNUOWNVKNC[GT
UQNCT EGNNU UQNCT EGNN GHÌEKGPE[ OCVGTKCNU HQT UQNCT EGNN
OCPWHCEVWTGUQNCTEGNNCPFCRRNKECVKQPUCFXCPEGUTGUGCTEJ
VQRKEUKPUQNCTEGNNVGEJPQNQIKGU
 ĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâ
 

/CIPGVKE/CVGTKCNU

åĊĕĄĆĜňğýĚĨĐèøňüğâĘħąĊâĔýĠĄŇğĎĈĦâčùėø čăĕāåĊĕĄğþŎü
ĠĄŇğĎĈĦâĠĈēĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâéě÷âĬĕğüė÷ãĐèĐĬĕüĕéĠĄŇğĎĈĦâĢüĆē÷Ĕý
ĐēøĐĄâĕĆéĬĕĠüâĊĔč÷ěĠĄŇğĎĈĦâčĕĆâęħèøĔĊüĬĕĠĄŇğĎĈĦâĠĈēĊĔč÷ěĠĄŇ
ğĎĈĦâĐĐâģì÷ŋCEVGTK\CVKQPQHCFXCPEGFTGEQTFKPIOGFKCOC

$CUKEMPQYNGFIGQHOCIPGVQUVCVKEUOCIPGVK\CVKQP
CPF OCIPGVKE OCVGTKCNU CVQOKE QTKIKP QH OCIPGVKUO
ENCUUKÌECVKQPQHOCIPGVKEOCVGTKCNUOCIPGVKEUGOKEQPFWEVQTU
CPFQZKFGOCIPGVKEOCVGTKCNU
 Ăľčėâčŋ÷ĕĆĕċĕčøĆŋãĔĨüčĜè
 

#FXCPEGF#UVTQRJ[UKEU


čĄýĔøėāĚĨüòĕüãĐè÷ĕĊćâČŋ ĐĔüøĆâėĆėąĕãĐèĠčè
âĔýččĕĆåĊĕĄúęýĠčèĠĈēýĆĆąĕâĕċġåĆèčĆňĕèăĕąĢüãĐè÷ĕĊćâČŋ
âĆēýĊüâĕĆâŇĐøĔĊĠĈēĊėĊõ
Ĕ üĕâĕĆãĐè÷ĕĊćâČŋčĄâĕĆġåĆèčĆňĕè÷ĕĊ
čĄâĕĆčùĕüē þñė âė Ćė ą ĕüė Ċ ğåĈĘ ą Ćŋ  âĕĆčŇ è ùŇ ĕ ąāĈĔ è èĕüĢü÷ĕĊ
ččĕĆĆēĎĊŇĕè÷ĕĊĐüěăĕåāĈĔèèĕüčĜèĠĈēĐĔüøĆâėĆėąĕâĕĆĠÿŇĆĔèčĘâĔý
ččĕĆĆēĎĊŇ ĕ è÷ĕĊ āĈċĕčøĆŋ ã ĐèĆĔ è čĘ å ĐčĄė å ĢüčüĕĄĠĄŇ ğ ĎĈĦ â
ìĕâĄĎĕüĊ÷ĕĆĕ âĕĆčĔħüģĎĊãĐè÷ĕĊ ìĕâãĐè÷ĕĊ÷ĘğéüğüĐğĆø
ĎĈěĄ÷Ĭĕ Ćēýý÷ĕĊåĜŇĠýýĢâĈňëė÷ ĠâĠĈĦâìĘħĠĈēĠĎĈŇèāĈĔèèĕüčĜè
ĢüĐĊâĕċ

$CUKERTQRGTVKGUQHUVCTUVJGKPVGTCEVKQPQHNKIJV
CPFOCVVGTQRCEKVKGUCPFUVGNNCTCVOQURJGTGUVJGKPVGTKQTU
QHUVCTUVJGRTQEGUUQHUVCTHQTOCVKQPUVGNNCTGXQNWVKQPVJG
GSWCVKQPUQHUVGNNCTUVTWEVWTGGSWCVKQPUQHUVCVGPWENGCT
TGCEVKQPUGPGTI[VTCPURQTVKPUVCTUKPVGTUVGNNCTOGFKWO
JKIJGPGTI[ RCTVKENGU CPF TCFKCVKQP KPVGTCEVKQPU YKVJ
KPVGTUVGNNCTICUF[PCOKEUQHEQUOKETC[UKPOCIPGVKEÌGNFU
UWRGTOQXCTGOPCPVUUVGNNCTRWNUCVKQPFGIGPGTCVGTGOPCPVU
QHUVCTUDNCEMJQNGUENQUGDKPCT[UVCTU[UVGOUICNCZKGUCPF
JKIJGPGTI[UQWTEGUKPURCEG

 ĂľčėâčŋĐĊâĕċ
 

5RCEG2J[UKEU

 āĈĕčĄĕĐĊâĕċâĕĆğåĈĚħĐüúĘħãĐèĐüěăĕåĄĘþĆēéěĢü
čüĕĄĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕúćČðĘéĈüŋāĚüĨ òĕüãĐèĠĄâüėġøģđġ÷Ćģ÷üĕĄėâčŋ
ĠĈēâĕĆþĆēąě â øŋ Ģ ëň âĔ ý āĈĕčĄĕĐĊâĕċ âĔ Ą ĄĔ ü øăĕāčě Ćė ą ēĠĈē
āĕąěčěĆėąēĈĄčěĆėąēĠĈēčěĆėąĄöôĈâĕĆãüčŇèĠĈēâĕĆĈ÷úĐüčěĆėąē
ãĐèĆĔèčĘåĐčĄėâĠĄâüėġúčğĂĿąĆŋ ğãĦĄãĔ÷âĕĆĠÿŇĆĔèčĘ ĠĈēāĈĕčĄĕč
ğāĘąĆŋãĐèġĈâ āĈċĕčøĆŋãĐèĠĄâüėġúčğĂĿąĆŋ āĕąěĠĄŇğĎĈĦâġĈâ
čăĕāĐĊâĕċĠĈēåĊĕĄčĔ Ą āĔ ü ûŋ Ć ēĎĊŇ ĕ è÷ĊèĐĕúė ø ąŋ Ġ ĈēġĈâ
ĐĔüøĆâėĆėąĕãĐèâĆēčĊąĐĊâĕċâĔýčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĐĊâĕċ ğåĆĚħĐèĄĚĐĊĔ÷
ĠĈēâĕĆĊĔ÷

5RCEG RNCUOCU OQVKQP QH EJCTIGF RCTVKENGU
KPGNGEVTQOCIPGVKEÌGNFUMKPGVKEVJGQT[DCUKEOCIPGVQJ[
FTQF[PCOKEUCPFKVUCRRNKECVKQPVQURCEGRNCUOCUVJGUQNCT
CEVKXKVKGU CPF UQNCT UVQTOU VJG UQNCT YKPF CPF VJG
JGNKQURJGTGVTCPURQTVCPFUQNCTOQFWNCVKQPQHEQUOKETC[U
VJGOCIPGVQURJGTGUTCUKCVKQPDGNVUCPFRNCUOCURJGTGUQH
VJG'CTVJOCIPGVQURJGTKEF[PCOKEUIGQOCIPGVKEUVQTOU
URCEGYGCVJGTCPFUQNCTVGTTGUVTKCNTGNCVKQPUJKRURCEGETCHV
KPVGTCEVKQPYKVJVJGURCEGGPXKTQPOGPVKPUVTWOGPVCVKQP
 ĎĈĔââĕĆúĕèĂľčėâčŋčĬĕĎĆĔýâĕĆĆĔýĆĜň
 

éĕâĆēąēģâĈ


2J[UKECN2TKPEKRNGUQH4GOQVG5GPUKPI

åĈĚħ ü ĠĄŇ ğ ĎĈĦ â ģĂĂŃ ĕ ĢüþĆė ăĜ Ąė Đė č Ćē čğþâøĆĔ Ą ãĐè
åĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ þñėâėĆėąĕãĐèåĈĚħüĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕâĔýĊĔøùěĠĈē
ýĆĆąĕâĕċġĈââĕĆčēúňĐüâĕĆĠÿŇĆèĔ čĘâĕĆčŇèÿŇĕüåĈĚüħ ĠĄŇğĎĈĦâģĂĂŃĕ
ĢüĆēýýĐĐĂøėåĐĈĆēýýģĄġåĆğĊĂĠýýĐâĔĄĄĔüøŋąĕüčĬĕĆĊéčĬĕĎĆĔý
èĕü÷ňĕüâĕĆĆĔýĆĜňéĕâĆēąēģâĈâĕĆþĆēĄĊĈÿĈãňĐĄĜĈ

'NGEVTQOCIPGVKEKPHTGGURCEGGNGEVTQOCIPGVKE
URGEVTWOKPVGTCEVKQPQHGNGEVTQOCIPGVKETCFKCVKQPYKVJ
OCVVGTCPFVJGGCTVJ¿UCVOQURJGTGTGÍGEVKQPGOKUUKQP
VTCPUOKUUKQPGNGEVTQQRVKECNU[UVGORCUUKXGOKETQYCXG
U[UVGORNCVHQTOQHTGOQVGUGPUKPIFCVCRTQEGUUKPI
 âĕĆþĆēĄĊĈÿĈğëėèøĔĊğĈããĐèãňĐĄĜĈ
  

éĕâ÷ĕĊğúĘąĄ

&KIKVCN2TQEGUUKPIQH5CVGNNKVG&CVC

ãňĐĄĜĈğëėèøĔĊğĈããĐèãňĐĄĜĈéĕâ÷ĕĊğúĘąĄĠĈēâĕĆĠč÷èăĕā
âĕĆþĆĔýĠâňåĊĕĄåĈĕ÷ğåĈĚĐħ üğëėèåĈĚüħ âĕĆþĆĔýĠâňåĊĕĄåĈĕ÷ğåĈĚĐħ ü
ğëė è ğĆãĕåöė ø  âĕĆéĬ ĕ Ġüâãň Đ ĄĜ Ĉ ĠĈēâĕĆĊė ğ åĆĕēĎŋ å ĊĕĄĠĄŇ ü ąĬ ĕ
âĕĆþĆēąěâøŋĢëňãĐň ĄĜĈéĕâ÷ĕĊğúĘąĄúĕè÷ňĕüëĔüĨ ýĆĆąĕâĕċāĚüĨ ÿėĊġĈâ
ĠĈēĄĎĕčĄěúĆ
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&KIKVCNFCVCQHUCVGNNKVGFCVCCPFKOCIGFKURNC[
TCFKQOGVTKE EQTTGEVKQP IGQOGVTKE EQTTGEVKQP FCVC
ENCUUKÌECVKQPCPFCEEWTCE[OGCUWTGCRRNKECVKQPQHUCVGNNKVG
FCVCKPCVOQURJGTGGCTVJUWTHCEGCPFQEGCP
 āćøėâĆĆĄâĕĆčĐüĂľčėâčŋ
 

6GCEJKPI$GJCXKQTQH2J[UKEU

åĊĕĄĎĄĕąĠĈēûĆĆĄëĕøėãĐèĊėúąĕċĕčøĆŋ úćČðĘčøė
þŌîîĕúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆğĆĘąüĆĜň úĔâČēâĆēýĊüâĕĆúĕèĊėúąĕċĕčøĆŋ
éėøĊėúąĕċĕčøĆŋĊėûâĘ ĕĆčĐüĂľčâė čŋúčĘħ èŇ ğčĆėĄāĔõüĕâĕĆúĕèčøėþî
Ō îĕ
ãĐèüĔâğĆĘąü čĚħĐâĕĆčĐüĂľčėâčŋ âĕĆĊĔ÷ĠĈēâĕĆþĆēğĄėüÿĈãĐè
üĔâğĆĘąüâĕĆğøĆĘąĄâĕĆčĐüĠĈēâĕĆþñėýĔøėâĕĆčĐüĂľčėâčŋ

&GÌPKVKQPUCPFVJGPCVWTGQHUEKGPEGVJGQTKGU
QHKPVGNNKIGPEGTGNCVGFVQNGCTPKPIUEKGPEGRTQEGUUUMKNNU
UEKGPVKÌEOKPFOGVJQFUQHVGCEJKPIRJ[UKEUHQTKPVGNNGEVWCN
FGXGNQROGPVUEKGPEGRTQLGEVOGCUWTGOGPVCPFGXCNWCVKQP
QHNGCTPGTURTGRCTCVKQPHQTVGCEJKPIRJ[UKE¿UCPFNCDQTCVQT[
 þñėýĔøėâĕĆĂľčėâčŋāĈĕčĄĕ
 

2NCUOC2J[UKEU.CDQTCVQT[

ĐěþâĆöŋĠĈēĆēýýčěîîĕâĕċ÷ĘìĘġâĈĊŋ÷ėčëĕĆŋéĠĄâüėøĆĐü
÷ėčëĕĆŋéĠĎĈŇèâĬĕğüė÷āĈĕčĄĕ'Z$âĕĆĊĔ÷ĐěöĎăĜĄĠė ĈēåĊĕĄĎüĕĠüŇü
ĐėğĈĦâøĆĐü÷ňĊąĎĔĊĊĔ÷ĠĈēğĄĘąĆŋâĕĆĊĔ÷āĈĔèèĕüģĐĐĐüčğþâġøĆčġâ
þĿĠýýğþĈŇèĠčèāĈĕčĄĕåĊĕĄ÷ĔüýĆĆąĕâĕċ

8CEWWOFGXKEGUCPFU[UVGOUFEINQYFKUEJCTIGU
OCIPGVTQP FKUEJCTIGU 'Z$ RNCUOC UQWTEGU GNGEVTQP
VGORGTCVWTGCPFFGPUKV[OGCUWTGOGPVUWUKPI.CPIOWKT
RTQDGU KQP GPGTI[ OGCUWTGOGPVU QRVKECN GOKUUKQP
URGEVTQUEQR[CVOQURJGTKERTGUUWTGRNCUOCU
ĎĄĊ÷ĊėëĕþĆēčýâĕĆöŋĊėéĔą
 Ċėúąĕüėāüûŋ
ĎüŇĊąâėø

6JGUKU

åňüåĊňĕĠĈēĊėéĔąĢüĎĔĊãňĐúĘħčüĢéúĕèĂľčėâčŋğāĚħĐĠâňþŌîĎĕ
āĔõüĕĎĆĚĐčĆňĕèĐèåŋåĊĕĄĆĜňĢĎĄŇ ăĕąĢøňâĕĆĢĎňåĬĕĠüēüĬĕĠĈēþĆęâČĕ
ãĐèåöēâĆĆĄâĕĆåĊýåěĄĊėúąĕüėāüûŋ

%QPFWEVKPITGUGCTEJKPVJGÌGNFQHRJ[UKEUKP
QTFGTVQTGUQNXGRTQDNGOUFGXGNQRKPIQTIGPGTCVGCPGYDQF[
QH MPQYNGFIG WPFGT UWRGTXKUKQP QH C VJGUKU CFXKUQT[
EQOOKVVGG
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ
: Master of Science Program in Statistical Management Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

วิชาเอก

: วิทยาการจัดการสถิติ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการสถิติ)
วท.ม. (วิทยาการจัดการสถิติ)
Master of Science (Statistical Management Science)
M.Sc. (Statistical Management Science)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย
2.1 วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต

หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
-

แผน ก แบบ ก 2

36
36

12
ไมนอยกวา 36

12
ไมนอยกวา 12
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รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
สําหรับนิสิต แผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
3(3-0-6)
0299 501 วิธีการทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร*
Statistical Methods for Sciences
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร*
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
หมายเหตุ
* รายวิชา 0299 501 และ 0299 502 ใหลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
และไดผลการเรียนระดับขั้น S (Satisfactory)
0201 541 สถิติวิเคราะห
3(2-2-5)
Analytical Statistics
0201 542 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis for Decision Making
0201 561 หลักการของการจัดการขอมูล
3(2-2-5)
Principle of Data Management
0201 590 สัมมนาทางวิทยาการจัดการสถิติ 1
1(1-0-3)
Seminar in Statistical Management Science 1
0201 690 สัมมนาทางวิทยาการจัดการสถิติ 2
2(1-2-3)
Seminar in Statistical Management Science 2
วิชาเลือก
สําหรับนิสิต แผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
0201 543 การสรางตัวแบบทางสถิติและเทคนิคการพยากรณ 3(2-2-5)
Statistical Modelling and Forecasting Techniques
0201 544 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอรเชิงประยุกต
3(3-0-6)
Applied Non-parametric Statistics
0201 545 วิธีการจําลอง
3(2-2-5)
Simulation Methods
0201 546 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
0201 547 การออกแบบการเลือกตัวอยาง
3(2-2-5)
Sampling Design
0201 548 สถิติอนุมาน
3(3-0-6)
Inference Statistics
0201 562 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
0201 563 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operations Management
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0201 571 ระบบสารสนเทศการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information Systems
0201 583 การกําหนดการเชิงคณิตศาสตรการคณนา
3(2-2-5)
Computational Mathematical Programming
0201 584 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Mathematical Modelling
0201 641 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
0201 643 การจัดการเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
Data Mining Management
0201 644 แบบจําลองทางสถิติของคาสุดขีด
3(2-2-5)
Statistical Modelling of Extreme Values
0201 645 การวิเคราะหขอมูลและขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
Data Analytics and Big Data
0201 646 แบบจําลองการตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ 3(2-2-5)
Multi-Criterion Decision Models
0201 647 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและการจัดการ
3(2-2-5)
Big Data Analytics and Management
0201 648 เรื่องคัดสรรทางวิทยาการจัดการสถิติ
3(2-2-5)
Selected Topic in Statistical Management Science
0201 681 การหาคาเหมาะสมที่สุด
3(2-2-5)
Optimization
หมวดวิชาประสบการณการวิจัย
แผน ก แบบ ก 1
0201 696 วิทยานิพนธ
Thesis
แผน ก แบบ ก 2
0201 697 วิทยานิพนธ
Thesis

36 หนวยกิต

12 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
สําหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
3(3-0-6)
0299 501 วิธีการทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร*
Statistical Methods for Sciences
ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการชัก
ตัวอยาง การแจกแจงคาสถิติ แผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบือ้ งตน
การแปลงขอมูลสถิตอิ งิ พารามิเตอรและสถิตไิ มองิ พารามิเตอร การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการประยุกตใชในงานวิจัย
Definitions and types of statistical methods, sampling
techniques, sampling distributions, experimental designs, test on
assumptions, transformation of parametric and non-parametric
statistical data, statistical analyses using statistical packages,
and applications in research
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร*
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและ
กระบวนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย การเขียนเคาโครงวิจัยและการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ
Philosophy and concept of research, research
methodology and research procedure, data collection and analysis,
research writing, research presentation, research proposal
practicum and research writing for publication
หมายเหตุ
* รายวิชา 0299 501 และ 0299 502 นิสิตแผน ก ลงทะเบียนเรียนโดย
ไมนับหนวยกิต และไดผล การเรียนระดับขั้น S (Satisfactory)
0201 541 สถิติวิเคราะห
3(2-2-5)
Analytical Statistics
การแจกแจงความน า จะเป น การประมาณค า และการ
ทดสอบสมมติฐาน ตัวแบบเชิงเสนเบื้องตน การวิเคราะหการถดถอยและ
การพยากรณ การวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปร เชน การวิเคราะหปจจัย
การวิเคราะหการจําแนกประเภท การวิเคราะหการจัดกลุม และการประยุกต
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

Probability distribution, estimation and hypothesis
testing, introduction to linear model, regression analysis and
forecasting, multivariate analysis; factor analysis, discriminant
analysis and cluster analysis, an applications of statistical
packages
0201 542 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Quantitative Analysis for Decision Making
ความรู  เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ การ
ตัดสินใจ การโปรแกรมเชิงเสน การโปรแกรมจํานวนเต็ม การโปรแกรม
จํานวนเต็มผสม การโปรแกรมเปาหมาย การโปรแกรมไมเปนเชิงเสน
หวงโซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย และ การจําลองสถานการณ
Introduction to Quantitative Analysis for Decision
Making, Linear Programming, Integer Programming, Mixed-Integer
Programming, Goal Programming, Non-linear Programming,
Markov Chains, Queuing Theory, and Simulation
0201 561 หลักการของการจัดการขอมูล
3(2-2-5)
Principle of Data Management
การจัดการและการวิเคราะหขอมูลตัวแปรเดียวและหลาย
ตัวแปรดวยหลักการทางสถิติ ระบบการจัดการขอมูลและการตัดสินใจ
แนวคิดและการนําเสนอขอมูลดวยโปรแกรม R
Management and analysis univariate and multivariate
data with principles of statistics, data management systems and
decision making, concept and presentation of data management
with applications of R programming
0201 590 สัมมนาทางวิทยาการจัดการสถิติ 1
1(1-0-3)
Seminar in Statistical Management Science 1
การสัมมนาและการอภิปรายหรือศึกษาในหัวขอที่สําคัญหรือ
นาสนใจในดานวิทยาการจัดการสถิติ
Seminar and discussion or study on significant or
interesting topics in statistical management sciences
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0201 690 สัมมนาทางวิทยาการจัดการสถิติ 2
2(1-2-3)
Seminar in Statistical Management Science 2
เงื่อนไขของรายวิชา: 0201 590 สัมมนาทางวิทยาการจัดการ
สถิติ 1
Prerequisite: 0201 590 Seminar in Statistical
Management Science 1
การสัมมนาและการอภิปรายหรือศึกษาในหัวขอที่สําคัญหรือ
นาสนใจ หรือวิทยาการใหม ในดานวิทยาการจัดการสถิติ ซึ่งสามารถนําไป
สูหัวขอการวิจัย
Seminar and discussion or study on significant or
interesting topics or new sciences in statistical management
sciences leading to research topics
วิชาเลือก
สําหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา
12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
0201 543 การสรางตัวแบบทางสถิติและเทคนิคการพยากรณ 3(2-2-5)
Statistical Modelling and Forecasting Techniques
ตัวแบบถดถอยเชิงเสนอยางงายและแบบพหุคูณ ตัวแบบที่
ไมใชเชิงเสน วิธกี ารตรวจสอบ การวิเคราะหอนุกรมเวลา วิธกี ารปรับใหเรียบ
เทคนิคการพยากรณ การประยุกตและการแปลความหมาย
Simple and multiple linear regression models, nonlinear
regression models, diagnostic methods, time-series analysis,
smoothing methods, forecasting techniques, application and
interpretation
0201 544 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอรเชิงประยุกต
3(3-0-6)
Applied Non-parametric Statistics
วิธกี ารในการประมาณคาและการทดสอบสถิตไิ มองิ พารามิเตอร
ตําแหนงของขอมูล การกระจายของขอมูล แผนผังและความสัมพันธของ
ขอมูล
Non-parametric estimation and testing methods,
location and dispersion of data, data layout and association
0201 545 วิธีการจําลอง
3(2-2-5)
Simulation Methods
หลักการเบือ้ งตน แนวคิด วิธกี าร เทคนิค และการประยุกตของ
การจําลอง
Basic principles, concepts, methods, techniques and
application of simulation
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0201 546 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท การวัด
ความสัมพันธ การอนุมานขอมูล กรณีตารางการณจรสองทาง ตัวแบบล็อก
เชิงเสน ตัวแบบโลจิท ตัวแบบสําหรับตัวแปรอันดับและการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Statistical techniques in analyzing categorical data,
measures of association, inference for two-way contingency
tables, loglinear models, logit models, models for ordinal variables
and data analysis by using statistical packages
0201 547 การออกแบบการเลือกตัวอยาง
3(2-2-5)
Sampling Design
แนวคิดและประโยชนของการสํารวจดวยตัวอยาง ขัน้ ตอนการ
สํารวจดวยตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การเลือก
ตัวอยางแบบใชความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือก
ตัวอยางแบบใชความนาจะเปนไมเทากัน การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ
การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือก
ตัวอยางหลายขัน้ การเลือกตัวอยางสองเฟส การเลือกตัวอยางแบบดัดแปลง
ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจตัวอยาง
Concepts and advantages of sample survey, step of
sample survey, non-probability sampling, probability sampling,
simple random sampling, unequal probability sampling,
systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling,
multi-stage sampling, two-phase sampling, adaptive sampling,
and errors in sample survey
0201 548 สถิติอนุมาน
3(3-0-6)
Inference Statistics
ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิด
ไมตอเนื่องและชนิดตอเนื่อง การแปลงของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและ
ตอเนื่อง เทคนิคแบบฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงของฟงกชันที่
ไดจากตัวอยางสุม ตัวประมาณและคุณสมบัตขิ องตัวประมาณ การประมาณ
คาแบบชวง แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ แบบทดสอบ
แบบเนยแมน–เพียรสันเลมมาที่มีกําลังสูงสุด แบบทดสอบที่มีอํานาจการ
ทดสอบสูงสุดแบบเอกรูป แบบทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปน และแบบ
ทดสอบอื่นๆ
Random variable, probability distribution of discrete
and continuous random variables, transformation of discrete
and continuous random variables, moment generating function
technique, sampling distributions, estimators and properties of
estimators, interval estimation, concept of hypothesis testing,
Neyman–Pearson Lemma and the MP test, uniformly most
powerful test, the likelihood ratio test and others test

0201 562 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
การจัดการและการสรางกลยุทธในระบบโลจิสติกสขององคกร
โดยใชแนวคิดทีเ่ กีย่ วของกับการสงมอบวัสดุ สินคาและบริการ ในโซอปุ ทาน
เชน เวลาและ ตนทุนโดยรวม บทบาทของโลจิสติกสในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาดวยคุณภาพของการบริการ และการประเมินระบบและ
โลจิสติกส การอภิปรายเกีย่ วกับการใชระบบสารสนเทศในการจัดการระบบ
โลจิสติกส
Logistic management and strategies for organization
based on concepts of material flow in the supply chain; time
compression and total cost, defining the role of logistics in meeting
customer service quality objectives and organization of logistics
performance measures, discussion on the use of information
systems for logistic management
0201 563 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operations Management
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการขั้นแนะนํา การผลิต
แบบทันเวลาพอดี การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดการวัสดุคงคลัง
การศึกษาการทํางานและการวัดผลการทํางาน การจัดตารางการผลิต
เทคโนโลยีกลุม แบบจําลองการวางแผนการผลิต
Introduction to production and operations management,
just-in-time production, materials requirement planning, materials
and inventory management, work study and work measurements,
production scheduling, group technology, production planning
models
0201 571 ระบบสารสนเทศการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information Systems
การจัดการและการประยุกตเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ไดแก
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยและการตัดสินใจ แนวคิดและการนําเสนอ
ถึงระบบเครือขายและการติดตอสื่อสาร
Management and application of MIS, including human
information processing and decision making, concepts and
representation of systems networks and communication
0201 583 การกําหนดการเชิงคณิตศาสตรการคณนา
3(2-2-5)
Computational Mathematical Programming
การคณนาตัวแบบการกําหนดการเชิงคณิตศาสตร ระบบ
ขอมูลขนาดใหญ การประมาณคาในชวงเชิงตัวเลข การหาปริพนั ธเชิงตัวเลข
วิธีฟูเรียร พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข และการหาความคลาดเคลื่อนจากการ
คํานวณโดยใชโปรแกรมทางคณิตศาสตร

Computational aspects of mathematical programming
models for big data systems, numerical interpolation, numerical
integration, Fourier method, numerical linear algebra and errors
in computations using mathematical packages
0201 584 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Mathematical Modelling
การวางรูปแบบปญหาแบบเต็มหนวยและตอเนื่องซึ่งไดมา
จากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนําไปสูตัวแบบเชิงคณิตศาสตร โดยเนน
เทคนิคพืน้ ฐานสําหรับสรางตัวแบบและการวิเคราะหตวั แบบในสิง่ แวดลอม
ชีววิทยาและอื่นๆ เทคนิคนําไปสูความเหมาะสมที่สุดและเทคนิคการหาผล
เฉลยสําหรับสมการอินทิกรัล สมการเชิงพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ
Identify a problem (discrete and continuous problem)
from the real world problems into a well formulated mathematical
model by emphasizing in basic techniques for model formulation
and model analysis in environment, biology and others, optimization
technique and solution solving technique for integral equations,
algebra equations and differential equations
0201 641 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
ความหมายและวิวัฒนาการของคุณภาพ การวางแผนและ
การดําเนินงานดานคุณภาพ การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ การประกัน
คุณภาพ ตนทุนคุณภาพ การจัดการคุณภาพเชิงกลยุทธ การจัดการคุณภาพ
โดยรวม ซิกซซิกมา มาตรฐานระบบคุณภาพ
Definition and evolution of quality, planning and
operations for quality, statistical process control, quality
assurance, cost of quality, strategic quality management, total
quality management, six sigma, and quality standard system
0201 643 การจัดการเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
Data Mining Management
หลักการและความรูเกี่ยวกับการจัดการเหมืองขอมูล ทบทวน
พืน้ ฐานดานฐานขอมูล ขัน้ ตอนวิธแี ละเครือ่ งมือเหมืองขอมูล ไดแก โครงขาย
ประสาทเทียม ตนไมตัดสินใจ คลัสเตอร และเทคนิคอื่นๆ
Introduction to data mining and knowledge discovery,
background/review of databases, algorithms and data mining
tools, such as artificial neural network, decision tree, clustering,
and other techniques
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0201 644 แบบจําลองทางสถิติของคาสุดขีด
3(2-2-5)
Statistical Modelling of Extreme Values
ความรู  ท างทฤษฎี ข องแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร ข อง
เหตุการณคาสุดขีดเบื้องตน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีคาสุดขีด
แบบจําลองสําหรับคาสุดขีด วิธเี กินเกณฑกาํ หนด คาสุดขีดกรณีสมั พันธกนั
คาสุดขีดเมือ่ กระบวนการไมคงที่ คาสุดขีดหลายตัวแปร และการประยุกตใช
โปรแกรม R ในการวิเคราะหเหตุการณสุดขีด
Introduction of the theoretical knowledge in
mathematical modeling of extreme events, basic of extreme
value theory, classical models for extremes, threshold methods,
dependent extremes, non-stationary extremes, multivariate
extremes and application for R programming in extreme events
0201 645 การวิเคราะหขอมูลและขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
Data Analytics and Big Data
สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะหการถดถอย
การวิเคราะหความแปรปรวน เครื่องเรียนรูแบบมีรูปแบบ การตรวจสอบ
ตัวแบบ การจําแนก k เพื่อนบานที่ใกลที่สุด โครงขายประสาทเทียม การใช
เครือ่ งการเรียนรูแ บบไมมรี ปู แบบสําหรับขอมูลขนาดใหญ เชน การวิเคราะห
แบงกลุม กฎความเกี่ยวพันของขอมูลขนาดใหญ การประยุกตใชกับขอมูล
ที่เกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง การเรียนรูที่ใชงานอยู การเรียนรูแบบ
เสริมแรง
Descriptive statistics, Inferential statistics, regression,
analysis of variance, supervised machine learning: introduction
and concepts; classification, K nearest neighbors and neural
networks, unsupervised machine learning: clustering, associative
rule mining, application through designed experiments, active
learning and reinforcement learning
0201 646 แบบจําลองการตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ 3(2-2-5)
Multi-Criterion Decision Models
การตัดสินใจภายใตหลายกฎเกณฑ รากฐานทางทฤษฎีและ
แนวคิด การกําหนดความสําคัญของขอมูล แบบจําลองการตัดสินใจเมื่อ
มีวัตถุประสงคหลายอยาง แบบจําลองการตัดสินใจเมื่อมีกฎเกณฑเฉพาะ
หลายอยาง
Multiple criteria decision making, theoretical
foundations and concepts, determining the importance of data,
multi-objective decision models, multi-attribute decision models
0201 647 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญและการจัดการ
3(2-2-5)
Big Data Analytics and Management
ฮาดูปและการลดขนาดของแผนที่, การวิเคราะหแบงกลุม,
เหมืองขอมูล, กฎความเกีย่ วพันของขอมูลขนาดใหญ, ระบบทีจ่ าํ เปนในการ
วิเคราะห, การจําแนก, การทํานาย, กระแสเหมืองขอมูล, การจัดการขอมูล
ขนาดใหญ เชน พิ๊คละติน, ฮีฟ, คาซาเดนรา และบทประยุกต
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Hadoop and mapreduce, clustering analysis, mining
association rules in large database, recommendation system for
analytical, classification, prediction, stream mining, big data
management: pig Latin, hive, casadenra, and applications
0201 648 เรื่องคัดสรรทางวิทยาการจัดการสถิติ
3(2-2-5)
Selected Topics in Statistical Management Science
การศึกษาในหัวขอที่แตกตางไปจากวิชาที่เปดสอนตามปกติ
หัวขอจะถูกกําหนดโดยภาควิชาฯ และจะประกาศใหทราบลวงหนา
Lecture in the areas and issues beyond those covered
in other courses. Topics will be announced prior to being offered
0201 681 การหาคาเหมาะสมที่สุด
3(2-2-5)
Optimization
หลักการหารูปแบบและวิธกี ารแกปญ
 หาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ การแก
ปญหาที่ไมมีรูปแบบโดยวิธีการทางคณิตศาสตรที่มีอยูอยางเหมาะสม
Modelling approaches and solution methods in
optimization, unstructured problem solving by the exist
mathematical methodology
หมวดวิชาประสบการณการวิจัย
แผน ก แบบ ก 1
0201 696 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
การวิจยั เชิงลึกเพือ่ สรางความรูใ หมหรือองคความรูใ หมในสาขา
วิทยาการจัดการสถิตหิ รือหัวขอทีเ่ กีย่ วของภายใตคาํ แนะนําอยางใกลชดิ ของ
อาจารยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
Conducting an advanced research on applied statistics
and management sciences or other related areas in order to
build new knowledge or a new body of knowledge under a close
supervision of a thesis advisory committee
แผน ก แบบ ก 2
0201 697 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การศึ ก ษาวิ จั ย พื้ น ฐานเพื่ อ นํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นาความรู  ห รื อ
องคความรูใหม ทางดานสาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ หรือหัวขออื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ภายใตคําแนะนําอยางใกลชิดของคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ
A basic research study leading to the development
or construction of a new body of knowledge on applied statistics
and management sciences or other related areas under a close
supervision of a thesis advisory committee
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s¨j¢~
1. ®¤ªª·µ´´
À  À 2 Ì³¬Â¬n¿¤¶£ 15 ¬m¨£µ ³¤³£¨µ³
m®Ã¶È
1.1 ¨µ³² ²¶ÇÌ³¬Â¬n¿¤¶£ 15 ¬m¨£µ
0201 511 ³¤¨µ¿ ¤³±¬q¿µ¤µ²È«º
3(3-0-6)
Advanced Real Analysis
0201 512 ®®Á¦£¶²È«º
3(3-0-6)
Advanced Topology
0201 521 ¶ µ²È«º
3(3-0-6)
Advanced Algebra
0201 522 ¶ µ¿µ¿«n
3(3-0-6)
Linear Algebra
0201 591 «²¢¢³³ µ©³«¤q 1
1(0-2-1)
Seminar in Mathematics 1
0201 691 «²¢¢³³ µ©³«¤q 2
2(0-4-2)
Seminar in Mathematics 2
1.2 ¨µ³² ²¶ÇÌ³¬Â¬n¿¤¶£Á£Ã¢m²¬m¨£µ
0201 791 «²¢¢³³ µ©³«¤q 3 *
2(0-4-2)
Seminar in Mathematics 3
®¤µ¥Á®» * µ «µ  n ® m ³ ¤³£¨µ  ³¶È Á £Ãn ¦³¤¤±¿¢µ  ¤±²  S
(Satisfoctory)
2.®¤ªª·µÁ¨º°
À  À  2 Ì³¬Â¬n¿¦¸®¿¤¶£Ã¢m®n £¨m³ 12 ¬m¨£µ
0201 513 ®®Á¦£¶¿µ¶ µ
3(3-0-6)
Algebraic Topology
0201 514 ³¤¨µ¿ ¤³±¬q¿µn®²È«º
3(3-0-6)
Advanced Complex Analysis
0201 515 ³¤¨µ¿ ¤³±¬q¿µ yq²²È«º
3(3-0-6)
Advanced Functional Analysis
0201 523 ¶ µ«³¦
3(3-0-6)
Universal Algebra
0201 524 ·Ç¤¹²È«º
3(3-0-6)
Advanced Semigroups
0201 525 ¥ª¶¨ À¦±¢®º¦
3(3-0-6)
Ring and Module Theory
0201 526 ¥ª¶Ì³¨¿µ¶ µ
3(3-0-6)
Algebraic Number Theory
0201 527 ¥ª¶¤³ ²È«º
3(3-0-6)
Advanced Graph Theory
0201 528 ¥ª¶À ¶®¤¶
3(3-0-6)
Category Theory
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0201 529 F-¶ µ¤m¨¢¿¶Ç£¨
3(3-0-6)
F-coalgebra
0201 531 ¿¤³ µ¿µ®¹²q
3(3-0-6)
Differential Geometry
0201 551 ¥ª¶ ¨³¢m³±¿{²È«º
3(3-0-6)
Advanced Probability Theory
0201 552 ¥ª¶¿µ³¤²
3(3-0-6)
Combinatorial Theory
0201 581 «¢³¤¿µ®¹²q£m®£²È«º
3(3-0-6)
Advanced Partial Differential Equations
0201 582 ³¤«¤n³²¨À¿µ µ©³«¤q
3(3-0-6)
Mathematical Modeling
0201 583 ¥ª¶³¤ ¨ ¹¢¿µ µ©³«¤q
3(3-0-6)
Mathematical Control Theory
0201 584 ¨µ¶¿µ²¨¿¦²È«º
3(3-0-6)
Advanced Numerical Methods
3(3-0-6)
0201 585 ³¤¬³ m³¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹
Optimization
0201 586 ¨µ¶µÈ¤±®Ì³²
3(3-0-6)
Finite Element Methods
0201 587 ¨µ¶¦m³Ì³²«Ì³¬¤²«¢³¤¿µ®¹²q£m®£
3(3-0-6)
Finite Difference Method for Partial Differential
Equation
0201 588 ¥ª¶¿¨ ¿¦Æ
3(3-0-6)
Wavelet Theory
0201 611 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³ µ¨µ¿ ¤³±¬q
3(3-0-6)
Selected Topics in Mathematical Analysis
0201 612 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³ µ©³«¤q²È«º
3(3-0-6)
Selected Topics in Advanced Mathematics
0201 621 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³¶ µ
3(3-0-6)
Selected Topics in Algebra
0201 681 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³«¢³¤¿µ®¹²q
3(3-0-6)
Selected Topics in Differential Equations
0201 682 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³³¤¨µ¿ ¤³±¬q¿µ²¨¿¦
3(3-0-6)
Selected Topics in Numerical Analysis
0201 683 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³ µ©³«¤q¤±£¹q³
3(3-0-6)
¨µ£³©³«¤q«¹¡³
Selected Topics in Applied Mathematics in
Health Science
0201 684 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³ µ©³«¤q¤±£¹q³¨µ©¨¤¤¢ 3(3-0-6)
Selected Topics in Applied Mathematics in
Engineering
0201 685 ¿¤¸Ç® ² «¤¤³ µ©³«¤q¤±£¹q³
3(3-0-6)
¿©¤ª©³«¤q
Selected Topics in Applied Mathematics in Economic

0201 686 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³ µ©³«¤q¤±£¹q³
3(3-0-6)
¨µ£³©³«¤q³£¡³
Selected Topics in Applied Mathematics in
Physical Science
0201 687 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³ µ©³«¤q¤±£¹q³
3(3-0-6)
¨µ£³©³«¤q¶¨¡³
Selected Topics in Applied Mathematics in Biological
Science
0201 688 ¿¤¸Ç® ²«¤¤³ µ©³«¤q¤±£¹q³
3(3-0-6)
¢¹ª£©³«¤qÀ¦±«² ¢©³«¤q
Selected Topics in Applied Mathematics in Humanity
and Social Science
3. ®¤ªª·µ¦³µ¦rµ¦ª·´¥
À  À  2
0201 794 ¨µ£³µq
Thesis
À  À  1
0201 795 ¨µ£³µq
Thesis

12 ¬m¨£µ

39 ¬m¨£µ
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Îµ°·µ¥¦µ¥ª·µ®¨´¼¦ª·¥µ«µ¦¤®µ´·
µ µª·µ·«µ¦r (®¨´¼¦¦´¦» ¡.«. 2558)

®¤ªª·µ´´
0201 511 µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¦· ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Real Analysis
¿¢¿®¤q¿¦®¿ À¦±³¤¬³¤µ²q ¤µ¡º¢µ¿¢¿®¤q³¢¤¤¢
¿¢¿®¤q¦ º ¥ª¶® ºµµ ¿¢¿®¤q¿ ¤¸Ç®¬¢³£ À¦±¿¢¿®¤q¿µn®
¥ª¶¤³®-µÁ ¶¢ ¤µ¡º¢µ /S-space
Lebesgue measure and integration, abstract measure
spaces, product measures, Fubini’s theorem, signed and complex
measures, Radon-Nikodym theorem, /S-space
0201 512 °¡°Ã¨¥¸ ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Topology
¤µ ¡º ¢µ ®µ  ¤±£±³ ¤µ ¡º ¢µ ¿ µ  ®®Á¦£¶ ¤µ ¡º ¢µ  ¦ º 
¤µ¡º¢µ¦¬³¤ «²q³¤À£ ¨³¢¿¸Ç®¢Á£ ¨³¢¤±²
Metric spaces, topological spaces, product spaces,
quotient spaces, separation axioms, connectedness, compactness
0201 521 ¡¸· ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Algebra
¤¹ ¥ª¶¶Á¦¨q ¤µ ®µµ¤²¦Á¿¢ À¦± c¦q Ã®¶¦¶Ç
Â¬m«¹ ¿³±¦¹¢m Ã®¶¦¿³± Á¿¢ÀÃ®¶¦¢¹«Ì³ 
² Á¿¢³¤À£
²¨¤±®Ãn®£m³¿¶£¨ Á¿¢À£¹ ¦µ ³¤£¸£³£«³¢ ¥ª¶
³¦²¨«q
Groups, Sylow’s theorem, rings, integral domains,
ůelds, maximal ideals, prime ideals, principal ideal domains,
unique factorization domains, Euclidean domains, ůeld extension,
Galois theory
0201 522 ¡¸·Á·Áo
3(3-0-6)
Linear Algebra
¿¢¤µq ¤µ¡º¢µ¿¨¿®¤q À¦±³¤À¦¿µ¿«n ¤µ¡º¢µ¦ º
¡³£Â ¤ºÀ²²µ ¤ºÀ¿¤²²¦ ¤ºÀ®¤qÀ ¤ºÀ¿µ¿«n mº
¦ º¿¿®¤q
Matrices, vector spaces and linear transformations,
inner product spaces, canonical forms, rational forms, Jordan’s
forms, bilinear forms, tensor products
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0201 591 ´¤¤µµ·«µ¦r 1
1(0-2-2)
Seminar in Mathematics 1
³¤¿¦¸®¬²¨n®¿¤¸Ç® ³¤ n ¨n³¨¤¤¤¤¢ ³¤Ì³¿«® À¦±
¨µ³¤qÂ¬²¨n®³ µ©³«¤q¶Çm³«ÂÂy¹²
Selecting topics, literature search, presentation
and participation in discussion on recent interesting topics in
mathematics
0201 691 ´¤¤µµ·«µ¦r 2
2(0-4-4)
Seminar in Mathematics 2
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 591 ´¤¤µµ·«µ¦r 1
Prerequisite : 0201 591 Seminar in Mathematics 1
³¤¿¦¸®¬²¨n®¿¤¸Ç® ³¤ n ¨n³¨¤¤¤¤¢ ³¤Ì³¿«® À¦±
¨µ³¤qÂ¬²¨n®³ µ©³«¤q¶Çm³«ÂÂy¹² ·Ç«³¢³¤£³£¦
Ã¿{¬²¨n®¨µ£³µqÃn
Selecting topics, literature search, presentation
and participation in discussion on recent interesting topics in
mathematics which can be extend to be a thesis topic
0201 791 ´¤¤µµ·«µ¦r 3
2(0-4-4)
Seminar in Mathematics 3
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 691 ´¤¤µµ·«µ¦r 2
Prerequisite : 0201 691 Seminar in Mathematics 2
³¤©·ª³¿¸È®nÂ³¤¿¤¶£¢³¤«Ì³¬¤²¨µ£³µq ¬²¨n®
¤±®n¨£ ³¤ n ¨n³¨¤¤¤¤¢ Á ¤«¤n³¨µ£³µq À¦±³¤eÂ
³¤¿¶£¿ n³Á ¤¨µ£³µq
Preliminary study in preparation for the thesis. Topics
include literature research, thesis structure and practice to write
thesis proposal
®¤ªª·µÁ¨º°
0201 513 °¡°Ã¨¥¸Á·¡¸·
3(3-0-6)
Algebraic Topology
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 521 ¡¸· ´Ê¼ Â¨³
0201 512 °¡°Ã¨¥¸ ´Ê¼
Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra Â¨³
0201 512 Advanced Topology
¯®¢®Ád ¦¹ m ¢ ¬¦²  ¢º ¦ ¤µ ¡º ¢µ   ¦¹ ¢ ¯®¢®Á¦£¶ À 
µ¢¿¦Æq ¯®¢®Á¦£¶À¿®³ CW- ®¢¿¦Æq ¯®¢®Á¦£¶À¿¦¦q

Homotopy, fundamental group, covering spaces,
simplicial homology, singular homology, CW-complexes, cellular
homology
0201 514 µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·o° ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Complex Analysis
yq²¨µ¿ ¤³±¬q ®µµ¤²¦³¢¿«n¿µn® ¥ª¶Á ¶À¦±
³¤¤±£¹q ®¹¤¢Ì³¦² «m¨ n³À¦±Á¦ ³¤«m À ¥ª¶
³¤«m¤¶¢²q
Analytic functions, complex line integrals, Cauchy
theorem and applications, power series, residues and poles,
conformal mapping, Riemann mapping theorem
0201 515 µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¢{r´ ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Functional Analysis
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 511 µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¦· ´Ê¼
Â¨³ 0201 512 °¡°Ã¨¥¸ ´Ê¼
Prerequisite : 0201 511 Advanced Real Analysis Â¨³
0201 512 Advanced Topology
¤µ ¡º ¢µ  ®¤q ¢ ¿µ  ¿«n  ¤µ ¡º ¢µ  ³³ ¤µ ¡º ¢µ  ¦ º  ¡³£Â
¤µ¡º¢µ¯µ¦¿µ¤q ¥ª¶®À¤q ¬¦²³¤¢¶®¿®£m³«¢ÌÇ³¿«¢®
¥ª¶³¤«mÀ¿c ¥ª¶¤³ c ¥ª¶¯³¬q-³³
®®Á¦£¶®m® ¥ª¶¿µ«¿¤²¢®²¨Ì³¿µ³¤¤±²
Normed linear spaces, Banach spaces, inner product
spaces, Hilbert spaces, Baire’s theorem, uniform boundedness
principle, open mapping theorem, closed-graph theorem,
Hahn-Banach theorem, weak topology, spectral theory of compact
operators
0201 523 ¡¸·µ¨
3(3-0-6)
Universal Algebra
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 521 ¡¸· ´Ê¼
Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra
À¨ µ¸È³ ²¨Ì³¿µ³¤«m¨c ¦¹¢ À¦±¤±«m¨
c ¦¹¢ «³µ««²³ À¦±«¢«²³ ¦ º¤ À¦±¦ º¤£m®£
¨³Ã¤¶ ¿®¦²ªq¿µ
Basic concepts, closure operators and closure systems,
homomorphisms and isomorphisms, direct products and subdirect
products, varieties, hyperidentities
0201 524 ¹É¦» ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Semigroups
À¨ µ¿¸È®n ¨³¢«²¢²q®¤¶ ·Ç¤¹ 0-¿µ¿¶£Ç ¨
·Ç¤¹² ·Ç¤¹³¤À¦

Elementary concepts, Green’s relations, 0-symple
semigroups, inverse semigroups, transformation semigroups
0201 525 §¬¸ª Â¨³¤°¼¨
3(3-0-6)
Ring and Module Theory
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 521 ¡¸· ´Ê¼
Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra
¨³¢¤ºn ¸È ³¿¶£Ç ¨²¨ À¦±¢®º¦ ¦¨¤ À¦±¦¨
¤®¨ À¦±¢®º¦ ¢®º¦À¿«¤¶ ¢®º¦À®µ¿ ¶ À¦±¢®º¦À
Á¤¿ ¶ ¨ À¦±¢®º¦À·Ç ¿µ¿¶£Ç ¨ ¢®º¦À®³¤q¿µ ¶£ À¦±¢®º¦
À¿®¿®¤q¿¤¶£
Fundamental concepts of rings and modules, direct
sums and products of rings and modules, free modules, injective
and projective modules, semisimple rings and modules, Artinian
modules and Noetherian modules
0201 526 §¬¸ÎµªÁ·¡¸·
3(3-0-6)
Algebraic Number Theory
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 521 ¡¸· ´Ê¼
Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra
¨¬¹³¢ Ì³¨¶ µ À¦±«¢²µ «³¢®Ì³¨
¶ µ ¿¦ µÂ«³¢®Ì³¨¶ µ ®¹¢ µ À¦±³¤À£
²¨¤±®Ãn®£m³¿¶£¨Ã¿{®¹¢ µ Ì³¨²È À¦±¬m¨£ «³¢Ì³¦²
«® À¦±«³¢ÃÁ ¦Á¢µ
Polynomial rings, algebraic numbers and their
properties, algebraic number ůelds, arithmetic in algebraic number
ůelds, ideals and unique factorization into ideal, class numbers
and units, quadratic and cyclotomic ůelds
0201 527 §¬¸¦µ¢ ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Graph Theory
³¤ n  ¤³ À¨ µ  ¸È  ³¿¶Ç £ ¨²  ¤³ ¦Æ ® 
nÃ¢n ¨³¢¿¸Ç®¢Á£ ¦Àm²È ¤³ ¿«n «³¢³¤²¨³Ãn ³¤À£
²¨¤±®
Discovering of graphs, basic concepts of graphs,
blocks, trees, connectivity, partitions, line graphs, transversability,
factorization
0201 528 §¬¸Â¸°¦¸
3(3-0-6)
Category Theory
®«¤² À ¶®¤¶ À ¶®¤¶ mº ² ¦µ¢µ À¦±Á ¦µ¢µ y q¿®¤q
³¤À¦¤¤¢³µ
Constructs, categories, dual category, limits and
colimits, functors, natural transformations
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร

ระดับบัณฑิตศึกษา 2561

481

0201 529 F-¡¸·¦nª¤Á¸É¥ª
3(3-0-6)
F-coalgebra
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 528 §¬¸Â¸°¦¸
Prerequisite : 0201 528 Category Theory
®®Á¢³³ F-¶ µ¤m¨¢¿¶Ç£¨ «³µ««²³ Ãµ¢º¿¦²
«¢¡³ ¿®¢µ®¦ ®® ¿q Á ¤¶ F-¶ µ¤m¨¢¿¶Ç£¨ ¨³Ã¤¶È¤m¨¢¿¶Ç£¨
À¦±¥ª¶®¿®¤q ® l«Ì³¬¤²¶ µ¤m¨¢¿¶Ç£¨
Automata, F-coalgebra, homomorphisms, bisimulations, congruences, terminal objects, cofree coalgebras, covarieties and Birkhoff’s theorem for coalgebra
0201 531 Á¦ µ·Á·°»¡´r
3(3-0-6)
Differential Geometry
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 521 ¡¸· ´Ê¼ Â¨³
0201 512 °¡°Ã¨¥¸ ´Ê¼
Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra Â¨³
0201 512 Advanced Topology
À¢µÁ ¦q ¤µ¡º¢µ«²¢²« ¦¹m¢¦¶ ¦¹m¢³¤À¦ ¿¿®¤q
¿¤³ µÀ¤¶¢²q
Manifolds, tangent space, Lie groups, transformation
groups, tensor, Riemannian geometry
0201 551 §¬¸ªµ¤nµ³Á} ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Probability Theory
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 511 µ¦ª·Á¦µ³®rÁ·¦· ´Ê¼
Prerequisite : 0201 511 Advanced Real Analysis
®Ì³¨³Â¬m ¥ª¶³¤¦ºm¿n³«ºm©º£q¦³ À¨ µ
³¤¿µ¿µ«¹m¢ À¦±¢³µ¿¦
Law of large numbers, central limit theorems, random
walks and Martingales
0201 552 §¬¸Á·µ¦´
3(3-0-6)
Combinatorial Theory
y¬³³¤À² ¥ª¶³¤¿¦¸® ³¤®®À¿µ³¤² À¦±
¿¤³ µÌ³²
Enumeration problems, theorems on choice,
combinatorial design and ůnite geometry
0201 581 ¤µ¦Á·°»¡´r¥n°¥ ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Partial Differential Equations
y  ¬³Á ¶ «Ì ³ ¬¤²  «¢³¤¿µ  ®¹ ²  q ³¤Ì ³ À«¢³¤
¿µ®¹²q£m®£¿µ¿«n®²²«® ¹«¢²µ®¦¿¦£®«¢³¤¿µ
¨¤¶ ¿µ³¤³Á¦³À¦±¿µÃ¯¿®¤qÁ¦³ ³¤¢¶¤µ®¦¿¦£«Ì³¬¤²«¢³¤
¿µ®¹²q£®m £¿µ¨¤¶ ¤ºÀ® º¤µ¿£¤qÀ¦±³¤À¦¦³¦³
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The Cauchy problem for partial differential equations,
classiůcation of second order linear partial differential equations,
properties of solutions for elliptic, parabolic and hyperbolic
equations, existence of solutions for elliptic partial differential
equations, topics from Fourier and Laplace transforms
0201 582 µ¦¦oµ´ªÂÁ··«µ¦r
3(3-0-6)
Mathematical Modeling
À¨ ¨³¢ µ¿¸È®n¿¶Ç£¨²ÀÌ³¦®¿µ µ©³«¤q
¤±¨³¤Ì³¦® ³¤Ì³¦®Á£Ân®n ¢º¦ ³¤¤²ÀÌ³¦® ÀÌ³¦®
¶ÇÂn«¢³¤¿µ®¹²q ÀÌ³¦®¶ÇÂn«¢³¤¦m³
Basic concepts of mathematical modeling, the
modeling process, modeling using data, model ůtting, models
with differential equations, models with difference equations
0201 583 §¬¸µ¦ª»¤Á··«µ¦r
3(3-0-6)
Mathematical Control Theory
¦¿¦£¿¢¤µq®«¢³¤¿µ®¹²q«³¢² À¦±«¢³¤¦
m³ ¤±³¤ ¨ ¢¹ ¿µ¿«n ³¤¨µ¿ ¤³±¬q¿«¶£¤¡³ ¿«¶£¤¡³®¤±
³¤ ¨ ¹¢ ³¤ ¨ ¹¢¿¬¢³±¶Ç«¹
Matrix solution of ODE’s and difference equations,
linear control systems, stability analysis, stability of control
systems, optimal control
0201 584 ª·¸Á·´ªÁ¨ ´Ê¼
3(3-0-6)
Advanced Numerical Methods
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 581 ¤µ¦Á·°»¡´r¥n°¥ ´Ê¼
Prerequisite : 0201 581 Advanced Partial Differential
Equations
¦¿¦£¿µ²¨¿¦Àm³Å «Ì³¬¤²¤±«¢³¤¶ µ¿µ
¿«nÀ¦±¤±«¢³¤¶ µÃ¢m¿µ¿«n ¨µ¬¶ ³¦¿¦£¿µ²¨¿¦®«¢³¤
¿µ®¹²q«³¢² ¨µ¶¦m³Ì³²«Ì³¬¤²«¢³¤¿µ®¹²q£m®£ ¨µ¶µÈ
¤±®®²±¿¸È®n«Ì³¬¤²«¢³¤¿µ®¹²q£m®£ ¨µ¶¿¢¿¦«¿¸È®n
«Ì³¬¤²«¢³¤¿µ®¹²q£m®£
Solutions of systems of linear and non-linear
equations, numerical methods for ordinary differential equations,
ůnite difference methods for two-point boundary value problems
and ůnite difference methods for partial differential equations,
ůnite difference methods for partial differential equations,
introduction to ůnite element method for partial differential
equations, introduction to Mesh less method for partial differential
equations

0201 585 µ¦®µnµ¸ÉÁ®¤µ³¸É»
3(3-0-6)
Optimization
¨³¢¤ºn²Ç¨Ã¿¶Ç£¨²¤±¿¶£¨µ¶³¤¬³ m³¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹À
¢¶À¦±Ã¢m¢¶n®Ì³² ¤±¿¶£¨µ¶³¤ n¬³ m³¶Ç¿¬¢³±¶Ç«¹À ¦³«µÀ¦±
¿¤¿¶£ ³¤Á¤À¤¢¿µ¿«n ³¤Á¤À¤¢Ã¢m¿µ¿«n ³¤Á¤À¤¢¦¨²µ
³¤Á¤À¤¢Ì³¨¿Æ¢ ³¤¬³ m³¿¬¢³±¶Ç«¹Â¨¨n³
Overviews of constrained and unconstrained
optimization, classical search and gradient methods, linear
programming, nonlinear programming, dynamic programming,
integer programming, global optimization
0201 586 ª·¸·Ê¦³°Îµ´
3(3-0-6)
Finite Element Methods
ÁºÉ°Å °¦µ¥ª·µ : 0201 581 ¤µ¦Á·°»¡´r¥n°¥ ´Ê¼
Prerequisite : 0201 581 Advanced Partial Differential
Equations
³¤Ì³«ºm¤±¿¶£¨µ¶µÈ¤±®Ì³²Á£¨µ¶¤ ³¤¬³«º¤
À¿n¢À¦±«º¤À®m®®³¤Ã¬¦® ¨³¢¤n® ¿¤¿¶£q ¥ª¶
Ã¿¨®¤q¿q®¿³«q À¦±¥ª¶¤¶-¿³«q ¤ºÀ¿n¢À¦±¤ºÀ
®m®®³¤Ã¬¦® ¨³¢¤n® yq²Â¦n¿ ¶£«Ì³¬¤²¤±¿¶£¨µ¶µÈ
¤±®®²±Ây¬³«¿¦³¤q y q² m¨Ì³È ¬²-¤±¿¶£¨µ«¶ ¨m  ³n 
Àm¨ÌÈ³¬² ³¤¬³«º¤µÈ¤±®®²±®³¤Ã¬¦® ¨³¢¤n®
Finite element method - direct approach, strong
and weak formulations of heat Űow, Green - Gauss’ divergence
theorem, strong and weak forms of heat Űow, approximating
functions for the ůnite element method-scalar problems, weight
function - weighted residual methods, ůnite element formulation
of heat Űow
0201 587 ª·¸¨nµÎµ´Îµ®¦´¤µ¦Á·°»¡´r¥n°¥
3(3-0-6)
Finite Difference Method For Partial Differential
Equation
¤±¿¶£¨µ¶¦m³Ì³²«Ì³¬¤²«¢³¤Ã¯¿®¤qÁ¦µ®²²
¬·ÇÀ¦±®²²«® ¤±¿¶£¨µ¶¦m³Ì³²À¿m²À¦±ÀÀ
¨³¢ ¦³¿ ¦¸Ç®³³¤²¦³£ ¨³¢  ³¤¢¶¿«¶£¤¡³À¦±³¤
¦ºm¿n³ ¤±¿¶£¨µ¶¦m³Ì³²«Ì³¬¤²«¢³¤³¤³Á¦µ ¨³¢ ¦³¿ ¦¸Ç®
³³¤²¦³£ ³¤¢¶¿«¶£¤¡³À¦±³¤¦ºm¿n³ ³¤¤±¢³¦m³Ì³²
³m³£¶Ç¿{«¶Ç¿¬¦¶Ç£¢¸n³À¦±Ã¢m¿{«¶Ç¿¬¦¶£¢¸n³
Finite difference methods for ůrst and second -order
of hyperbolic equations, explicit and implicit ůnite difference
methods, local truncations errors, consistency, stability and
convergence, ůnite difference schemes for parabolic equations,
local truncations errors, stability and convergence, ůnite
difference approximations on rectangular and non-rectangular
grids for elliptic equations

0201 588 §¬¸Áª¢Á¨È
3(3-0-6)
Wavelet Theory
³¤¨µ¿ ¤³±¬q º¿¤¶£¤q ¦³¤À¦¿¨ ¿¦Æ À¦±³¤¨µ¿ ¤³±¬q
¿¨¦³- ¨³¢¶Ç ³¤¨µ¿ ¤³±¬q«¦³£¸È³ yq²³¤¤²¢³¤³ À¦±
¿¨ ¿¦Æ «¦³£- ¿¨ ¿¦Æ¸È³ ¿¨ ¿¦Æ¿µ²È³ À¦±¹¿¨ ¿¦Æ
Fourier analysis, wavelet transforms and time-frequency
analysis, cardinal spline analysis, scaling functions and wavelets,
cardinal spline-wavelets, orthogonal wavelets and wavelet packets
0201 611 Á¦ºÉ°´¦¦µ·ª·Á¦µ³®r
3(3-0-6)
Selected Topics in Mathematical Analysis
¬²¨n®³ µ¨µ¿ ¤³±¬q¶ÇÂ¬¢m À¦±²«¢²£ ·ÇÌ³¦²Ãn¤²
¨³¢«Â©·ª³®£m³¨n³¨³ ¬¤¸® ¿{¬²¨n®¶Ç²©·ª³«Â±Ì³
¨µ£³µq
New topics in mathematical analysis which are
currently being broadly investigated or which possibly become
thesis subjects of post-graduate students
0201 612 Á¦ºÉ°´¦¦µ·«µ¦r ´Ê¼
3(3-0-6)
Selected Topics in Advanced Mathematics
¬²¨n®³ µ©³«¤q²È«º¶ÇÂ¬¢m À¦±²«¢²£ ·ÇÌ³¦²Ãn
¤² ¨³¢«Â©·ª³®£m³¨n³¨³ ¬¤¸® ¿{¬²¨n®¶Ç²©·ª³«Â±Ì³
¨µ£³µq
New topics in advanced mathematical which are
currently being broadly investigated or which possibly become
thesis subjects of post-graduate students
0201 621 Á¦ºÉ°´¦¦µ¡¸·
3(3-0-6)
Selected Topics in Algebra
¬²¨n®³¶ µ¶ÂÇ ¬¢m À¦±²«¢²£ ·Ç Ì³¦²Ãn¤² ¨³¢«Â
©·ª³®£m³¨n³¨³ ¬¤¸® ¿{¬²¨n®¶Ç²©·ª³«Â±Ì³¨µ£³µq
New topics in algebra which are currently being
broadly investigated or which possibly become thesis subjects
of post-graduate students
0201 681 Á¦ºÉ°´¦¦µ¤µ¦Á·°»¡´r
3(3-0-6)
Selected Topics in Differential Equations
¿¤¸Ç ® ¶Ç  m ³ «Â¿¶Ç £ ¨²  «¢³¤¿µ  ®¹ ² q« ³¢² «¢³¤
¿µ®¹²q£m®£ À¦±«¢³¤¿µ®¹²q¿µ yq²
Interesting topics in ordinary, partial and functional
differential Equations
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0201 682 Á¦ºÉ°´¦¦µµ¦ª·Á¦µ³®rÁ·´ªÁ¨
3(3-0-6)
Selected Topics in Numerical Analysis
¿¤¸Ç®¶Çm³«Â¿¶Ç£¨²³¤¨µ¿ ¤³±¬q¿µ²¨¿¦ ¿m ¿ µ
¿µ²¨¿¦«Ì³¬¤²¦¿¦£®«¢³¤¿µ®¹²q¶Ç·È²¿¨¦³ ¦¿¦£
¿µ²¨¿¦®«¢³¤¿µ®¹² qÃ¯¿®¤qÁ¦µÃ¢m¿µ¿«n¨µ¿¶ µ²¨¿¦Â³¤
£³¤q®³³© À¦±¨µ¶¿µ²¨¿¦«Ì³¬¤²²¨À¢¬³«¢¹¤
Interesting topics in numerical analysis such as
numerical techniques for the solution of time dependent partial
differential equations, numerical solution of non-linear hyperbolic
differential equations, numerical method in weather prediction
and numerical method for oceanic model
0201 683 Á¦ºÉ°´¦¦µ·«µ¦r¦³¥»r
3(3-0-6)
µª·¥µ«µ¦r» £µ¡
Selected Topics in Applied Mathematics in
Health Science
¿¤¸Ç®¶Çm³«Â¿¶Ç£¨² µ©³«¤q¤±£¹q³¨µ£³©³«¤q
«¹¡³ ¿m ³¤«¤n³²¨À¿µ µ©³«¤q³³¤À£©³«¤q
Interesting topics in applied mathematics in health
science such as mathematical modeling in medicine
0201 684 Á¦ºÉ°´¦¦µ·«µ¦r¦³¥»rµª·«ª¦¦¤ 3(3-0-6)
Selected Topics in Applied Mathematics in Engineering
¿¤¸Ç®¶Çm³«Â¿¶Ç£¨² µ©³«¤q¤±£¹q³¨µ©¨¤¤¢
¿m ¦©³«¤q®Ã¬¦¿µ µ©³«¤q ¦©³«¤q®Ã¬¦¿µ Ì³¨
¦©³«¤q ¨®²¢ ¦©³«¤q¡³¨±m®¿¸Ç®
Interesting topics in applied mathematics in
engineering such as mathematical Űuid mechanics, computational
Űuid dynamics, quantum mechanics, continuum mechanics
0201 685 Á¦ºÉ°´¦¦µ·«µ¦r¦³¥»rµ
3(3-0-6)
Á«¦¬«µ¦r
Selected Topics in Applied Mathematics in Economic
¿¤¸®Ç ¶Ç ³m «Â¿¶£Ç ¨² µ©³«¤q¤±£¹q³¿©¤ª©³«¤q
¿m ¨µ¶³¤¿µ¿µ³¤ ³ ¿©¤ª©³«¤q¿µ µ©³«¤q
Interesting topics in applied mathematics in
economics such as methods in computational ůnance and
mathematical economics
0201 686 Á¦ºÉ°´¦¦µ·«µ¦r¦³¥»r
3(3-0-6)
µª·¥µ«µ¦rµ¥£µ¡
Selected Topics in Applied Mathematics in
Physical Science
¿¤¸Ç ® ¶Ç  m ³ «Â¿¶Ç £ ¨²  µ  ©³«¤q  ¤±£¹  q  ³
¨µ£³©³«¤q³£¡³ ¿m ¨µ¶ÁÁ¢¤³ d À¦±À¢m¿¬¦ÆÃ i³³¤ ³
¨µ¶¿µ µ©³«¤qÂ c«µ«q ³¤Ì³¦®
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Interesting topics in applied mathematics in physical
sciences such as methods of tomography and computational
electromagnetism, mathematical methods in physics, simulation
0201 687 Á¦ºÉ°´¦¦µ·«µ¦r¦³¥»rµ
3(3-0-6)
ª·¥µ«µ¦r¸ª£µ¡
Selected Topics in Applied Mathematics in Biological
Science
¿¤¸Ç ® ¶Ç  m ³ «Â¿¶Ç £ ¨²  µ  ©³«¤q  ¤±£¹  q  ³
¨µ  £³©³«¤q ¶ ¨ ¡³ ¿m  ¶ ¨ ¨µ  £³¿µ  µ  ©³«¤q µ ¿ ¨©¨µ  £³¿µ 
µ©³«¤q
Interesting topics in applied mathematics in biological
science such as mathematical biology and mathematical ecology
0201 688 Á¦ºÉ°´¦¦µ·«µ¦r¦³¥»r
3(3-0-6)
µ¤»¬¥«µ¦rÂ¨³´¤«µ¦r
Selected Topics in Applied Mathematics in Humanity
and Social Science
¿¤¸®Ç ¶Ç ³m «Â¿¶£Ç ¨² µ©³«¤q¤±£¹q³¢¹ª£©³«¤q
À¦±«² ¢©³«¤q ¿m ¥µ¤¤¢¿µ µ©³«¤q
Interesting topics in applied mathematics in humanity
and science such as mathematical behavior
®¤ªª·µ¦³µ¦rµ¦ª·´¥
0201 794 ª·¥µ·¡r
12
Thesis
³¤Ì³¨µ£² n³ µ©³«¤q ³¤¿«®¿ ³n Á ¤¨µ£³µq À¦±
¿¶£¦³¨µ²£Â¤º¨µ£³µq ¡³£Ân Ì³À±Ì³®®³³¤£q¶Ç¤·ª³
Conducting research in the ůeld of mathematics and
writing the results in the form of a thesis under supervision of the
supervisor
0201 795 ª·¥µ·¡r
39
Thesis
³¤Ì ³ ¨µ ² £ n ³  µ  ©³«¤q ¿¸Ç ® «¤n ³ ® q ¨³¢¤º n ¬¤¸ ®
¨³¢¤ºnÂ¬¢m ³¤¿«®¿ n³Á ¤¨µ£³µq À¦±³¤¿¶£¦³¨µ²£Â
¤º¨µ£³µq ¡³£Ân Ì³À±Ì³®®³³¤£q¶Ç¤·ª³
Conducting research in the ůeld of mathematics in
order to generate a body of knowledge or new knowledge and
writing the results in the form of a thesis under supervision of
the supervisor

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา
: Master of Science Program in Chemistry Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา)
วท.ม. (เคมีศึกษา)
Master of Science (Chemistry Education)
M.Sc. (Chemistry Education)

โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาพื้นฐานของคณะ
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา
2.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาประสบการณวิจัย
วิทยานิพนธ ไมนอยกวา
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

หลักสูตร (หนวยกิต)
แผน ก แบบ ก 2
3
14
10
12
36
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รายวิชา
หมวดวิชาพื้นฐานของคณะ
0299 503* เทคนิคการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Techniques in Science Laboratory Teaching
*เปนรายวิชาที่บังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิต และตองไดผลการประเมิน
ระดับขั้น S (Satisfactory)
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
วิชาบังคับ
จํานวน 14 หนวยกิต
0202 512 หลักเคมีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Principles of Chemistry 1
0202 521 หลักเคมีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Principles of Chemistry 2
0202 531 การสอนปฏิบัติการเคมี
3(2-2-5)
Chemistry Laboratory Teaching
0202 661* สัมมนาทางเคมีศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry Education 1
0202 662* สัมมนาทางเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry Education 2
0202 672 นวัตกรรมการเรียนการสอนเคมี
3(3-0-6)
Innovation Chemistry Learning and Teaching
หมายเหตุ
*เปนรายวิชาที่บังคับเรียนโดยนับหนวยกิต และประเมินเปน S หรือ U
วิชาเลือก
ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนไดจากรายวิชาตอไปนี้ และในรายวิชา
ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในภาควิชาเคมี โดยความเห็น
ชอบของกรรมการประจําหลักสูตร
กลุมวิชาเคมีอนินทรีย
0202 515 เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย
Organotransition Metal Chemistry
0202 611 ทฤษฎีกลุมและการประยุกตทางเคมี
Group Theory and Chemical Applications
0202 613 ผลึกวิทยา
Crystallography
0202 614 เคมีสถานะของแข็ง
Solid State Chemistry
0202 615 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอนินทรีย
Spectroscopy of Inorganic Compounds
0202 616 เคมีโคออรดิเนชันขั้นสูง
Advanced Coordination Chemistry
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3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

0202 618 เคมีซีโอไลต
Zeolite Chemistry
0202 619 เทคนิคทางรังสีเอกซ
X-ray Techniques
0202 711 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีอนินทรีย
Current Topics in Inorganic Chemistry
0202 712 เคมีชีวอนินทรีย
Bioinorganic Chemistry
0202 713 สารประกอบไอออนิกและสารประกอบเชิงซอน
Ionic Compounds and Complex

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

กลุมวิชาเคมีอินทรีย
0202 621 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิก
2(2-0-4)
Heterocyclic Chemistry
0202 622 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
Organic Reaction Mechanisms
0202 623 ปฏิกิริยาสังเคราะหสมัยใหม
2(2-0-4)
Modern Synthetic Reaction
0202 624 สารประกอบผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Product Compounds
0202 625 อินทรียสังเคราะห
3(3-0-6)
Organic Synthesis
2(2-0-4)
0202 628 เคมีอินทรียทางยา
Medicinal Organic Chemistry
0202 721 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
Special Topics in Organic Chemistry
0202 722 เทคนิคในปฏิบัติการเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
Techniques in Organic Chemistry Laboratory
กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส
0202 631 เคมีพื้นผิวและการเรงปฏิกิริยา
3(3-0-6)
Surface Chemistry and Catalysis
0202 632 การแตกสลายดวยความรอนของวัสดุพอลิเมอร 2(2-0-4)
Thermal Degradation of Polymeric Materials
0202 633 วิธีคณิตศาสตรทางเคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
Mathematical Methods in Physical Chemistry
0202 634 จลนพลศาสตรทางเคมี
3(3-0-6)
Chemical Kinetics
0202 635 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
2(2-0-4)
Special Topics in Physical Chemistry
0202 636 การจําลองโมเลกุลในชีวสารสนเทศศาสตร
2(2-0-4)
Molecular Modeling in Bioinformatics
0202 637 การวิเคราะหเชิงความรอนทางวัสดุศาสตร
3(3-0-6)
Thermal Analysis for Materials Science

0202 638 การจําลองโมเลกุลพอลิเมอร
Molecular Modeling of Polymers
0202 731 การคํานวณเชิงเคมีควอนตัม
Computational Quantum Chemistry
กลุมวิชาชีวเคมี
0202 545 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี
Biochemical Laboratory Techniques
0202 546 หลักชีวเคมีของโภชนศาสตร
Biochemical Principle of Nutrition
0202 645 ชีวเคมีของพืช
Plant Biochemistry
0202 648 ชีวเคมีทางพันธุศาสตร
Biochemistry of Genetics
0202 741 หัวขอเรื่องพิเศษทางชีวเคมี
Special Topics in Biochemistry
0202 743 ชีวเคมีทางการแพทย
Medical Biochemistry
0202 744 ชีวเคมีระดับโมเลกุล
Molecular Biochemistry
0202 746 ชีวสารสนเทศศาสตร
Bioinformatics
0202 747 ชีวเคมีของสารแหงความรักและความสุข
Biochemistry of Love and Happiness

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

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

กลุมวิชาเคมีประยุกต
0202 681 พอลิเมอรที่แตกสลายทางชีวภาพไดสําหรับใชงาน 2(2-0-4)
ทางการแพทยและเภสัชกรรม
Biodegradable Polymers for Medical and Pharmaceutical
Applications
0202 682 นาโนเทคโนโลยีของพอลิเมอร
2(2-0-4)
Polymer Nanotechnology
0202 683 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพอลิเมอร
2(0-6-3)
Polymer Science Laboratory
0202 684 เทคโนโลยีพลาสติก
2(2-0-4)
Plastic Technology
0202 685 เทคโนโลยียาง
2(2-0-4)
Rubber Technology
0202 686 สารเติมแตงสําหรับพอลิเมอร
2(2-0-4)
Additives for Polymer
0202 687 สมบัติของพอลิเมอรและการจําแนกเอกลักษณ 2(2-0-4)
Polymer Properties and Identification
0202 781 หัวขอเรื่องพิเศษทางวิทยาศาสตรพอลิเมอร
2(2-0-4)
Special Topics in Polymer Science
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0202 862 วิทยานิพนธ
Thesis

12 หนวยกิต

กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
0202 557 การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา
2(2-0-4)
Electrochemical Analysis
0202 558 เทคนิคการแยกสาร
2(2-0-4)
Separation Substance Techniques
0202 652 อิเล็กโทรฟอริซสี
2(2-0-4)
Electrophoresis
0202 653 วิธีอัตโนมัติและการประดิษฐเครื่องมือวิเคราะห 3(3-0-6)
Automated Method and Home-made Instrumental
Analysis
0202 654 การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหทางเคมี 2(2-0-4)
Sample Preparation for Chemical Analysis
0202 655 เซนเซอรสําหรับการวิเคราะหทางเคมี
2(2-0-4)
Sensors for Chemical Analysis
0202 656 การวิเคราะหสารปริมาณนอย
2(2-0-4)
Trace Analysis
0202 657 การวิเคราะหนํ้าและการกําจัดสารปนเปอน
2(2-0-4)
Water Analysis and Decontaminant
0202 751 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
Special Topics in Analytical Chemistry
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หมวดวิชาพื้นฐานของคณะ
0299 503 เทคนิคการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
3(2-2-5)
Techniques in Science Laboratory Teaching
เทคนิคขัน้ พืน้ ฐาน หลักการใชอปุ กรณ เครือ่ งมือและการเตรียม
สารเคมีสาํ หรับงานทดลองทางวิทยาศาสตร ความปลอดภัยในหองปฏิบตั กิ าร
ตลอดจนการฝกทักษะเกี่ยวกับการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
Basic techniques, principal using in equipment,
instrument and chemical preparation for science experiments,
safety in laboratory, practices in skills involved science laboratory
instruction
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
วิชาบังคับ กําหนดใหเรียนจํานวน 14 หนวยกิต
0202 512 หลักเคมีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Principles of Chemistry 1
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พั น ธะเคมี การจั ด เรี ย งของอะตอมใน
ของแข็ง เทคนิคการคํานวณในปริมาณสัมพันธ เทอรโมไดนามิกสสมดุล
จลนพลศาสตรเคมี สถานะและสมบัติของสสาร
Chemical bonding, arrangement of atoms in solids,
calculation techniques in stoichiometry, equilibrium thermodynamics,
chemical kinetics, states and properties of matters
0202 521 หลักเคมีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Principles of Chemistry 2
พันธะของคารบอน การเขียนสูตรโครงสรางของสารประกอบ
อินทรีย ไอโซเมอริซึม สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีของสารอินทรีย
โครงสราง หนาที่และเมแทบอลิซึมของสารชีว-โมเลกุล
Bonding of carbon, writing the structure of organic
compounds, isomerism, physical and chemical properties of
organic compounds, structure, function and metabolism of
biomolecules
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0202 531 การสอนปฏิบัติการเคมี
3(2-2-5)
Chemistry Laboratory Teaching
กระบวนการวิเคราะห การคํานวณขอมูลทางสถิติ ความแมน
ความเที่ยงในการวิเคราะห การตรวจสอบความใชไดของวิธี หลักการและ
วิธีการที่ใชในปฏิบัติการเคมี เทคนิคการแยกและสเปกโทรเมตรี
Analytical process, statistical calculation, accuracy,
precision, method validation, principle and methodologies used
in chemistry laboratory, separation and spectrometry techniques
0202 661* สัมมนาทางเคมีศึกษา 1
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry Education 1
การนํ า เสนอและถกป ญ หาในหั ว ข อ วิ จั ย ทางเคมี จ าก
ประสบการณการสอนเคมี การทดลอง ตําราเรียนหรือบทความเชิงวิชาการ
Seminar and discuss in chemistry research from
chemistry teaching experience, experimental, textbooks or
acadermic research articles
0202 662* สัมมนาทางเคมีศึกษา 2
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry Education 2
การสัมมนางานวิจยั ทางเคมีศกึ ษาทีส่ นใจหรือการรายงานความ
กาวหนาการทําวิทยานิพนธหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
Seminar in the interesting chemistry education or
presentation of their progress thesis or research article relation
หมายเหตุ * เปนรายวิชาทีบ่ งั คับเรียน ลงทะเบียนเรียนโดยนับหนวยกิตและ
ประเมินผลเปน S หรือ U
0202 672 นวัตกรรมการเรียนการสอนเคมี
3(3-0-6)
Innovation Chemistry Learning and Teaching
แนวคิดทางการศึกษา เทคนิคการสอนและวิธกี ารสอน การวิจยั
ในชั้นเรียน การวางแผนและจัดเตรียมการสอน การใชคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบและสรางนวัตกรรม การออกแบบและทําการทดลองทางเคมี การนํา
เสนอและการอภิปรายผลการทดลอง
Conceptual education, teaching techniques and
methods, classroom research, planning and material preparations,
use of computer for designing and producing innovation, design
and perform specific chemistry experiment including presentation
and discussion of results

วิชาเลือก ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
นิสติ สามารถเลือกเรียนไดจากรายวิชาตอไปนี้ และในรายวิชา
ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในภาควิชาเคมี โดยความเห็น
ของกรรมการประจําหลักสูตร
กลุมวิชาเคมีอนินทรีย
0202 515 เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย
3(3-0-6)
Organotransition Metal Chemistry
พันธะและโครงสราง การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะ
เฉพาะของสารประกอบ โลหะแทรนซิชันอินทรีย ปฏิกิริยาการเติมแบบ
ออกซิ เ ดชั น ปฏิ กิ ริ ย าการกํ า จั ด แบบรี ดั ก ชั น และปฏิ กิ ริ ย าการแทรก
การประยุกตของสารประกอบโลหะแทรนซิชันอินทรีย
Bonding and structure, preparation and characterization
of organotransition metal compounds, oxidative addition reaction,
reductive elimination reaction and insertion reaction, application
of organotransition metal compounds
0202 611 ทฤษฎีกลุมและการประยุกตทางเคมี
2(2-0-4)
Group Theory and Chemical Applications
ทฤษฎีกลุมและสมมาตรโมเลกุล การใชสัญลักษณเทอมและ
พอยดกรุป ทฤษฎีกลุม และกลศาสตรควอนตัม การประยุกตใชของสมมาตร
ในทฤษฎีโมเลกุลารออรบิทัล และการสั่นของโมเลกุล กฎการเลือกและ
สเปกตราอิเล็กทรอนิกส
Group theory and molecular symmetry, term symbol
and point groups, group theory and quantum mechanics,
application of symmetry in molecular orbital theory and molecular
vibrations, selection rules and electronic spectra
0202 613 ผลึกวิทยา
2(2-0-4)
Crystallography
หลักการของผลึกวิทยา การเลี้ยวเบน ทฤษฎีการเลี้ยวเบน
ประยุ ก ต กั บ ผลึ ก เดี่ ย ว การประยุ ก ต เ ทคนิ ค การเลี้ ย วเบนในทางเคมี
การวิเคราะหขอ มูลและการจัดการขอมูลในการหาโครงสรางโมเลกุลของผลึก
Principles of crystallography, diffraction, diffraction
theory applied to single crystal, application of diffraction technique
in chemistry, data analysis and management in the determination
of molecular structure of crystal
0202 614 เคมีสถานะของแข็ง
2(2-0-4)
Solid State Chemistry
ธรรมชาติและโครงสรางอิเล็กตรอนของผลึกในอุดมคติ และ
ผลึกจริง ความไมสมบูรณแบบ และสมบัตทิ างกายภาพของของแข็ง ปฏิกริ ยิ า
เคมีของของแข็ง
Nature and electronic structure of ideal and real crystal,
imperfection and physical properties of solid, chemical reaction
of solid

0202 615 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอนินทรีย
2(2-0-4)
Spectroscopy of Inorganic Compounds
ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโกป ฟลูออเรสเซนตสเปกโทรสโกป
อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซสเปกโทรสโกป และมอสบาวเออรสเปกโทรสโกป
ของสารประกอบโลหะแทรนสิชัน
UV-visible spectroscopy, fluorescence spectroscopy,
electron spin resonance spectroscopy and mossbauer spectroscopy
of transition metal complexes
0202 616 เคมีโคออรดิเนชันขั้นสูง
2(2-0-4)
Advenced Coordination Chemistry
โครงสรางและไอโซเมอร การเกิดพันธะ เทคนิคทางกายภาพ
เพือ่ พิสจู นเอกลักษณ ปฏิกริ ยิ าและ อิเล็กทรอนิกสเปกตราของสารประกอบ
โคออรดิเนชัน สารประกอบโคออรดิเนชันเคท และสารประกอบโคออรดิเน
ชันพอลิเมอร
Structure and isomer, bonding, physical method for
characterization, reaction and electronic spectra of coordination
complexes, coordination cages and coordination polymer
0202 618 เคมีซีโอไลต
2(2-0-4)
Zeolite Chemistry
การจําแนก โครงสราง สมบัติ การสังเคราะห การจําแนก
เอกลักษณและการนํา ซีโอไลตไปประยุกตใช
Classification, structures, properties, synthesis,
characterization and application of zeolites
0202 619 เทคนิคทางรังสีเอกซ
2(2-0-4)
X-ray Techniques
กําเนิดและการตรวจวัดรังสีเอกซ สมบัติของรังสีเอกซ เทคนิค
ทางสเปกโทรเคมี และเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ การพิสูจนของ
โครงสรางผลึก
Origin and detection of X-ray, properties of X-ray,
spectrochemical techniques and X-ray diffraction technique,
identification of crystal structures
0202 711 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีอนินทรีย
2(2-0-4)
Current Topics in Inorganic Chemistry
ความรูใหม และหัวขอเรื่องที่นาสนใจทางเคมีอนินทรีย
Novel knowledge and interesting topics in inorganic
chemistry
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0202 712 เคมีชีวอนินทรีย
2(2-0-4)
Bioinorganic Chemistry
บทบาทและหนาทีข่ องไอออนโลหะในระบบชีวภาพ กระบวนการ
สังเคราะหและสลายของเมทัลโลโปรตีนและสารประกอบเชิงซอนทางชีวภาพ
ที่มีโลหะเปนองคประกอบ
Role and function of metal ions in biological system,
synthesis process and catabolism of metalloprotein and some
bioinorganic compounds
0202 713 สารประกอบไอออนิกและสารประกอบเชิงซอน 2(2-0-4)
Ionic Compounds and Complex
การเรี ย กชื่ อ และสมบั ติ ข องสารประกอบไอออนิ ก และ
สารประกอบเชิงซอน การเกิดสีและการทํานายสเปกทราของการเกิดสีของ
สารประกอบเชิงซอน
Nomenclature and properties of ionic compounds and
complex compounds, color formation and spectra prediction of
complex compounds
กลุมวิชาเคมีอินทรีย
0202 621 เคมีของสารเฮเทอโรไซคลิก
2(2-0-4)
Heterocyclic Chemistry
โครงสรางและสมบัติทั่วไป การจําแนกประเภท การเรียกชื่อ
ปฏิ กิ ริ ย าและการเตรี ย มสารประกอบเฮเทอโรไซคลิ ก ที่ ป ระกอบด ว ย
ไนโตรเจน ออกซิเจน และซัลเฟอร สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกในธรรมชาติ
ที่นาสนใจ
Structures, general properties, classification,
nomenclature, reactions and preparation of heterocyclic
compounds of nitrogen, oxygen and sulfur, some interesting
heterocyclic natural products
0202 622 กลไกปฏิกิริยาเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
Organic Reaction Mechanisms
กลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย วิธีการทาง
กายภาพและจลนพลศาสตรในการหากลไกปฏิกริ ยิ าเคมีอนิ ทรีย การจําแนก
กลไกปฏิกิริยาการแทนที่ การเติม การกําจัด เพอริไซคลิก และการจัดเรียง
ตัวใหม
Mechanism reaction of organic compounds, kinetic
and physical methods to determine organic chemistry reaction
mechanism, classifications of reaction mechanism: substitution,
addition, elimination, pericyclic and rearrangement
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0202 623 ปฏิกิริยาสังเคราะหสมัยใหม
2(2-0-4)
Modern Synthetic Reaction
ปฏิกริ ยิ าเคมีสมัยใหมทใี่ ชในอินทรียส งั เคราะห โดยเนนเทคนิค
การทดลอง ตลอดจนการประยุกตปฏิกิริยาตางๆ สําหรับงานวิจัย
Modern chemical reaction of organic synthesis,
especially experimental techniques and application of reactions
for chemical research
0202 624 สารประกอบผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Product Compounds
วิ ธี ก ารสกั ด การแยกและการทํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ การตรวจหา
โครงสราง การสังเคราะหและสมบัตทิ างชีวภาพของสารผลิตภัณฑธรรมชาติ
The extraction method, separation and purification,
characterization of structure, synthesis and biological properties
of natural products
0202 625 อินทรียสังเคราะห
3(3-0-6)
Organic Synthesis
ปฏิกิริยาอัลคีเลชันของคารบอนผานอีนอเลท ปฏิกิริยาของ
นิวคลีโอไฟลที่เปนคารบอนที่มีตอสารประกอบคารบอนีล ปฏิกิริยาการเติม
ของสารประกอบคารบอนไมอิ่มตัว ปฏิกิริยารีดักชัน ออกซิเดชัน ปฏิกิริยา
ของสารประกอบโลหะอินทรีย ปฏิกิริยาไซโคลแอดิชันปฏิกิริยาการเรียง
ตัวใหมแบบยุนิโมเลกูลาร ปฏิกิริยาการขจัด ปฏิกิริยาการแทนที่ของสาร
แอโรแมติก ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับคารบีน ไนตรีน และสารมัธยันตรอื่นที่
ขาดอิเล็กตรอน
Alkylation of carbon via enolates, reactions of
nucleophillic carbon species with carbonyl compounds, addition
reactions of carbon-carbon multiple bonds, reductions, oxidations,
organometallic compounds, cycloadditions and unimolecular
rearrangements, eliminations, aromatic substitution reactions,
reactions involving carbenes, nitrenes, and other electron deficient
intermediates
2(2-0-4)
0202 628 เคมีอินทรียท างยา
Medicinal Organic Chemistry
โครงสรางยาเชิงเคมี การคนพบยา ยาและการออกฤทธิ์ของยา
การออกแบบและพัฒนายา ความสัมพันธระหวางโครงสรางและการออกฤทธิ์
ของสาร การออกแบบยาดวยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร หัวขอเลือกสรรใน
เคมีอินทรียทางยา
Structure of drug in medicinal chemistry, drug discovery,
drugs and their action, drug design and development, quantitative
structure-activity relationships (QSAR), computational in drug
design, selected topics in medicinal organic chemistry

0202 721 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
Special Topics in Organic Chemistry
หัวขอเรือ่ งทีส่ าํ คัญและนาสนใจทางเคมีอนิ ทรีย การอภิปรายที่
นําไปสูแ นวคิดในหัวขอเรือ่ งวิจยั ซึง่ จะประกาศลวงหนาสําหรับแตละภาคการ
ศึกษา
Significant and interesting topics in organic chemistry,
discussion leading to research topics, which will be semesterly
announced
0202 722 เทคนิคในปฏิบัติการเคมีอินทรีย
2(2-0-4)
Techniques in Organic Chemistry Laboratory
เทคนิคตางๆ ในเคมีอนิ ทรีย เชน การหาจุดหลอมเหลว การกลัน่
แบบธรรมดา การกลั่นดวยไอนํ้า การกลั่นแบบลดความดัน การตกผลึก
การสกัด คอลัมนโครมาโทรกาฟ ตัวอยางวิธีการสังเคราะหสารอินทรีย
บางชนิด
Techniques in organic chemistry such as melting point,
simple distillation, steam distillation, reduce pressure distillation,
recrystallation, extraction, column chromatography, example of
some organic synthesis
กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส
0202 631 เคมีพื้นผิวและการเรงปฏิกิริยา
3(3-0-6)
Surface Chemistry and Catalysis
เคมีพื้นผิว การดูดซับและไอโซเทอรมของการดูดซับ หลักการ
เรงปฏิกิริยา ชนิดและ การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา เทคนิคที่ใชในการศึกษา
ลักษณะของตัวเรงปฏิกิริยา การเสื่อมสภาพและการนําตัวเรงปฏิกิริยากลับ
มาใชใหม การใชตัวเรงปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมตางๆ
Surface chemistry, adsorption and adsorption
isotherms, principles of catalysis, catalyst classification and
preparation, analytical techniques to characterize catalysts,
deactivation and regeneration of catalysts, catalysts in industrials
0202 632 การแตกสลายดวยความรอนของวัสดุพอลิเมอร 2(2-0-4)
Thermal Degradation of Polymeric Materials
บทนํา กลวิธกี ารศึกษาการเสือ่ มดวยความรอน กลไกการเสือ่ ม
ดวยความรอน การเสื่อมดวยความรอนที่มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
จลนพลศาสตรของการเสื่อมดวยความรอน การเสื่อมดวยความรอนของ
พอลิเมอร พอลิเมอรรวม พอลิเมอรผสม พอลิเมอรธรรมชาติ พอลิมอรเชิง
ประกอบเสริมแรงระดับนาโนและพอลิเมอรอนินทรีย พอลิเมอรทนอุณหภูมิ
สูง การแปรใชใหมของพอลิเมอรดว ยการแตกสลายดวยความรอน การเสือ่ ม
ดวยความรอนระหวางการขึ้นรูปพอลิเมอร

Introduction, thermal degradation techniques,
mechanisms of thermal degradation, thermo-oxidative degradation,
kinetics of thermal degradation, thermal degradation of polymer,
copolymers, blends, natural polymers, reinforced polymer
nanocomposites and inorganic polymers, high temperature-resistant
polymers, thermal degradation during processing of polymers
0202 633 วิธีคณิตศาสตรทางเคมีเชิงฟสิกส
3(3-0-6)
Mathematical Methods in Physical Chemistry
การประยุกตวิธีทางคณิตศาสตรในเคมีเชิงฟสิกส สมการเชิง
อนุพนั ธ อนุกรมอนันตอนิ ทิกรัล ทรานสฟอรม เวกเตอร เมทริกสและฟงกชนั
พิเศษ
Applications of mathematical methods for physical
chemistry, differential equations, infinite series, integral transform,
vector, matrix and special functions
0202 634 จลนพลศาสตรทางเคมี
3(3-0-6)
Chemical Kinetics
ทบทวนจลนพลศาสตรเคมี กฎอัตรา ผลของอุณหภูมิตอ
อัตราในการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาปฐมภูมิ ปฏิกิริยาเชิงซอน กลไกการเกิด
ปฏิกริ ยิ า และบทบาทหนาทีข่ องตัวเรงปฏิกริ ยิ า ทฤษฎีสถานะแทรนสิชนั การ
วิเคราะหจลนพลศาสตร
Review of chemical kinetics, rate law, the effect of
temperature on the rate of reaction, elementary reactions, complex
reactions, reaction mechanism and role of catalysis, transition
state theory and kinetic measurements
0202 635 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีเชิงฟสิกส
2(2-0-4)
Special Topics in Physical Chemistry
ความรูใ หมและหัวขอเรือ่ งทีน่ า สนใจทางเคมีเชิงฟสกิ ส สําหรับ
ทําวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ
Novel knowledge and interesting topics in physical
chemistry for thesis or independent study
0202 636 การจําลองโมเลกุลในชีวสารสนเทศศาสตร
2(2-0-4)
Molecular Modeling in Bioinformatics
โครงสรางและอันตรกิรยิ าของสารชีวโมเลกุล เครือ่ งมือและอัล
กอริทึมใน ชีวสนเทศศาสตร การจําลองเชิงพลวัติและการคํานวณพลังงาน
อิสระของสารชีวโมเลกุล เทคนิคทางคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบ
โมเลกุลและการประยุกตใช
Structures and interactions of biomolecules, modeling
tools and algorithms in bioinformatics, modeling and dynamics
simulation of biomolecules, computer-aided molecular design and
applications
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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0202 637 การวิเคราะหเชิงความรอนทางวัสดุศาสตร
3(3-0-6)
Thermal Analysis for Material Science
บทนํ า การวิ เ คราะห เ ชิ ง ความร อ นแบบดิ ฟ เฟอเรนเชี ย ล
และดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิง คาลอริเมทรี การเทียบมาตรฐานและ
การเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหนาํ้ หนักภายใตความรอน การประยุกตและ
การวิเคราะหเชิงความรอนวิธีอื่นๆ
Introduction, differential thermal analysis and
differential scanning calorimetry, calibration and sample
preparation, thermogravimetry, applications of thermal analysis,
other thermal analysis method
0202 638 การจําลองโมเลกุลพอลิเมอร
2(2-0-4)
Molecular Modeling of Polymers
ระเบียบวิธีการจําลองโมเลกุลพอลิเมอรและการประยุกตใช
Modeling and simulation methods for polymers and
their applications
0202 731 การคํานวณเชิงเคมีควอนตัม
2(2-0-4)
Computational Quantum Chemistry
การทบทวนเกีย่ วกับทฤษฎีควอนตัม การคํานวณทางเคมีควอน
ตัมและการประยุกตใช โปรแกรมการออกแบบโมเลกุลระดับควอนตัมและ
การใชงาน
Overview of quantum theory, computational quantum
chemistry and applications, programs for quantum chemistry
calculations and their practical usage
กลุมวิชาชีวเคมี
0202 545 เทคนิคปฏิบัติการชีวเคมี
2(2-0-4)
Biochemical Laboratory Techniques
คําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติการชีวเคมีที่ทันสมัยและ
เหตุผลการวิจยั ทางชีวเคมีในปจจุบนั การสัมมนาโดยอาศัยวรรณกรรมทาง
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับการทดลองที่จะดําเนินการในหองปฏิบัติการ
Introduction to modern biochemical laboratory
techniques and current biochemical literature, a seminar based
upon scientific literature that parallels experiments that will
perform in laboratory
0202 546 หลักชีวเคมีของโภชนศาสตร
2(2-0-4)
Biochemical Principle of Nutrition
พื้นฐานทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของโภชนาการ การอภิปราย
เกี่ยวกับโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต พลังงาน แรธาตุ และวิตามิน และ
บทบาทหนาที่และความสัมพันธในดานโภชนาการและ เมแทบอลิซึม
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Biochemical and physiological fundamentals of
nutrition, discussion of protein, fat, carbohydrate, energy,
minerals, and vitamins and their roles and interrelationships in
nutrition and metabolism
0202 645 ชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
Plant Biochemistry
โครงสรางและการทํางานของเซลลพืช การสังเคราะหและ
การสลายชีวโมเลกุลของพืช ผลิตผลของพืช ฮอรโมนพืช และการประยุกตใช
Structures and functions of plant cells, metabolic
pathways in plants, plant products, plant hormones and their
applications
0202 648 ชีวเคมีทางพันธุศาสตร
3(3-0-6)
Biochemistry of Genetics
โครงสรางและหนาทีข่ องสารพันธุกรรมของเซลลทงั้ โปรคาริโอต
และยูคาริโอต กระบวนการสังเคราะหดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ และโปรตีน ระบบ
การควบคุมกระบวนการเหลานี้ และการประยุกตใชความรูทางพันธุศาสตร
ในดานตางๆ
Structures and functions of genetic materials of
prokaryotes and eukaryotes, DNA, RNA and protein synthesis,
control of these processes and applications
0202 741 หัวขอเรื่องพิเศษทางชีวเคมี
2(2-0-4)
Special Topics in Biochemistry
หัวขอเรือ่ งทีส่ าํ คัญและนาสนใจทางดานชีวเคมี โดยการอภิปราย
และนําไปสูแนวคิดในหัวขอเรื่องวิจัย ซึ่งจะประกาศลวงหนาสําหรับแตละ
ภาคการศึกษา
Significant and interesting topics in biochemistry,
discussion leading to research topics, which will be semesterly
announced
0202 743 ชีวเคมีทางการแพทย
2(2-0-4)
Medical Biochemistry
การประยุกตใชความรูท างชีวเคมีในทางการแพทย องคประกอบ
และบทบาทของสารชีวโมเลกุลในรางกาย รวมถึงเมแทบอลิซึมและความ
ผิดปกติตางๆ
Application of biochemistry to clinical medicine, the
role of biological compounds and their metabolism in the body,
disorders of metabolisms

0202 744 ชีวเคมีระดับโมเลกุล
2(2-0-4)
Molecular Biochemistry
ความรูท างดานชีวเคมีในระดับโมเลกุล การประยุกตใชทางดาน
การวินิจฉัยทางการแพทย อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
Molecular biochemistry applied to diagnosis in
medicine, industries and environments
0202 746 ชีวสารสนเทศศาสตร
2(2-0-4)
Bioinformatics
แนะนําหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับอณูชีววิทยา การใชเครื่องมือ
ทางชีวสารสนเทศศาสตร และฐานขอมูลสําหรับการศึกษาโปรตีนและ
กรดนิวคลีอิก
Introduction to the fundamentals of molecular biology,
bioinformatics tools and databases used for the study of proteins
and nucleic acids
0202 747 ชีวเคมีของสารแหงความรักและความสุข
2(2-0-4)
Biochemistry of Love and Happiness
ระบบประสาทและสมอง กลไกการสงสัญญาณประสาท สารสือ่
ประสาททีเ่ กีย่ วของกับความรัก ความสุข สารเสพติด และโรคทีเ่ กีย่ วของกับ
ความผิดปกติของสารสื่อประสาท
Nerve and brain system, nerve conduction,
neurotransmitters related to love and happiness, drugs, diseases
from deficiency of neurotransmitters
กลุมวิชาเคมีวิเคราะห
0202 557 การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา
2(2-0-4)
Electrochemical Analysis
ทฤษฎีสําหรับการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา เซลลไฟฟาเคมี
ปฏิกริ ยิ าทางไฟฟาเคมีและการประยุกตใชสาํ หรับกระบวนการทางเคมีไฟฟา
เชน การผุกรอน การชุบโลหะ การแยกนํ้าดวยไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธิ์
และเซลลเชื้อเพลิง
Theory for electrochemical analysis, electrochemical
cell, electrochemical reaction and apply for electrochemical
process such as corrosion, electrodeposition, electrolysis, metal
purification and fuel cell
0202 558 เทคนิคการแยกสาร
2(2-0-4)
Separation Substace Techniques
เทคนิคการสกัด การกลั่น การแยกโดยการตกตะกอน เทคนิค
โครมาโทกราฟและการประยุกตใช
Extraction techniques, distillation, separation by
precipitation, chromatographic technique and applications

0202 652 อิเล็กโทรฟอริซีส
2(2-0-4)
Electrophoresis
หลักการและการประยุกตของเทคนิคอิเล็กโทรฟอริซิส ไดแก
เจลอิเล็กโทรฟอริซสิ คาพิลลารีอเิ ล็กโทรฟอริซสิ และไมโครชิปอิเล็กโทรฟอริซสิ
Principle and application of electrophoresis such
as gel electrophoresis, capillary electrophoresis and microchip
electrophoresis
0202 653 วิธีอัตโนมัติและการประดิษฐเครื่องมือวิเคราะห 3(3-0-6)
Automated Method and Home-made Instrumental
Analysis
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ เชน โฟลอิน
เจ็คชันอะนาไลซีส ซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาไลซีส ระบบอัตโนมัติแบบ
ไมตอเนื่อง การวิเคราะหโดยใชฟลมแบบหลายชั้น และการวิเคราะหขนาด
จุลภาคทั้งหมด การประดิษฐเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีอยางงาย และการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมตอกับเครื่องมือวิเคราะห
Chemical analysis by automated instrumental such
as flow injection analysis, sequential injection analysis, discrete
automatic system, analysis based on multilayer films and micro total
analysis system, fabrication of the simple analytical instrument
and programming the computer software for interfacing with
the instrument
0202 654 การเตรียมตัวอยางสําหรับการวิเคราะหทางเคมี 2(2-0-4)
Sample Preparation for Chemical Analysis
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางเพื่อการวิเคราะหทางเคมี
การเตรียมตัวอยางทีเ่ ปนของเหลว ของแข็ง กึง่ ของแข็งและแกส การเตรียม
ตัวอยางสิง่ แวดลอม ตัวอยางอาหาร ตัวอยางชีวภาพ เทคนิคการสกัดดวยตัว
ทําละลายหรือการสกัดดวยเฟสของเหลว เทคนิคการสกัดดวยเฟสของแข็ง
การสกัดโดยใชสารลดแรงตึงผิว แคชเชอร การสกัดโดยใชไอออนิกลิควิด
การสกัดแบบออนไลน และการสกัดดวยเทคนิคสมัยใหมอื่นๆ
Sampling, sample preparation for analytical chemistry,
sample preparation for liquid, solid, semi-solid and gas matrices,
sample preparation for environmental, food and biological samples,
solvent extraction or liquid-liquid extraction, solid-phase extraction
using surfactant, QuEChERS, extraction using ionic liquid, on-line
sample preparation and other modern extraction techniques
0202 655 เซนเซอรสําหรับการวิเคราะหทางเคมี
2(2-0-4)
Sensors for Chemical Analysis
หลักการและวิธกี ารวิเคราะหดว ยเซนเซอรเชิงเคมี เซนเซอรเชิง
ชีวภาพ และนาโนเซนเซอร การออกแบบ การประดิษฐ และการประยุกตใช
เซนเซอรสําหรับการตรวจวัดทางเคมีวิเคราะห
Principles and the analytical method using chemical
sensors, biosensors and nanosensors, design, fabrication and
application of sensors for chemical analysis
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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0202 656 การวิเคราะหสารปริมาณนอย
2(2-0-4)
Trace Analysis
การประยุกตใชเคมีวิเคราะหในการวิเคราะหสารปริมาณนอย
การจัดเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหสารอินทรียและ
สารอนินทรีย การวิเคราะหชนิดจําเพาะของธาตุ
Application of analytical chemistry under circumstances
of trace analysis: sample handling, sample preparation, determination
of organic and inorganic substances, elemental speciation
0202 657 การวิเคราะหนํ้าและการกําจัดสารปนเปอน
2(2-0-4)
Water Analysis and Decontaminant
ขอกําหนดของคุณภาพนํา้ ดืม่ นํา้ เพือ่ ใชในอุตสาหกรรม นํา้ เสีย
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางนํ้า หลักการและเทคนิคที่ใชในการ
วิเคราะหคุณภาพนํ้า การแยกสารปนเปอนดวยเทคนิคเชิงกล กายภาพและ
เคมี การจัดการของเสียและโคลนตะกอน
Regulation of drinking water, water for industry use,
wastewater, sample collection, sample preparation, principle and
technique in water analysis, mechanical, physical and chemical
technologies for the separation of contamination, managements
of residue and sludge
0202 751 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีวิเคราะห
2(2-0-4)
Special Topics in Analytical Chemistry
หั ว ข อ เรื่ อ งที่ สํ า คั ญ และน า สนใจทางด า นเคมี วิ เ คราะห
การบรรยายและนําไปสูแนวคิดในหัวขอเรื่องวิจัย ซึ่งจะประกาศลวงหนา
สําหรับแตละภาคการศึกษา
Significant and interesting topics in analytical
chemistry, discussion leading to research topics, which will be
semesterly announced
กลุมวิชาเคมีประยุกต
0202 681 พอลิเมอรที่แตกสลายทางชีวภาพไดสําหรับใชงาน 2(2-0-4)
ทางการแพทยและเภสัชกรรม
Biodegradable Polymers for Medical and
Pharmaceutical Applications
นิยามของพอลิเมอรแตกสลายทางชีวภาพได แหลงกําเนิด
ประเภท การผลิต สมบัติการแตกสลายทางชีวภาพ และการประยุกตใช
พอลิเมอรแตกสลายตัวทางชีวภาพไดทางการแพทย และเภสัชกรรม
Definition of biodegradable polymer, sources, types,
production, properties of biodegradation and application of
biodegradable polymers for medical and pharmaceutical science
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0202 682 นาโนเทคโนโลยีของพอลิเมอร
2(2-0-4)
Polymer Nanotechnology
นิยามของนาโนเทคโนโลยี การเตรียมและคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ
ระดับนาโน ของพอลิเมอรและการประยุกตใชนาโนเทคโนโลยีของพอลิเมอร
Definition of nanotechnology, polymer nano-preparation
and its properties, application of polymer nanotechnology
0202 683 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพอลิเมอร
2(0-4-2)
Polymer Science Laboratory
การทดลองทางวิทยาศาสตรพอลิเมอรเพื่อสรางประสบการณ
และทักษะในการทดลองทางวิทยาศาสตรพอลิเมอร
Experiments in polymer science to provide the
experiences and experimental skills in polymer science
0202 684 เทคโนโลยีพลาสติก
2(2-0-4)
Plastic Technology
บทนําเกี่ยวกับพอลิเมอร ความสัมพันธระหวางโครงสรางและ
สมบัติของพอลิเมอร การวัดวิทยากระแสของพลาสติก สมบัติและการ
ประยุกตใชงานพลาสติก สารเติมแตงและการคอมพาวนด กระบวนการขึ้น
รูปพลาสติก พอลิเมอรผสมและวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร
Introduction to polymers, relation between structure
and properties of polymers, rheological measurement of plastics,
properties and applications of plastics, additives and compounding,
plastic processing, polymer blends and polymer composites
0202 685 เทคโนโลยียาง
2(2-0-4)
Rubber Technology
ยางธรรมชาติ แ ละยางสั ง เคราะห ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
โครงสรางและสมบัติของยาง
ยางเชิงประกอบและยางผสม การเสริมแรง การออกสูตรยางคอมพาวนด
เทคโนโลยีการผสม การขึ้นรูปและการคงรูปยาง และสมบัติเชิงกล
Natural and synthetic rubbers, relationships between
structure and properties of rubber, rubber composites and rubber
blends, reinforcement, formulations of rubber compounds,
technology of rubber mixing, processing and curing, and mechanical
properties
2(2-0-4)
0202 686 สารเติมแตงสําหรับพอลิเมอร
Additives for Polymer
บทนํ า สารป อ งกั น ออกซิ เ ดชั น และโอโซน สารตั ว เติ ม
พลาสติไซเซอร สารเติมแตงที่จําเปนสําหรับยาง ไดแก สารวัลคาไนซ
สารเรงการวัลคาไนซ สารหนวงการวัลคาไนซ สารกระตุน การวัลคาไนซ และ
สารเติมแตงอื่นๆ
Introduction, antioxidants and antiozonants, fillers,
plasticizers, essential additives for rubber, i.e. vulcanizing agents,
accelerators, retarders, activators, and miscellaneous additives

0202 687 สมบัติของพอลิเมอรและการจําแนกเอกลักษณ 2(2-0-4)
Polymer Properties and Identification
ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร
การจําแนกเอกลักษณพอลิเมอร ไดแก นํา้ หนักโมเลกุล สมบัตเิ ชิงความรอน
โครงสรางทางเคมี สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยา
Structure-property relations of polymers, characterization
of polymers including molecular weight, thermal properties,
chemical structures, mechanical properties and morphology
0202 781 หัวขอเรื่องพิเศษทางวิทยาศาสตรพอลิเมอร
2(2-0-4)
Special Topics in Polymer Science
หัวขอเรือ่ งทีส่ าํ คัญและนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรพอลิเมอร
โดยการอภิปรายและนําไปสูแ นวคิดในหัวขอเรือ่ งวิจยั ซึง่ จะประกาศลวงหนา
สําหรับแตละภาคการศึกษา
Significant and interesting topics in polymer science,
discussion leading to research topics, which will be semesterly
announced
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0202 862 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
การวิจยั พืน้ ฐานเพือ่ นําไปสูส รางและพัฒนาองคความรูท างเคมี
ภายใตคําแนะนําอยางใกลชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
An intensive and basic research pertaining to generate
and develop a new body of chemistry knowledge under a close
supervision of the thesis advisory committee
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
: Master of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย

(ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Master of Science (Microbiology)
M.Sc. (Microbiology)

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตร (หนวยกิต)
แผน ก

หมวดวิชา
แบบ ก1
ไมนอยกวา 36

1. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย
วิทยานิพนธ
รวมหนวยกิต
ไมนอยกวา 36
*
สามารถเรียนหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติมไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
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แบบ ก2
9
11*
ไมนอยกวา 16
ไมนอยกวา 36

รายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มีรายวิชา
ตามโครงสราง หลักสูตรดังนี้ แผน ก1 และ ก2
1. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก1 กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้
1(0-2-1)
0203 525 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1*
Seminar in Microbiology 1
0203 526 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2*
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology 2
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร*
3(3-0-6)
Statistical Methods for Sciences
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร*
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
* เปนรายวิชาทีบ่ งั คับใหนสิ ติ แผน ก แบบ ก1 เรียนโดยไมนบั หนวยกิต และ
ตองไดผลการเรียนเปน S (Satisfactory)
แผน ก แบบ ก2 กําหนดใหเรียนจํานวน 9 หนวยกิต ดังนี้
0203 512 ความหลากหลายของจุลินทรีย
3(2-2-5)
Microbial Diversity
0203 520 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
4(4-0-8)
Molecular Microbiology
0203 525 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology 1
0203 526 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology 2
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร**
3(3-0-6)
Statistical Methods for Sciences
3(3-0-6)
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร**
Research Methodology for Sciences
** เปนรายวิชาที่บังคับใหนิสิตแผน ก แบบ ก2 เรียนโดยไมนับหนวยกิต
และตองไดผลการ เรียนเปน S (Satisfactory)
(2) วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 11 หนวยกิต
รายวิชาเลือกมีดังตอไปนี้
รายวิชาจุลชีววิทยาทัว่ ไป จุลชีววิทยาทางอาหาร จุลชีววิทยาทาง
นิเวศวิทยา การเกษตรและสิ่งแวดลอม และจุลชีววิทยาทางการแพทย
0203 503 จุลชีววิทยาวินิจฉัย
3(2-2-5)
Diagnostic Microbiology
0203 510 หัวขอเรื่องพิเศษทางจุลชีววิทยา
1(0-2-2)
Special Topics in Microbiology
0203 515 จุลชีววิทยาของการหมักอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Food Fermentation Microbiology

0203 516 ชีววิทยาของเชื้อกอโรคพืช
3(2-2-5)
Biology of Plant Pathogens
0203 517 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนทางชีววิทยา
2(1-2-3)
Electron Microscope in Biology
0203 518 ชีวสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Bioinformatics
0203 519 ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย
3(3-0-6)
Microbial Products
0203 521 การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Biodegradation and Bioremediation
0203 522 พรีไบโอติก โพรไบโอติก และซินไบโอติก
3(3-0-6)
Prebiotics Probiotics and Synbiotics
3(2-2-5)
0203 523 เทคโนโลยีทางเอนไซมจากจุลินทรีย
Microbial Enzyme Technology
0203 524 เทคนิคทางเคมีที่เกี่ยวของกับสารเมแทบอไลท
3(2-2-5)
จากจุลินทรีย
Chemical Techniques in Microbial Metabolites
0203 537 วิทยาเห็ดราและปรสิตวิทยาทางการแพทย
3(2-2-5)
Medical Mycology and Parasitology
0203 538 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Microbiology
0203 539 วิทยาภูมิคุมกันขั้นสูงและการตรวจวินิจฉัย
3(3-0-6)
Advanced Immunology and Diagnosis
0203 540 กระบวนการทางชีวภาพและเทคโนโลยีการหมัก 3(3-0-6)
Bioprocess and Fermentation Technology
0203 541 วิทยาเห็ดราขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mycology
0203 542 วิทยาไวรัสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Virology
0203 543 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Food Microbiology
0203 545 พันธุศาสตรของยีสต
3(2-2-5)
Yeast Genetics
0203 546 เห็ดมีฤทธิ์ทางยา
3(2-2-5)
Medicinal Mushroom
0203 547 เห็ดพิษ
3(2-2-5)
Poisonous Mushroom
0203 549 เรื่องคัดสรรทางจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
Selected Topics in Microbiology
0203 554 ไซยาโนแบคทีเรีย
3(2-2-5)
Cyanobacteria
0203 556 แอคติโนมัยซีทขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Actinomycete
0203 588 วิทยาไลเคนสกับการใชประโยชน
3(2-2-5)
Lichenology and Applications
คู มื อ ห ลั ก สู ต ร
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วิชาเลือก ในหลักสูตรอื่นๆ ของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่นิสิตสามารถเลือกศึกษาได คือกลุมวิชาของหลักสูตรอื่นๆ
ดังรายวิชาตอไปนี้ หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
1) รายวิชาเลือกในหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0203 508 ชีววิทยาของยีน
3(3-0-6)
Biology of Genes
0203 513 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด
3(2-2-5)
Ecology and Taxonomy of Mushroom
0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส
3(2-2-5)
Taxonomy Technique of Lichens
0203 535 ชีววิทยาของมัยคอรไรซา
3(2-2-5)
Biology of Mycorrhiza
0203 537 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Yeast and Yeast Technology
0203 578 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด
3(2-2-5)
Bioactive Compounds from Mushrooms
0203 587 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดและผลิตภัณฑจากเห็ด 3(2-2-5)
Mushroom cultivation and Production Technology
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
แผน ก แบบ ก1
0203 529 วิทยานิพนธ
Thesis
แผน ก แบบ ก2
0203 530 วิทยานิพนธ
Thesis
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36 หนวยกิต

16 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
0203 525 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology 1
การสัมมนา แสดงขอคิดเห็น และสรุปเนื้อหาของเรื่องปจจุบัน
ทางจุลชีววิทยาโดยผูนําเสนอ และอภิปรายรวมของผูรวมสัมมนา และ
นําเสนอแบบปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ
Seminar, expressing opinion and conclusion in
microbiology of current topics and discussion with participants
and oral presentation in English
0203 526 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 2
1(0-2-1)
Seminar in Microbiology 2
เงื่อนไขรายวิชา: 0203 525 สัมมนาทางจุลชีววิทยา 1
Prerequisite: 0203 525 Seminar in Microbiology 1
การสัมมนา แสดงขอคิดเห็น และสรุปเนื้อหาของเรื่องปจจุบัน
ทางจุลชีววิทยาโดยผูนําเสนอ และอภิปรายรวมของผูรวมสัมมนา และ
นําเสนอแบบปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ
Seminar, expressing opinion and conclusion in
microbiology of current topics and discussion with participants
and oral presentation in English
0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Statistical Methods for Sciences
ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการชัก
ตัวอยาง การแจกแจงคาสถิติ แผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบือ้ งตน
การแปลงขอมูลสถิตพิ าราเมทริกและนันพาราเมทริก การวิเคราะหขอ มูลโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และการประยุกตใชในงานวิจัย
Definitions and types of statistical methods, sampling
techniques, sampling distributions, experimental designs, tests on
assumptions, transformation of parametric and non-parametric,
statistical analysis using statistical packages, application in
research studies
0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology for Sciences
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการ
วิจัย การเสนอผลงานวิจัย การเขียนเคาโครงวิจัย และการเขียนผลงานวิจัย
เพื่อตีพิมพ

Philosophy and concept of research, research
methodology and research procedure, data collection and analysis,
research writing, research presentation, research proposal
practicum and research writing for publication
0203 512 ความหลากหลายของจุลินทรีย
3(2-2-5)
Microbial Diversity
ความหลากหลายและวิวฒ
ั นาการของจุลนิ ทรีย ไดแก แบคทีเรีย
อารเคีย และยูคาริโอต วิวัฒนาการตอความสัมพันธของจุลินทรียในแตละ
กลุม ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลนิ ทรียด ว ยพันธุศาสตรโมเลกุล
และเทคโนโลยีชีวภาพ และการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสปชีสของ
จุลินทรีย
Evolutionary diversity of the microbial world, including
bacteria, archaea, and eukaryotes, evolutionary perspective on
microbial relationships, genetic diversity by molecular genetic
and biotechnology methods to explore the microbial relationship
between the microbial species
0203 520 จุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
4(4-0-8)
Molecular Microbiology
การแสดงออกของยี น ในจุ ลิ น ทรี ย  ก ารตอบสนองทางด า น
พันธุกรรมตอสภาพความเครียดในสิ่งแวดลอม การแสดงออกของยีนของ
แบคทีเรียทีต่ อบสนองตอเซลลเจาบาน โครงสรางในระดับโมเลกุลของยีนที่
บงชีค้ วามรุนแรงในการกอโรคความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโมเลกุล
ของจุลนิ ทรียก ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของจุลนิ ทรีย
ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และในหลอดทดลอง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
และวิวัฒนาการระดับโมเลกุล หัวขอปจจุบันทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล
การประยุกตใชพันธุวิศวกรรมทางการแพทย
Molecular microbiology of gene expression in
microorganisms, genetic responses to environmental stress,
bacterial gene expression in response to the host environment,
molecular modulation of virulence determinants, molecular
biodiversity of microorganism, in vivo and in vitro genetic
manipulation of microorganisms, genetic information transfer and
molecular evolution, current topics in molecular microbiology and
application of genetic engineering in medicine
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วิชาเลือก
0203 503 จุลชีววิทยาวินิจฉัย
3(2-2-5)
Diagnostic Microbiology
วิธกี ารเก็บและขนสงตัวอยางตรวจมายังหองปฏิบตั กิ ารทางการ
แพทย การเพาะเลี้ยงเชื้อและการระบุชนิดดวยวิธีดั้งเดิม วิธีทางภูมิคุมกัน
และวิธีวิเคราะหโดยอาศัยกรดนิวคลิอิกเพื่อตรวจหาจุลชีพ วิธีที่ใชในการ
ทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ
Methods of collection and handling of different
clinical specimens; traditional cultivation and identification;
immunochemical methods and nucleic acid-based analytical
methods for microbial detection; laboratorious methods for
antimicrobial susceptibility testing
0203 510 หัวขอเรื่องพิเศษทางจุลชีววิทยา
1(0-2-2)
Special Topics in Microbiology
ขอมูลและความรูที่ทันสมัยจากการคนพบทางจุลชีววิทยา
และสาขาที่เกี่ยวของ การศึกษาคนควา ขอมูลในหัวขอทางจุลชีววิทยาที่
เปนกระแสในปจจุบัน การนําเสนองานวิจัยแบบปากเปลาและเขียนรายงาน
Up to date information from recent recovery and
knowledge in microbiology and related fields, library research on
current topics, oral presentation and review manuscript of the
research results
0203 515 จุลชีววิทยาของการหมักอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Food Fermentation Microbiology
กระบวนการทางชีววิธีของการหมักอาหาร และลักษณะเฉพาะ
หนาที่และความสัมพันธของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการหมัก กิจกรรม
การหมัก การเจริญ และบทบาทของจุลินทรียที่สัมพันธตอเมแทบอลิซึม
สรีรวิทยา และพันธุกรรมของแบคทีเรีย ยีสต และราสายที่ถูกคัดเลือก
การพัฒนาหัวเชื้อตั้งตนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมการหมักอาหาร
Bioprocess in food ferrmentation and characteristics,
function and ecology of responsible microorganisms, fermentative
activities, growth and culture roles relating to metabolism, physiology
and genetics of bacteria, yeasts and molds, technological and
customer requirements for starter improvement and application
in food fermentation industry
0203 516 ชีววิทยาของเชื้อกอโรคพืช
3(2-2-5)
Biology of Plant Pathogens
จุลินทรียกอโรคพืช การจําแนกและกลไกการเกิดโรค ความ
สามารถในการทําใหเกิดโรค และความรุนแรงของโรค ความสัมพันธระหวาง
พืชอาศัยและเชื้อสาเหตุโรค ความรูพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคพืช
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Plant pathogens, classification and mechanisms
of pathogenesis, pathogenicity and virulence, host-pathogen
interactions, basic knowledge involving plant pathogens
0203 517 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนทางชีววิทยา
2(1-2-3)
Electron Microscope in Biology
ทฤษฎีและการประยุกตใชกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบ
สองกราด และสองผาน รวมทัง้ การเตรียมตัวอยางทางชีวภาพ และวิธกี ารใช
กลองจุลทรรศนอเิ ล็กตรอน การประเมินคุณภาพของงาน และการวิเคราะห
หาสาเหตุของปญหา
Theory and application of scanning and transmission
electron microscopy, including specimen preparation, microscope
alignment and operation, quality evaluation, and interpretation
of problems
0203 518 ชีวสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Bioinformatics
แนะนํ า ฐานข อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยาเพื่ อ ศึ ก ษาลํ า ดั บ ดี เ อ็ น เอ
อารเอ็นเอ และโปรตีน สําหรับการวิเคราะหลาํ ดับโดยคอมพิวเตอร การคนหา
ความเหมือนของลําดับเบสและการคนหาโมทิฟ การคนหายีนและจัดจําแนก
หนาทีข่ องยีนในจีโนม การวิเคราะหโครงสรางของโปรตีนและการสรางแบบ
จําลอง การวิเคราะหจโี นมและการวิเคราะหซงิ เกิลนิวคลีโอไทดโพลีมอรฟซ มึ
การวิเคราะหดีเอ็นเอไมโครอาเรย และการวิเคราะหการแสดงออกของยีน
Introduction to biological databases to study DNA,
RNA and protein sequences for computational sequence analysis,
sequence homology searching and motif finding, gene finding
and genome annotation, protein structure analysis and modeling,
genomics and single nucleotide polymorphism analysis, DNA
microarrays and gene expression analysis
0203 519 ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย
3(3-0-6)
Microbial Products
ผลิตภัณฑจากจุลินทรียกลุมตางๆ ที่มีมูลคาทางการคา ซึ่ง
รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล เอนไซม เอทานอล กรดอะมิโน
กรดอินทรีย ยาปฏิชีวนะ และวิตามิน เปนตน เมแทบอลิซึม กระบวนการ
และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ ขั้นตอนหลังการผลิตสารดังกลาว ไดแก
การแยก การทําใหบริสทุ ธิ์ และการนําผลิตภัณฑจากจุลนิ ทรียไ ปประยุกตใช
The versatility of valuable microbial products including
foods, beverages, enzymes, ethanol, amino acids, organic acids,
antibiotics and vitamins, etc., metabolism of microorganism,
process and production of microbial products, downstream
process, e.g., separation, purification and application of microbial
products

0203 521 การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ
3(3-0-6)
Biodegradation and Bioremediation
การยอยสลายสารประกอบที่ยอยสลายยาก และเปนพิษตอ
สิง่ มีชวี ติ โดยอาศัยกิจกรรม ของจุลนิ ทรีย ปจจัยทีม่ ผี ลตอความสามารถของ
จุลินทรียในการยอยสลายสารดังกลาว การคัดแยก การคัดเลือกจุลินทรีย
เพื่อนําไปใชในการฟนฟูสภาพแวดลอมที่ปนเปอน วิธีการทางชีวภาพเพื่อ
ฟน ฟูสภาพสิง่ แวดลอมทีป่ นเปอ น การติดตามและการประเมินประสิทธิภาพ
ของการยอยสลาย และการฟนฟูสภาพของสิ่งแวดลอม
Degradation of recalcitrant and toxic compounds by
microorganisms, factors influencing on microbial biodegradation,
isolation and screening of microorganisms to remediate
contaminated environment, bioremediation for contaminated
sites, monitoring and evaluation of biodegradation and
bioremediation efficiency in environment
0203 522 พรีไบโอติก โพรไบโอติก และ ซินไบโอติก
3(3-0-6)
Prebiotics Probiotics and Synbiotics
จุลินทรียที่เกี่ยวของในลําไสสัตวเศรษฐกิจ สารที่สงเสริมการ
เจริญของจุลินทรียในลําไสรวมถึงกลุมจุลินทรียโพรไบโอติก การใชสาร
สงเสริมดังกลาวรวมกับจุลนิ ทรียโ พรไบโอติก ผลของจุลนิ ทรียท มี่ ปี ระโยชน
ในลําไส จุลนิ ทรียโ พรไบโอติก สารพรีไบโอติกและซินไบโอติกตอการควบคุม
หรือลดความเสีย่ งตอโรคระบบทางเดินอาหารและอาการทีผ่ ดิ ปกติเกีย่ วกับ
ลําไส รวมไปถึงความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันของรางกาย
Microorganisms involving in economically animal gut,
substances supporting the growth of gut microflora including
probiotics, prebiotics and symbiotic, effect of beneficial gut
microorganisms; probiotic, prebiotic and synbiotic modulating
to control or reduce risk of inflammatory bowel diseases (IBD),
irritable bowel syndrome (IBS) and the effect on the immune
stimulation on host
0203 523 เทคโนโลยีทางเอนไซมจากจุลินทรีย
3(2-2-5)
Microbial Enzyme Technology
โครงสรางและหนาทีข่ องเอนไซมจากจุลชีพ จลนพลศาสตรของ
เอนไซม การผลิตและทําใหเอนไซมบริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม การออกแบบ
ถั ง ปฏิ ก รณ ชี ว ภาพเพื่ อ ปฏิ กิ ริ ย าของเอนไซม ขบวนการคั ด เลื อ กทาง
อุตสาหกรรม และวิศวกรรมของเอนไซม การประยุกตใชขอมูลทางจีโยม
ที่มีตอเทคโนโลยีการผลิตเอนไซมในอนาคต การผลิตเอนไซมขนาดใหญ
การประยุกตใชเอนไซมในรูปอิสระ และรูปตรึงเอนไซมซงึ่ ใชในอุตสาหกรรม
อาหาร การสั ง เคราะห ส ารอิ น ทรี ย  และเอนไซม ที่ ใ ช ใ นการรั ก ษาโรค
การควบคุมการใชเอนไซม

Structure and function of microbial enzymes; enzymes
kinetics; enzyme production and purification; immobilized
enzymes; bioreactor design for enzyme reactions; industrial
screening processes and enzyme engineering; genome application
on future enzyme technology; large scale enzyme production;
application of free and immobilized enzymes in food industry,
organic synthesis and enzyme therapy, regulatory issues for
enzyme use
0203 524 เทคนิคทางเคมีที่เกี่ยวของกับสารเมแทบอไลท 3(2-2-5)
จากจุลินทรีย
Chemical Techniques in Microbial Metabolites
เทคนิคทางเคมีที่เกี่ยวของกับการศึกษาสารเมแทบอไลทจาก
จุลชีพ การสกัดสาร การแยก การทําใหบริสุทธิ์ รวมทั้งการศึกษาโครงสราง
ของสาร ใชหลักการวิธีวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป โครมาโทกราฟ และ
เทคนิคการวิเคราะหอื่น ๆ
Chemical techniques for studying metabolites from
microorganisms, including extraction, separation, purification
and structural elucidation by spectroscopic, chromatographic
and other analytical techniques
0203 537 วิทยาเห็ดราและปรสิตวิทยาทางการแพทย
3(2-2-5)
Medical Mycology and Parasitology
เชื้อราและปรสิตกอโรคที่มีความสําคัญทางการแพทย แหลง
อาศัยตามธรรมชาติ การติดตอ กลไกในการกอโรค และอาการของโรคตางๆ
ทีเ่ กิดจากเชือ้ ราและปรสิต การรักษา และการวินจิ ฉัยโรคทางหองปฏิบตั กิ าร
Medical importance of pathogenic fungi and parasites,
ecology niche, contagion, pathogenicity and symptoms of these
fungi and parasites, therapy and laboratorious diagnosis
0203 538 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ
3(3-0-6)
Pollution Microbiology
จุลินทรียที่พบในแหลงที่มีมลพิษ บทบาทความสําคัญของ
จุลินทรียชนิดตางๆ ในการกอใหเกิดภาวะแวดลอมเปนพิษ ประเภทของ
มลพิษที่เกิดจากจุลินทรียทั้งทางตรงและทางออม การใชจุลินทรียเปน
ตัวบงชีบ้ อกความเปนพิษในสิง่ แวดลอม และหลักการใชจลุ นิ ทรียใ นการลด
ภาวะความเปนพิษ
Microorganisms in polluted sources, roles of
microorganisms causing environmental pollution, types of
pollution from microorganisms in directed and indirected
processes, application of microorganisms as indicators of
environmental pollution and principles of detoxification by using
microorganisms
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0203 539 วิทยาภูมิคุมกันขั้นสูงและการตรวจวินิจฉัย
3(3-0-6)
Advanced Immunology and Diagnosis
หลักการของระบบภูมิคุมกัน การสงสัญญาณ การเจริญของ
ทีเซลล และบีเซลล กระบวนการในการจัดการแอนติเจน การนําเสนอ และ
การจดจําแอนติเจน ภูมคิ มุ กันตอมะเร็ง รวมทัง้ กลไกและสาเหตุของการเกิด
โรคในระบบภูมคิ มุ กัน หลักการและวิธกี ารทางดานวิทยาภูมคิ มุ กันดานการ
ตรวจวินจิ ฉัย และการแปลผลทางหองปฏิบตั กิ ารภูมคิ มุ กันวิทยาทีใ่ ชในการ
วินิจฉัยโรคตางๆ เชน โรคติดเชื้อ โรคแพภูมิตัวเอง และโรคมะเร็ง เปนตน
Principles of immune system, signal transduction,
maturation of T-cell and B-cell, antigen processing, presentation
and recognition, tumor immunology, mechanisms and
pathogenesis of immunologic disorders, principles and methods in
diagnostic immunology, interpretation of results of immunological
tests related to disease e.g. infectious diseases, autoimmune
disease and cancer
0203 540 กระบวนการทางชีวภาพและเทคโนโลยีการหมัก 3(3-0-6)
Bioprocess and Fermentation Technology
การออกแบบถังปฏิกรณชีวภาพ จลนพลศาสตรกระบวนการ
หมัก สูตรอาหารและการควบคุมปจจัยตางๆ ในระหวางการหมัก การเก็บ
เกี่ยวผลผลิต การนําผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมมาใชใน
กระบวนการหมัก เพือ่ ลดของเสียและทําใหเกิดความคุม คาทางเศรษฐศาสตร
Bioreactor design, kinetics in fermentation process,
medium formulation, factors control in biological process, product
recovery, application of byproducts in fermentation process to
minimize waste and to provide economic effectiveness
0203 541 วิทยาเห็ดราขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Mycology
สัณฐานวิทยา โครงสรางของเซลล การเจริญและสืบพันธุ
การเปลีย่ นสภาพทางรูปราง การงอกของสปอรและการกระจาย เห็ดราทีเ่ ปน
แซโพรไฟต ซิมไบออน และปรสิต การปองกันและควบคุมการเจริญของเห็ด
รา การจําแนกเห็ดราขัน้ สูงดวยวิธที างเทคโนโลยีชวี ภาพ ระบบทางพันธุกรรม
และพันธุวิศวกรรมของเห็ดรา การใชประโยชนเห็ดรา
Morphology, cell structure, growth and reproduction,
differentiation, germination of spore and dispersion, fungi as
saprophytes, symbionts and parasites, prevention and control of
fungal growth, classification of higher fungi by biotechnological
methods, genetic systems and genetic engineering of fungi,
exploitation of fungi
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0203 542 วิทยาไวรัสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Virology
การจําแนกและระบุพันธุกรรมของไวรัส การติดเชื้อ กลไกของ
การเพิ่มจํานวน การระบาด ไวรัสกอมะเร็ง อินเทอรเฟยรอนและสารตอ
ตานไวรัสอื่นๆ การเพาะเลี้ยง ความสัมพันธของไวรัสกับพาหะและเจาบาน
การประยุกตใชไวรัสในการควบคุมโดยชีววิธี
Classification and identification of viral genetics;
infection; mechanism of viral replication; epidemiology;
carcinogenic virus; interferon and antiviral agents; viral cultivation;
interactions among viruses, vectors and hosts; applications of
viruses for biological control
0203 543 จุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Food Microbiology
ประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหารขั้นสูง ซึ่งรวม
ถึงจุลินทรียกอโรคทางอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย และ
การควบคุมจุลินทรียใหโทษทางอาหาร และการประยุกตใชจุลินทรียใน
ผลิตภัณฑอาหาร การประเมินความเสี่ยงทางดานจุลชีววิทยา
Current topics in food microbiology including emerging
food pathogens, factors affecting growth and control of
potentially harmful microorganisms in food, and applications of
microorganisms in food products, microbiological risk
0203 545 พันธุศาสตรของยีสต
3(2-2-5)
Yeast Genetics
สารพันธุกรรมของยีสต การแสดงออกและการควบคุมการ
แสดงออกของยีน พันธุกรรมที่ควบคุมการเพิ่มจํานวนเมตติงไทป การ
ทําแผนที่โครโมโซม การวิเคราะหพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายยีน
ไมโอติกและไมโตติกรีคอมบิเนชัน ลักษณะที่ควบคุมโดยสารพันธุกรรมใน
ไซโตพลาสซึม การวิเคราะหทางพันธุกรรมและการปรับปรุงของยีสตโดย
การกลายพันธุ เมตติงโปรโตพลาสฟวชั่น และพันธุวิศวกรรม
Yeast genetic material, gene expression and their
control, control of mating type increasing, chromosome mapping,
control of multiple genes, miotic and mitotic recombination,
cytoplasmic gene control, genetic analysis and gene improvement
by mutation, mating protoplast fusion and genetic engineering

0203 546 เห็ดมีฤทธิ์ทางยา
3(2-2-5)
Medicinal Mushrooms
องคความรูเกี่ยวกับชนิด การระบุชนิดและคุณสมบัติของ
เห็ดที่ใชเปนยาตามภูมิปญญาของแตละชนเผาทั้งในอดีตและปจจุบัน
องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ด วิธีการสกัด สารออก
ฤทธิ์จากเห็ดแตละชนิด ศึกษาเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของสารสกัดตอการ
ยับยัง้ จุลชีพ ฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดเปน
ยา สถานการณการใชเห็ดเปนยาในระบบสาธารณสุข
The traditional knowledge in medicinal mushroom
from the past to present, species, identification and characteristic
of medicinal mushroom, chemical properties and efficacy of
mushroom, the methodology of extraction of effective compound
from medicinal mushroom, study of bioactive compounds from
mushroom extracts for inhibiting microorganisms, antioxidant,
biodiversity of medicinal mushroom, the status of medicinal
mushroom in health care system
0203 547 เห็ดพิษ
3(2-2-5)
Poisonous Mushroom
ชนิ ด และการระบุ ช นิ ด ของเห็ ด พิ ษ ด ว ยลั ก ษณะทาง
สัณฐานวิทยา สารเคมีและความสัมพันธดานชีวโมเลกุล การใชประโยชน
จากเห็ดพิษตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั สารทีก่ อ ใหเกิดความเปนพิษตอรางกาย
เห็ดสกุลที่เปนพิษ การทดสอบความเปนพิษตามภูมิปญญาทองถิ่นและวิธี
ทางเคมี อาการเกิดพิษจากเห็ดชนิดตาง ๆ
Species and identification of poisonous mushroom base
on morphological chemical and molecular phylogeny, the used of
poisonous mushroom from the past to present; toxic substance,
poisonous genera, and poisonous testing by using traditional
knowledge and chemical method, symptoms from poisonous
mushroom
0203 549 เรื่องคัดสรรทางจุลชีววิทยา
2(2-0-4)
Selected Topics in Microbiology
ความรูใหม และเรื่องนาสนใจทางจุลชีววิทยา
Novel knowledge and interesting topics in Microbiology
0203 554 ไซยาโนแบคทีเรีย
3(2-2-5)
Cyanobacteria
ความรูเกี่ยวกับไซยาโนแบคทีเรีย อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร
เมแทบอลิซึม และสรีรวิทยาของไซยาโนแบคทีเรีย บทบาทของไซยาโน
แบคทีเรียในดานการเกษตร อุตสาหกรรม ทรัพยากรแหลงนํ้า การบําบัดนํ้า
เสีย การใชเปนดัชนีบงชี้คุณภาพนํ้า ความสัมพันธของไซยาโนแบคทีเรียกับ
สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น

General aspects of cyanobacteria, taxonomy, genetics,
metabolisms and physiology, roles of cyanobacteria in agriculture,
industry, water resource, wastewater treatment, use as an
indicator of water quality, relationship of cyanobacteria with other
organisms
3(2-2-5)
0203 556 แอคติโนมัยซีทขั้นสูง
Advanced Actinomycete
ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีทจากแหลงตางๆ สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม การจําแนกขั้นสูงดวยวิธีที่ทันสมัย นิเวศวิทยา
ของแอคติโนมัยซีท การเก็บรักษา สารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีผ่ ลิตโดยแอคติ
โนมัยซีท และการประยุกตใชทางดานสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรม การเกษตร
เภสัชกรรม และทางการแพทย
Biodiversity of actinomycetes from different sources,
morphology, physiology, genetics, advance taxonomy by modern
methods, ecology of actinomycetes, preservation, bioactive compounds produced by actinomycetes and application in environment, industry, agriculture, pharmacy and medicine
0203 588 วิทยาไลเคนสกับการใชประโยชน
3(2-2-5)
Lichenology and Applications
ความสัมพันธของมนุษยกบั การใชประโยชนจากไลเคนส การใช
ไลเคนสเปนอาหาร การสกัดสารจากไลเคนสเปนยา เปนสวนผสมในนํา้ หอม
และสียอม รวมทั้งการใชไลเคนสเปนดัชนีบงชี้ทางชีวภาพของสิ่งแวดลอม
Study of the relationship between lichens and people,
uses of lichens for food, lichens substance for traditional medicine,
perfume and dyes, including bioindicator monitoring air pollution
รายวิชาเลือก จากหลักสูตรอื่นๆ
รายวิชาเลือกในหลักสูตร วท.ม. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0203 508 ชีววิทยาของยีน
3(3-0-6)
Biology of Genes
พันธุศาสตรและหลักการ การศึกษาเชิงลึกเกีย่ วกับการดํารงของ
จีโนม การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคมาตรฐานและตัวอยาง
สิ่งมีชีวิตที่ใชโดยทั่วไปในการศึกษาทางชีวโมเลกุล
The fundamental genetic concepts, a comprehensive
survey of genome maintenance, gene expression and regulation,
the standard techniques and model organisms commonly used
in molecular biology studies
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0203 513 นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด
3(2-2-5)
Ecology and Taxonomy of Mushroom
หลักเบือ้ งตนในการจัดจําแนกและการระบุชนิดของเห็ด สัณฐาน
วิทยา โครงสรางภายใน นิเวศวิทยา และความสัมพันธทางพันธุกรรม เทคนิค
การสรางรูปวิธานในการระบุชนิดของเห็ด การตัง้ ชือ่ ของเห็ดตามหลักอนุกรม
วิธาน คุณคาความสําคัญของเห็ดทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ เทคนิคการเก็บ
ตัวอยางในภาคสนามและตัวอยางอางอิงในพิพิธภัณฑ
Principles of classification and identification of
mushroom, morphological anatomical ecological characteristics
and phylogeny, technique for key to species, nomenclature of
mushroom, values of micromushroom and macromushroom,
technique for collecting mushroom in the field and reference
specimen in herbarium
0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส
3(2-2-5)
Taxonomy Technique of Lichens
อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยาของไลเคนส การระบุ
ชนิดของไลเคนส ความสัมพันธดานวิวัฒนาการ เทคนิคการสรางรูปวิธาน
ในการระบุชนิดของไลเคนส การตั้งชื่อของไลเคนสตามหลักอนุกรมวิธาน
การอภิปรายการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัย ความสําคัญของไลเคนสกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ เทคนิคการเก็บตัวอยางไลเคนสในภาค
สนาม และตัวอยางอางอิงในพิพิธภัณฑ
Taxonomy, morphology, and ecology of lichenized
fungi, based on identification to species, molecular phylogeny,
technique for key to species, nomenclature of lichens, other topics
for discussion will include symbiosis, air pollution and lichens,
modern herbarium techniques and collecting in the field for lichens
0203 535 ชีววิทยาของมัยคอรไรซา
3(2-2-5)
Biology of Mycorrhiza
ชนิดของมัยคอรไรซา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และ
ความสัมพันธระหวางเชื้อรา มัยคอรไรซากับพืชอาศัย เทคนิคการศึกษามัย
คอรไรซา
Type of mycorrhiza, morphology, physiology, ecology
and relationship between mycorrhiza and host plant, techniques
on mycorrhizal study
0203 537 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Yeast and Yeast Technology
ชี ว วิ ท ยาของยี ส ต การจํ า แนกและการระบุ ช นิ ด การเก็ บ
รักษา พันธุกรรม และการปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตรเบื้องตนของ
การหมัก
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Biology of yeast, classification and identification,
preservation, genetics and strain improvement, industrial yeast
products and technology of production, introductory kinetics of
fermentation
0203 578 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด
3(2-2-5)
Bioactive Compounds from Mushrooms
ประเภทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด สมบัติและกลไกการ
ออกฤทธิ์ การสกัด การแยกสาร การทําใหบริสุทธิ์ การศึกษาโครงสรางทาง
เคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกตใช
Type of bioactive compounds from mushrooms;
properties, mode of action, extraction, separation, purification,
structural elucidation of bioactive compounds and their
application
0203 587 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดและผลิตภัณฑจากเห็ด 3(2-2-5)
Mushroom Cultivation and Production Technology
การเพาะและขยายพันธุเห็ดกินไดและเห็ดเปนยา รวมทั้งการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด
Edible and medicinal mushroom cultivation,
bioprocessing of various mushrooms
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0203 529 วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
Thesis
การศึกษาคนควาวิจยั ทางจุลชีววิทยา โดยใชระเบียบวิธกี ารวิจยั
และวิธกี ารทางสถิติ เพือ่ สรางองคความรูใ หม ภายใตการใหคาํ ปรึกษา อยาง
ใกลชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
Individual research in field of microbiology or related
fields by using the statistical and research methodologies in order
to construct novel knowledge under a close consultation of the
thesis committee
0203 530 วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
Thesis
การทําวิจัยในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภายใตการแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
Research in the field of microbiology under supervision
of a thesis advisory committee

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
: Master of Science Program in Energy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม)
(ชื่อยอ)

:
:
:
:

วิชาเอก

: พลังงาน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงาน)
วท.ม. (พลังงาน)
Master of Science (Energy)
M.Sc. (Energy)

โครงสรางหลักสูตร จัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2
กลุมรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
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รายวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
จํานวนไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ
จํานวนไมนอยกวา 14 หนวยกิต
0204 501 เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติสําหรับพลังงาน 3(3-0-6)
Mathematical and Statistical Techniques for Energy
0204 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพลังงาน
3(3-0-6)
Research Methodology in Energy
0204 503 แหลงพลังงานและการเปลี่ยนรูป
3(3-0-6)
Energy Resource and Conversion
0204 504 เศรษฐศาสตรพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Economics
0204 573 สัมมนาทางพลังงาน 1
1(0-2-1)
Seminar in Energy 1
0204 574 สัมมนาทางพลังงาน 2
1(0-2-1)
Seminar in Energy 2
1.2 วิชาเอกเลือก
จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชา โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา จากวิชาตางๆ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต จาก 2 กลุมวิชา
ดังนี้
กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
0204 515 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยขั้นสูง
Advanced Solar Cell Technology
0204 527 พลังงานชีวภาพ
Bioenergy
0204 536 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
Heat Exchanger
0204 537 เทคโนโลยีปมความรอน
Heat Pump Technology
0204 538 ทอความรอนขั้นสูง
Advanced Heat Pipe
0204 582 เทคโนโลยีพลังงานและการประยุกต
Energy Technology and Applications
0204 583 เทคโนโลยีการสะสมพลังงาน
Energy Storage Technology
0204 584 เทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียร
Nuclear Power Plant Technology
0204 586 เรื่องคัดสรรทางพลังงาน
Selected Topics in Energy
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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)

กลุมวิชาการจัดการและการวางแผนพลังงาน
0204 565 เวบภูมิสารสนเทศทางพลังงาน
3(3-0-6)
Web Geoinformatics in Energy
0204 566 การรับรูระยะไกลสําหรับพลังงาน
3(3-0-6)
Remote Sensing for Energy
0204 567 การประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผน
3(3-0-6)
การใชพลังงานระดับทองถิ่นs
Application of Geoinformatics for Planning
in Local Energy Level
0204 575 นโยบายและการวางแผนพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Policy and Planning
0204 576 การจัดการและการอนุรักษพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Management and Conservation
0204 577 การจัดการโครงการทางพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Project Management
0204 578 มาตรฐานสากลทางพลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
International Standard in Energy and Environment
หมวดวิชาประสบการณวิจัย
0204 592 วิทยานิพนธ
Thesis

จํานวน 12 หนวยกิต
12

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)
1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
1.1 วิชาเอกบังคับ
0204 501 เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติสําหรับพลังงาน 3(3-0-6)
Mathematical and Statistical Techniques for Energy
บทบาทของสถิติและคณิตศาตรในการศึกษาพลังงาน ความรู
เบื้องตนทางสถิติ การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยเชิงเสนอยางงายและการถดถอย
เชิงเสนเชิงซอน สหสัมพันธ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ การประยุกตใชงานระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการศึกษาพลังงาน
เทคนิคการหาคาที่เหมาะที่สุดทางพลังงาน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตร
Roles of mathematics and statistics in energy study,
basics of statistics, random sampling, estimation, hypotheses
testing, analysis of variance, simple linear regression and multiple
linear regression, statistical analysis using statistical packages,
application of numerical methods for energy study, energy
optimization techniques, computer programming for mathematical
problems solving
0204 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพลังงาน
3(3-0-6)
Research Methodology in Energy
ปรัชญาและแนวคิดในการวิจัย ระเบียบวิธีและกระบวนการ
วิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ทฤษฎีและเทคนิคการ
ใชเครือ่ งมือวัดทางไฟฟาและความรอน ทีจ่ าํ เปนในงานวิจยั ทางพลังงาน การ
เขียนรายงานการวิจัย การเสนอผลงานวิจัย การเขียนเคาโครงวิจัยและการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ
Philosophy and concepts of research, research
methodology and research procedures, data collection and
analysis, Theory and practical techniques on essential instruments
using in energy research, research writing, research presentation,
research proposal practicum and research writing for publication

0204 503 แหลงพลังงานและการเปลี่ยนรูป
3(3-0-6)
Energy Resources and Conversion
สถานการณพลังงานปจจุบัน เทคโนโลยีและภาพรวมของ
แหลงพลังานและพลังงานทดแทน การใชพลังงานทดแทน ความหมายของ
พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการเปลีย่ นรูปพลังงานทดแทนสมัยใหมประกอบ
ดวย พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํา้ พลังงานใตพภิ พ พลังงาน
นิวเคลียร และพลังงานจากชีวภาพ และเทคโนโลยีพลังงานอื่นๆ
Current energy situation, technologies, outlook
of renewable energy sources and consumptions, concept
of renewable energy, modern renewable energy conversion
technology, including solar energy, wind energy, hydropower,
geothermal energy, nuclear energy, and bio-energy and other
energy technologies
0204 504 เศรษฐศาสตรพลังงาน
3(2-3-5)
Energy Economics
การประเมินตนทุนพลังงาน การประเมินตนทุนตลอดวัฎจักร
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโครงการพลังงาน ปจจัยและเกณฑการ
เลือกพลังงานที่ยังยืน
Evaluation the cost of energy project, life cycle cost
analysis (LCCA), economic analysis of energy projects, parameter
and criteria for sustainable energy project.
0204 573 สัมมนาทางพลังงาน 1
1(0-2-1)
Seminar in Energy 1
การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอที่เกี่ยวของกับพลังงาน
Presentation and discussion on the topics related to
energy
0204 574 สัมมนาทางพลังงาน 2
1(0-2-1)
Seminar in Energy 2
การนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางฟสิกสที่เกี่ยวของกับ
หัวขอวิทยานิพนธ
Presentation and discussion in physics research related
to the student’s area
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วิชาเอกเลือก
กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
0204 515 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Solar Cell Technology
ทฤษฏีเกีย่ วกับเซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตยชนิดรอยตอ
พี-เอ็นของสารกึ่งตัวนํา เซลลแสงอาทิตยชนิดฟลมบาง เซลลแสงอาทิตย
ชนิดหลายชั้นรอยตอ ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย กลุมวัสดุสําหรับ
การผลิตเซลลแสงอาทิตย การประยุกตใชเซลลแสงอาทิตย หัวขอวิจัยที่ทัน
สมัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย
Theory of photovoltaic cells, P-N junction semiconductor
solar cells, thin film solar cells, multi-layer solar cells properties,
solar cell efficiency, materials for solar cell manufacture, solar
cells and applications, advanced research topics in solar cell
technologies
0204 527 พลังงานชีวภาพ
3(3-0-6)
Bioenergy
ความสําคัญของพลังงานชีวภาพ กระบวนการการผลิตและการ
ใชประโยชนพลังงานชีวภาพ พลังงานขยะ พลังงานจากของเสียในครัวเรือน
และอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการผลิตพลังงานชีวภาพแตละประเภท
Importance of bioenergy, production processes and
utilizations of bio-energy, garbage energy, energy form household
and industrial west, impact of bio-energy productions
0204 536 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
3(3-0-6)
Heat Exchanger
ชนิ ด และการนํ า ไปใช ป ระโยชน ข องอุ ป กรณ แ ลกเปลี่ ย น
ความรอน พืน้ ฐานของสมรรถนะอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอน หลักเกณฑ
การเลือกอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การประยุกตใชสําหรับการไหล
สถานะเดียว การประยุกตใชสําหรับการไหลสองสถานะ ปญหาการทํางาน
ของอุปกรณการแลกเปลี่ยน ความรอนและการแกปญหา
Types and applications of heat exchangers, fundamentals
of heat exchanger performance, heat exchanger selecting criteria,
applications for single phase flow, applications for two-phase flow,
operational problems in heat exchangers and solving
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0204 537 เทคโนโลยีปมความรอน
3(3-0-6)
Heat Pump Technology
หลักการทํางานของปม ความรอน แหลงรับและแหลงจายความ
รอนในระบบปมความรอนและการนําไปใชประโยชน ระบบปมความรอน
ชนิดตางๆ เชน แบบอัดไอ ทํางานในวัฏจักรปกติ วัฏจักรแบบดูดกลืน และ
วัฏจักรทรานสคริตคิ อล วัฏจักรแบบดูดกลืน ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมจาก
การปมความรอน
Principles of heat pumps, heat sinks and heat sources in
heat pump system and applications, types of heat pumps such as
vapor compression running on conventional cycle and transcritical
cycle gas-absorption, environmental impacts on the use of heat
pumps
0204 538 ทอความรอนขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Heat Pipe
หลั ก การทํ า งานและทฤษฎี ข องท อ ความร อ นและกาลั ก นํ้ า
อุปกรณ เครือ่ งมือวัดและการวัดในงานทอความรอน การออกแบบทอความ
รอน การออกแบบและสรางเครือ่ งแลกเปลีย่ นความรอน การวิจยั และพัฒนา
ทอความรอน การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรและการประยุกตใชงานเพือ่ การ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
Theory and operation principle of heat pipe and
thermosyphon, instruments and measurements in heat pipe,
design and construction of heat pipe heat exchanger, research
and development of heat pipe, economics analysis and applications of heat pipe for conservation of energy and environment
0204 582 เทคโนโลยีพลังงานและการประยุกต
3(3-0-6)
Energy Technology and Applications
เทคโนโลยี พ ลั ง งานที่ เ หมาะสมกั บ ชุ ม ชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม การสรางโซอุปทานและการเพิ่มโซมูลคาจากเทคโนโลยี
พลังงาน ชุมชน สมการพลังงานและสมดุลพลังงานการวิเคราะหและแบง
ประเภทชุมชนและภาคอุตสาหกรรม หลักและวิธกี ารเขาถึงชุมชนไทย การแก
ปญหาชุมชน โดยใชพลังงานเปนเครือ่ งมือการใชการวิจยั อยางมีสว นรวมใน
ชุมชน หลักการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและภาคโรงงานอุตสาหกรรม
Appropriate energy technology for community, supply
chain creation and value added chain from community energy
technology, energy equation and energy balance, community
classification and analysis, principles and methods approaching
Thai communities, community problem solving by using energy,
community participatory action research, community technology
transfer concept

0204 583 เทคโนโลยีการสะสมพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Storage Technology
แนวคิดในการสะสมพลังงานสมัยใหมที่ถูกคิดคน การสะสม
พลังงานเชิงกล พลังงานไฟฟา พลังงานเคมี พลังงานความรอน การสะสม
พลังงานกลในลอเฟอง การสะสมพลังงานศักยแบบสูบกลับ การสะสม
พลังงาน แบบอัดอากาศ การสะสมพลังงานไฟฟาในแบตเตอรี่และตัวเก็บ
ประจุไฟฟา การประยุกตใชงานระบบสะสมพลังงานความรอน การสะสม
พลังงานไฮโดรเจน
Advanced concepts of energy storage, mechanical
energy storage, electrical energy storage, chemical energy storage,
thermal energy storage, mechanical energy storage in flywheels,
pumped storage, compressed air energy storage, electrical energy
storage in batteries and capacitors, thermal energy storage
applications, hydrogen storage
0204 584 เทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียร
3(3-0-6)
Nuclear Power Plant Technology
โรงไฟฟาพลังความรอน เครื่องปฏิกรณ เครื่องปฏิกรณแบบ
นํ้าเดือดเครื่องปฏิกรณแบบนํ้าแรงดันสูงโรงไฟฟานิวเคลียรแบบฟวชัน
ความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางนิวเคลียร กฎหมายทางนิวเคลียร
Thermal power station, nuclear reactor, boiling water
reactor, pressurized water reactor, fusion reactor power station,
nuclear safety and accidents, nuclear regulatory
0204 586 เรื่องคัดสรรทางพลังงาน
3(3-0-6)
Selected Topics in Energy
การศึกษาหัวขอพิเศษทางพลังงานทีไ่ ดรบั การเลือกสรรภายใต
คําแนะนําของอาจารยผูสอนโดยการนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน
Study of the selected special topics in energy under
the advisory of lecturer by presentation and report writing
กลุมวิชาการจัดการและการวางแผนพลังงาน
0204 565 เวบภูมิสารสนเทศทางพลังงาน
3(3-0-6)
Web Geoinformatics in Energy
แนวคิ ด และการพั ฒ นาระบบภู มิ ส ารสนเทศบนระบบ
เครือขายเพือ่ การจัดทําและเชือ่ มโยงระบบภูมสิ ารสนเทศบนระบบเครือขาย
และปฏิบัติการระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือขายดานพลังงาน
Concept of web geoinformatics, developing
web geoinformatics and webnetwork, customization web
geo-informatics and laboratory of web geo-informatics in energy
field

0204 566 การรับรูระยะไกลสําหรับพลังงาน
3(3-0-6)
Remote Sensing for Energy
ประวัติของการรับรูระยะไกลโครงสรางของดาวเทียมการ
สงดาวเทียมระบบอุปกรณตา งๆ การจัดเก็บขอมูลการรับสงสัญญาณขอมูล
การรับขอมูลการประมวลผลขอมูลผลิตภัณฑตา งๆ ในการจัดเก็บขอมูลขีด
จํากัดของการรับรูร ะยะไกลและปฏิบตั กิ ารการรับรูร ะยะไกลทางดานพลังงาน
History of remote sensing, satellite structures,
launching satellites, satellite system and sensors, flow of remote
sensing data processing, remote sensing products, limitation of
remote sensing and laboratory of remote sensing in energy
0204 567 การประยุกตใชภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผน 3(3-0-6)
การใชพลังงานระดับทองถิ่น
Applications of Geoinformatics for Planning in
Local Energy Level
แนวความคิดดานการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาประยุกต
ใชกบั การวางแผนพลังงานระดับทองถิน่ เชน การหาพืน้ ทีเ่ หมาะสมของพืน้ ที่
ในการติดตั้งกังหันลม การหาพื้นที่เหมาะสมในการสรางบอแกสชีวภาพ
การหาพื้นที่เหมาะสมในการสรางเตาเผาถานและการหาพื้นที่เหมาะสม
สําหรับระบบพลังงานหมุนเวียน
Concepts on applications of geoinformatics for
planning in local energy level such as finding suitable area for
installation wind turbines, finding suitable area building ponds
of biogas, finding a suitable area to build the stove and finding
suitable areas for renewable energy systems
0204 575 นโยบายและการวางแผนพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Policy and Planning
แนวความคิดดานนโยบายสาธารณะ โครงสรางและพลวัตรของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การวิเคราะหนโยบายสาธารณะกรณีพลังงาน
กลไกของการกําหนดนโยบาย ตนทุนทางพลังงานกับการผลิต ทรัพยากร
พลังงานและการพยากรณ การวางแผนทางดานอุปสงคและอุปทานพลังงาน
การวางแผนการลงทุนดานพลังงาน พลังงานและสิง่ แวดลอม ปจจัยพืน้ ฐาน
สําหรับการวางแผนพลังงาน การสรางแบบจําลองทางพลังงาน
Key concepts of public policy, structure and dynamics
processes of public policy, public policy analysis in cases of energy,
policy-making mechanisms, manufacturing and cost of energy,
energy resources and forecasting, energy supply and demand
planning, energy investment planning, energy and environment,
basic factors for energy planning, energy modeling
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0204 576 การจัดการและการอนุรักษพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Management and Conservation
หลักการในการจัดการพลังงาน การวางแผนเพื่อการจัดการ
พลังงาน การตรวจสอบวิเคราะหประเมินประสิทธิภาพทางดานพลังงาน
การจัดการทางดานความรอน ความเย็น โหลดไฟฟาและแสงสวาง การใช
คอมพิวเตอรในการจัดการพลังงานและดานเศรษฐศาสตรการใชพลังงาน
Introduction to energy management, planning energy audit, energy effective, heating and cooling management,
electrical load profile, lighting, computer energy management and
energy economic analysis
0204 577 การจัดการโครงการทางพลังงาน
3(3-0-6)
Energy Project Management
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการโครงการ ทฤษฎีและแนว
ความคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ การเริ่ม
ตนโครงการ การวางแผนและการดําเนินงานโครงการการควบคุม และการ
ปดโครงการ กรณีศึกษาของการจัดการโครงการพลังงาน
Basic knowledge of project management, theoretical
and concept of project management, project life cycle, initiation
of the project, project planning and exeution, project controlling
and closure, case study of energy project management
0204 578 มาตรฐานสากลทางพลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
International Standard in Energy and Environment
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับดาน
พลังงานและสิ่งแวดลอมที่พบเห็นโดยทั่วไป ไดแก การจัดการดานพลังงาน
ตาม พรบ. การสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน การจัดการพลังงาน (ISO 50001)
ขอกําหนด เทคนิคการดําเนินการ เทคนิคการตรวจติดตาม เทคนิคการ
ประเมินผล
Fundamental of energy and environment of international
standard include, energy management system follow requirement
of Thailand‘s legislation: energy management system (ISO 50001)
guideline system monitoring and implementation
0204 592 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
Thesis
คนควาและวิจัยในหัวขอที่สนใจทางฟสิกสเพื่อแกปญหา
พัฒนาหรือสรางองคความรูใหม ภายใตการใหคําแนะนําและปรึกษาของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
Conducting research in the field of physics in order to
resolve problems, developing or generate a new body of knowledge
under supervision of a thesis advisory committee
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