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 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน สามารถศึกษาไดจากคูมือหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาตรีและคูมือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

การศึกษาและเปนศูนยกลางการพัฒนาสูภูมิภาคอินโดจีน เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย

ก
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 6.  รานยามหาวิทยาลัย เปนแหลงบริการดานยา เครื่องมือแพทย และผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน อีกทั้ง เปนแหลงบริการใหความรูในเรื่องยาและสุขภาพแกประชาชน

ข

เสริมความรู ความคิด ภูมิปญญา”

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
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 7. ฟารมมหาวทิยาลยั เปนหนวยงานท่ีจดัต้ังข้ึนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั

เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนหนวยงานที่สนับสนุน

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนิสิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีใหมีความเหมาะสมกอน

ที่จะเผยแพรแกชุมชน

 8.  สถานวีิทยุกระจายเสียง ใหบริการความรู ความบันเทิง เผยแพรขาวสารทางราชการ สงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรมให บริการวิชาการแกชุมชน สงกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (F.M.) ความถ่ี 102.25 MHz 

พืน้ทีท่ีส่ามารถรับฟงไดม ี7 จงัหวัด ไดแก มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน ยโสธร มกุดาหาร และสกลนคร

 9.  โรงเรียนสาธิต เปนสถานศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน รับนักเรียนทองถ่ิน

ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

 10. ศนูยบรรพชวีนิ ศกึษาวจิยัซากดึกดําบรรพไดโนเสารทีค่นพบเปนจาํนวนมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

และสรางบุคลากรดานบรรพชีวินวิทยา

 11.  ศูนยนวัตกรรรมไหม เปนหนวยงานที่ศึกษาวิจัยเพาะเลี้ยงไหมใหมีคุณภาพ และพัฒนาการเล้ียงไหม

ซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 12.  ศูนยหนังสือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนศูนยจําหนายตํารา หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป อุปกรณ 

การศึกษา ชุดนิสิต ชุดกีฬา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และสินคาอุปโภคบริโภค

 13. งานบริการหอพักนิสิต เปนหนวยงานท่ีใหบริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับท่ีพักอาศัยของ

อาจารยขาราชการ พนักงาน และนิสิต

ค
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ง

ปรัชญา
พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว

ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน

วิสัยทัศน
“เปนเลิศทางวิชาการ บูรณาการความรูจากทองถิ่นสูสากล”

พันธกิจ
1)  จัดการศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2)  สรางผลิตผลจากงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมและมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสม
3)  ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพื่อใหชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
4)  อนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีมุงม่ันในการสั่งสมแสวงหาความเปนเลิศทางวิชาการ โดยศึกษา
ภูมิปญญาทองถ่ินผสานกับวิทยาการท่ีเปนสากลให เ กิดความงอกงามทางสติปญญา สามารถพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

สีและตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย
“สีเหลือง”  หมายถึง  ความเจริญรุงเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ
“สีเทา”  หมายถึง  ความคิด หรือ ปญญา
“สีเหลือง-เทา”  หมายถึง  การมีปญญาและความคิดที่ดีงาม อันนําไปสูความเจริญรุงเรือง
“ตนราชพฤกษ” หรือ ตนคูน หมายถึง  ความคําคูน หรือ ความรุงเรือง

ใบเสมา หมายถึง ความรูหรือภูมิปญญา
องคพระธาตนุาดูน เปนปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสัญลักษณ

แทนคุณธรรมและความดีงาม
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุงเรือง
ลายขิด หมายถึง ภูมิปญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

 “ตราโรจนากร”  หมายถึง  สัญลักษณแหงความเจริญรุงเรือง
 ตราโรจนากรมอีงคประกอบ เปนรูปใบเสมา ภายในมสีญัลักษณขององคพระธาตนุาดนู ดานลางมสีรุยิรังสีทีแ่ผขึน้
จากลายขิดซึ่งอยูเหนือปรัชญาภาษาบาลี วา “พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว” ซึ่งหมายความวา ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารราชนครินทร (RN) ชั้น 2 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท :  043-754412-3, 043-754333 ตอ 2012, 2013, 2014, 2015
โทรสาร :  043-754412-3
Website :  http://grad.msu.ac.th

จ

และความเปนสากลภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองได”

พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน
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โครงสรางการบร�หาร

บุคลากรบัณฑิตว�ทยาลัย

	 เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงของประเทศ	จึงต้อง

มีการวางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร	 และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหนวยงาน

ประสานและสนับสนุน	ได้แก	สนับสนุนการปรับปรุงและเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายและทันสมัย

และมีความเป็นสหวิทยาการให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมทั้งมี	 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการทำางานที่สะดวก	 รวดเร็ว	 ดังนั้น	 บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการบริหาร	 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	 แนวคิดในการปฏิบัติงาน	 ปรับปรุงสื่ออุปกรณ์เครื่องใช้ให้มี

ประสิทธิภาพ	ตลอดจนปรับปรุงความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อยางเหมาะสม

ผู้บริห�ร
	 ศาสตราจารย์	ดร.ประดิษฐ์	 เทอดทูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.โสภา	 แคนสี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายบริหาร
	 ผู้ชวยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝายวิชาการ

กลุ่มง�นบริห�รและธุรก�ร
	 นางพิกุลศิลป์	 งามสูงเนิน	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการพิเศษ
	 นางกนกนวล	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสุภาภัทร	 บุตรไทย	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวณัฏวรรณ์	 จันทะพิมพ์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางลภัสรดา	 นรินยา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวสุพัตรา	 ตั้งวิเชียร	 เจ้าหน้าที่การเงิน
	 นายอนุสิษฐ์	 จันทร์หอม	 พนักงานขับรถ

กลุ่มง�นบริก�รก�รศึกษ�
	 นางศรินทร์ยา	 เกียงขวา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 นางวิชชุลดา	 ลดาวัลย์	 นักประชาสัมพันธ์
	 นายจักรกฤษณ์	 บุญสีลา	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มง�นม�ตรฐ�นบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท	 สีหาบุญมี	 นักวิชาการศึกษา
	 นางอุบลรัตน์	 ป้านภูมิ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาวศิริจรรยา	 ใจการ	 นักวิชาการศึกษา
	 นางสุนทรี	 เซ็นเมืองปัก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาววรรณวิษา	 ปินะสา	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการ
	 นางสาวรัตนาภรณ์	 สมนึก	 เจ้าหน้าที่ประจำาโครงการบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กริสน์	 ชัยมูล	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มณีรัตน์	 องค์วรรณด	ี	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายบริหาร
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สุมัทนา	 กลางคาร	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ฝ่ายวิชาการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธัชชัย	 จิตรนันท์	 รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยั	ฝา่ยประกนัคณุภาพการศกึษา
	 	 	 และกิจการพิเศษ
	 นางพิกุลศิลป์		 งามสูงเนิน		 หัวหน้าสำานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	

กลุ่มงานบริหาร
	 นางกนกนวล		 นรินยา		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสุภาภัทร		 บุตรไทย		 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวณัฏวรรณ์		 จันทะพิมพ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวลภัสรดา		 ชัยประสิทธิ	์	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
	 นางสาวสายฝน	 ทัพขวา	 นักวิชาการศึกษา	ชำานาญการ
	 นายวัฒนชัย	 สร้อยดั้น	 นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบริการการศึกษา
	 นางศรินทร์ยา		 เกียงขวา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร	์ชำานาญการ
	 นางวิชชุลดา		 ลดาวัลย	์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
	 นายจักรกฤษณ์		 บุญสีลา		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
	 นางสาวอรไท		 สีหาบุญม	ี	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางภัทรวรรธน์	 ชนพัฒน์จิรโชติ	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ชำานาญการพิเศษ
	 นางอุบลรัตน์		 ป้านภูม	ิ	 นักวิชาการศึกษาฏิบัติการ
	 นางสาวศิริจรรยา		 ใจการ		 นักวิชาการศึกษา
	 นางสาววัลภา	 โชคบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฉ
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FACULTY OF SCIENCE

http://www.science.msu.ac.th

 
 

www.science.msu.ac.th
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1.
2.  

5
15
3

3. 

48 48
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 Seminar in Chemistry 3  

 Modern Inorganic Chemistry 1

 Modern Inorganic Chemistry 2

 Advanced Organic Chemistry 
 Reaction and Synthesis 

 Selected Current Research Topics in
 Organic Chemistry 

 Molecular Structure 

 Frontiers of Physical Chemistry 

 Modern Biochemistry 

 Advanced Skills in Biochemical Research

 Modern Analytical Chemistry  

 Recent Trends in Analytical Chemistry

 Modern Applied Chemistry  

 Current Interesting Topics in Applied
 Chemistry 

 Seminar in Chemistry 1  

 Seminar in Chemistry 2  

 Seminar in Chemistry 3  

 Advanced Inorganic Chemistry

 Characterization of Inorganic Compounds 

 Modern Inorganic Chemistry 1 

 Modern Inorganic Chemistry 2  

 Advanced Organic Chemistry  

 Spectroscopic Techniques in Organic 
 Chemistry

 Advanced Organic Chemistry 
 Reaction and Synthesis

 Selected Current Research Topics in Organic
 Chemistry  

 Advanced Physical Chemistry 1

 Advanced Physical Chemistry 2

 Molecular Structure 

 Frontiers of Physical Chemistry 

 Advanced Biochemistry

 Biochemical Techniques 

 Modern Biochemistry 

 Advanced Skills in Biochemical Research

 Advanced Analytical Chemistry

 Method Validation and Quality Control 

 Modern Analytical Chemistry  

 Recent Trends in Analytical Chemistry

 Advanced Polymer Synthesis
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 Polymer Properties and Characterization

 Modern Applied Chemistry  

 Current Interesting Topics in Applied 
 Chemistry  

               Organotransition Metal Chemistry

 Group Theory and Chemical Applications

 Inorganic Reaction Mechanisms

 Crystallography

 Solid State Chemistry

 Spectroscopy of Inorganic Compounds

 Advanced Coordination Chemistry

               Supramolecular Devices

 Zeolite Chemistry 

 Current Topics in Inorganic Chemistry

 Bioinorganic Chemistry

 Techniques for Inorganic Synthesis

 Heterocyclic Chemistry

 Organic Reaction Mechanisms

 Modern Synthetic Reaction

 Natural Product Compounds

 Organic Synthesis

 Organic Synthesis Laboratory 

 Carbon Bond Forming Reactions

 Medicinal Organic Chemistry  

 Special Topics in Organic Chemistry 

 Surface Chemistry and Catalysis  

 Thermal Degradation of Polymeric Materials  

 Mathematical Methods in Physical Chemistry 

 Chemical Kinetics

 Special Topics in Physical Chemistry 

 Molecular Modeling in Bioinformatics 

 Thermal Analysis for Materials Science

 Molecular Modeling of Polymers

 Computational Quantum Chemistry

 Biochemical Methods

 Biochemical Principle of Nutrition

 Coenzymes and Cofactors in Enzymology

 Enzyme Technology
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 Biochemical Applications of Nuclear
 Magnetic Resonance

 Topics in Modeling for Biochemical System

 Emerging Biochemical Technologies for 
 Biobased Product Development

 Plant Biochemistry

 Biochemistry of Diseases

 Biochemistry of Cancer

 Biochemistry of Genetics

 Gene Regulation

 Special Topics in Biochemistry

 Industrial Biochemistry

 Medical Biochemistry

 Molecular Biochemistry

 Bioinformatics  

 Biochemistry of Love and Happiness

 Biochemistry of Peptides and Proteins  

 Gene Technology  

 Electrochemical Analysis

 Electrophoresis

 Instrumental Analysis

 Sample Preparation for Chemical Analysis

 Sensors for Chemical Analysis 

 Trace Analysis

 Special Topics in Analytical Chemistry 1

 Special Topics in Analytical Chemistry 2

 Biodegradable Polymers for Medical and 
 Pharmaceutical Applications

 Polymer Nanotechnology

 Polymer Science Laboratory

 Plastic Technology 

 Rubber Technology 

 Additives for Polymer

 Latex Technology 

 Special Topics in Polymer Science 

 Thesis   

 Thesis   
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 Seminar and discussion in chemistry from 

  

  Seminar in interesting and modern in chemistry 

seminar in English

 

 Seminar in interesting and modern in chemistry 

seminar in English

 

 Oral presentation at national or international 

academic meeting
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c 

n 

reactions of coordination compounds and organometallic 

complexes and application in catalysis

 Characterization of inorganic compounds by using 

many techniques such as nuclear magnetic resonance 

 

kinetics and mechanism of the reactions of transition metal 

 

 

 

 Structure and reaction mechanism of organic 

 

thermodynamics and stereochemistry to predict the 

reactions

 

resonance spectroscopy and mass spectrometry to interpret 

 

and synthetic organic compounds
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modern synthetic methods especially synthesis of natural 

products and other macromolecules

 Selected advanced topics of current interest in the 

 

 

 

colligative properties  

 

 

 

 

statistical mechanics for simple systems

 

 

Integrated learning from recent and most advanced selected 

 

biochemistry

  Principles and methodologies used in biochemical 

 

biochemistry for integration concepts and experimental skills 

in biochemistry
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 Principle and application of advanced chromatographic 

and spectroscopic instruments such as ultra performance 

 

 

application of hyphenated instrumental analysis such as gas 

 

 

determination and assessment of method performance 

 

 

 

control for testing laboratory

 

 Principle and application of modern analytical 

 Recent trends in analytical techniques and  

chemical innovation
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effecting on the product of polymerization 

solution and a brief account of the analytical techniques 

used in polymer characterization

Modern

chemistry 

 Selected topics of advanced applied chemistry 

 

application of organotransition metal compounds

 

 

electronic spectra
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the determination of molecular structure of crystal

 The nature and electronic structure of ideal and 

chemical reaction of solid

 

 

electron spin resonance spectroscopy and mossbauer 

spectroscopy of transition metal complexes

 

 

coordination polymer

 

application of supramolecular devices

 

zation and application of zeolite

 

 

 

inorganic chemistry

 

  Role and function of metal ions in biological 

and some bioinorganic compounds
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  Techniques for synthesis of inorganic compounds 

 

 

techniques 

 

 

heterocyclic natural products

 

 

kinetic and physical methods to determine organic 

and rearrangement

especially experimental techniques and application of  

reactions for chemical research

 

properties of natural products

 

 

 

 

some organic compounds using various techniques
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be semesterly announced

  

 

 

 

 

during processing of polymers

 Applications of mathematical methods for physi

transition state theory and kinetic measurements
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physical chemistry for thesis or independent study 

 

molecular design and applications  

 

 

 

 Modeling and simulation methods for polymers 

and their applications

 

chemistry calculations and their practical usage

 

 

 Introduction to modern biochemical laboratory 

 

 Biochemical and physiological fundamentals of 

in nutrition and metabolism

 

 

 

 Importance of coenzyme and cofactors of enzymes 
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resonance techniques used in biochemical research; the emphasis 

 Discussion of topics relevant to predictive 

modeling of biochemical systems

 

applications

 Biochemistry of important diseases in human and 

mechanism of these diseases

 

 

 Structures and functions of genetic materials 

 



75ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 

 

semesterly announced

 

 Application of biochemistry to the production of 

the role of biological compounds and their metabolism in 

 Molecular biochemistry applied to diagnosis  

 

 

 

practical methods and factors involved in protein 

crystallization

 Introduction to the fundamentals of molecular 

study of proteins and nucleic acids
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techniques for amino acids sequencing in peptides and 

cations of bioactive peptides and proteins

 

and gene technology research

 Electrochemical principles and their applications 

ance spectroscopy and other electrochemical techniques

  Principle and application of electrophoresis such 

chip electrophoresis

 

 

 Chemical analysis by automated instrumental 

analytical instrument and programming the computer soft

 

 

 

preparation and other modern extraction techniques
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 Principles and the analytical method using 

fabrication and application of sensors for chemical analysis

 

 Application of analytical chemistry under circum

 

 

speciation

 

be semesterly announced

 

be semesterly announced

  

 

application of biodegradable polymers for medical and 

pharmaceutical science

 

 

nanotechnology

 

 

 Experiments in polymer science to provide the 

experiences and experimental skills in polymer science

 

 

 

 

polymer composites
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products   

 

 

be semesterly announced

 

 

topics in chemistry to develop the research experience and 

 

 

topics in chemistry to develop the research experience and 
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 ( . .)
 (  . . 2559)

   :  

   : Doctor of Philosophy Program in Biology

   :  ( )

   : . . ( )

   : Doctor of Philosophy (Biology)

   : Ph.D. (Biology)

 1.1  1.2  2.1  2.2

1. - - - -

1.1 - - 3 6

1.2 - -

1.2.1 6 6

1.2.2 6 18

2. 48 72 36 48

48 72 48 72

:  1.1  1.2  
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  6 

0299 501 * 3(3-0-6)

 Statistical Methods for Sciences

0299 502 ** 3(3-0-6)

 Research Methodology for Sciences

*  1.2  2.2 

  S (Satisfactory)

**  

 S (Satisfactory)

  6 

0203 601 ** 3(3-0-6)

 Biology for Advanced Research

0203 602   1(0-2-3)

 Special Problem in Biology 

0203 691  1* 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 1

0203 692  2* 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 2

*  2.1  2.2  

 1.1  1.2  

 S (Satisfactory) 

**  2.1  2.2  

  

  2.1   6   

 2.2  18  

 

0203 611  3(2-2-5)

 Ecology and Taxonomy of Lichens 

0203 612  3(2-2-5)

 Comparative Wood Anatomy

0203 613  3(2-2-5)

 Bryology

0203 614  3(2-2-5)

 Morphology and Physiology of Seeds

0203 615  3(1-4-5)

 Advanced Plant Tissue Culture

0203 616  3(2-2-5)

 Advanced Physiology of Plant

0203 617  3(2-2-5)

 Advanced Taxonomy of Plant

0203 618  3(2-2-5)

 Phytochemistry

0203 619  3(2-2-5)

 Use of Lichens 

0203 621  3(3-0-6)

 Biology of Crustaceans

0203 622  3(2-2-5)

 Advanced Animal Embryology

0203 623  3(2-2-5)

 Comparative Animal Behavior 

0203 624  3(2-2-5)

 Economic Animals

0203 625  3(2-2-5)

 Medical Entomology

0203 626  3(2-2-5)

 Biology of Social Insects

0203 627  3(2-2-5)

 Advanced Parasitology

0203 628  3(2-2-5)

 Economic Insects 

0203 629  3(2-2-5)

 Taxonomy of Freshwater Microcrustaceans

0203 651  3(2-2-5)

 Advanced Animal Cell Physiology

0203 652  3(3-0-6)

 Reproductive Neuroendocrinology 

0203 653  2(2-0-4)

 

 Current Topics in Advanced Endocrine Physiology

 and Toxicology

0203 654  3 (2-2-5)

 Advanced Endocrinology 

0203 655  3(2-2-5)

 Comparative Animal Physiology 

0203 631  3(2-2-5)

 Advanced Phycology
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0203 632  3(2-2-5)

 Biology of Mushrooms 

0203 633  3(2-2-5)

 Advanced Mycology 

0203 634  3(3-0-6)

 Medicinal Mushroom

0203 635  3(2-2-5)

 Applied Techniques in Microbiology

0203 636   3(2-2-5)

 Immobilized Biocatalysts

0203 637  3(2-2-5)

 Yeast for Industry

0203 638  3(2-2-5) 

 Microbial Products

0203 639   3(2-2-5)

 Advanced Microbial Diversity

0203 731  3(3-0-6)

 Advanced Research Methodology in Microbiology

0203 732  3(2-2-5)

 

 Advanced Chemical Techniques in Microbial 

 Metabolites

0203 733  2(1-2-3)

 Advanced Diagnostic Microbiology

0203 734  3(2-2-5)

 Advanced Biology of Plant Pathogens

0203 735  3(2-2-5)

 Advanced Medical Mycology and Parasitology

0203 736  3(2-2-5) 

 Advanced Virology

0203 737  3(2-2-5)

 Advance Food Microbiology

0203 738  3(2-2-5)

 Food Fermentation Microbiology

0203 739  3(2-2-5)

 Advanced Actinomycete

0203 641  3(3-0-6)

 Biology of Genes

0203 642  3(3-0-6)

 Animal Cytogenetics

0203 643  3(3-0-6)

 Fungal Genetics

0203 644  3(3-0-6)

 Genetics and Biodiversity

0203 645  3(3-0-6)

 Molecular Ecology

0203 646  3(3-0-6)

 Molecular Systematics

0203 647  3(2-2-5)

 Prokaryotic Molecular Genetics

0203 661  3(2-2-5)

 Statistics and Research in Ecology

0203 662  3(2-2-5)

 Invertebrate Ecology

0203 663  3(2-2-5)

 Vertebrate Ecology

0203 664  3(2-2-5)

 Behavioral Ecology

0203 665  3(2-2-5)

 

 Measuring and Monitoring Biodiversity for 

 Conservation Science 

0203 666  3(3-0-6) 

 Land Used and Land Cover Changed 

0203 667  3(3-0-6) 

 Research Methodology for Biodiversity 

0203 668  3(3-0-6)

 Tropical Freshwater Ecosystems

0203 669  3(2-2-5)

 Aquatic Insect Ecology

0203 671  3(2-2-5)

 Lichens and Air Pollution

0203 672  3(2-2-5)

 Ecotechnology

0203 791 * 72 

 Thesis

0203 792 ** 48 

 Thesis

0203 793 *** 36 

 Thesis

*  1.2

**  1.1  2.2

***  2.1
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 (  . . 2559)

0203 602  1(0-2-3)

 Special Problem in Biology

  

 

 The study on special topics in biology using a research 

methodology; writing reports and presentation

0203 691  1 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 1

  

 Investigating an interested topic in the eld of biology, 

oral presentation and discussion 

0203 692  2 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 2

  

 Presentation and comment on topics related to biology 

of current circumstance, leading to the selection of a student’s 

research topic

  2.2) 

0203 611  3(2-2-5)

 Ecology and Taxonomy of Lichens 

    

  

 

 Taxonomy, morphology, ecology of l ichens, 

identi cation of lichens, symbiosis, air pollution and lichens, 

modern herbarium techniques for lichens

0203 612  3(2-2-5)

 Comparative Wood Anatomy

   

 

  

 1) 

0299 501  3(3-0-6)

 Statistical Methods for Sciences

 

   

  

   

 De nitions 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  3(3-0-6)

 Research Methodology for Sciences

  

  

  

 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

 2) 

  2.1)  

0203 601  3(3-0-6)

 Biology for Advanced Research

   

   

 Integration of knowledge on molecular biology, 

molecular genetics, ecology, evolutionary process, biodiversity 

as fundamental for advanced research
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 Structure and ontogeny of vascular cambium, growth 

ring, structure of secondary xylem, wood anatomical features that 

useful for classi cation and identi cation of plant, wood anatomy 

of Gymnosperm and Dicotyledon, methods for comparative wood 

anatomy studies

0203 613  3(2-2-5)

 Bryology

      

  

 Morphology, physiology, life cycles, reproduction, 

classi cation, evolution, and ecology of bryophytes

0203 614  3(2-2-5)

 Morphology and Physiology of Seeds

     

 

 Morphology, physiology, taxonomy, techniques used 

for the study of seeds emphasizing seeds from commercial plants 

0203 615  3(1-4-5)

 Advanced Plant Tissue Culture

  

   

 Application of plant tissue and organ culture, and 

culture of plant cells and protoplasts, application for various 

domains

0203 616  3(2-2-5)

 Advanced Physiology of Plant

  

  

 

 Current interesting research studies in plant 

nutrition, transport and mechanism involving growth, processes 

and mechanisms of energy production in plant cells 

0203 617  3(2-2-5)

 Advanced Taxonomy of Plant 

   

    

  

 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  3(2-2-5)

 Phytochemistry 

   

      

  

 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  3(2-2-5)

 Use of Lichens 

   

   

   

  

 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

0203 621  3(3-0-6)

 Biology of Crustaceans 

   

    

 General biology of crustaceans, classi cation, 

morphology, life cycle, nursery and culture, environmental effects 

on growth, use of Crustaceans

0203 622  3(2-2-5)

 Advanced Animal Embryology
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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  3(2-2-5)

 Comparative Animal Behavior 

   

  

   

 Comparative studies on animal behavior, social 

behavior, evolution of defense mechanisms, sexual selection and 

mating, territorial behavior, habitat selection and cycles, eld 

study and a case study required

0203 624  3(2-2-5)

 Economic Animals 

      

 

  

 Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat, 

classi cation of economic important animals, types of damages, 

collecting and preserving techniques, methods of pest control

0203 625  3(2-2-5)

 Medical Entomology

   

   

 Arthropods agents and vectors of human and animal 

diseases, their biology, behavior, pathogenesis, classi cation, 

control methods

0203 626  3(2-2-5)

 Biology of Social Insects

   

     

  

 

 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 627  3(2-2-5)

 Advanced Parasitology

    

   

  

 Classi cation, 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  3(2-2-5)

 Economic Insects

      

 

  

 Morphology, anatomy, ecology, distribution, habitat, 

classi cation of economic important insects, host plants and types 

of damages, collecting and preserving techniques, methods of 

insect control

0203 629  3(2-2-5)

 Taxonomy of Freshwater Microcrustaceans

    

    

 

 Taxonomy and systematics, including classi cation, 

identi cation, morphology, ecology, distribution, evolution and 

applies of freshwater microcrustaceans, focusing on tropical groups

0203 651  3(2-2-5)

 Advanced Animal Cell Physiology

   

 

   

 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
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0203 652  3(3-0-6)

 Reproductive Neuroendocrinology 

 

 

   

 

 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  2(2-0-4)

 

 Current Topics in Advanced Endocrine Physiology 

 and Toxicology

 

  

  

  

 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  3(2-2-5)

 Advanced Endocrinology 

  

 

  

 

 

 

 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  3(2-2-5)

 Comparative Animal Physiology 

  

     

  

 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

0203 631  3(2-2-5)

 Advanced Phycology

   

   

 Detailed structure of various groups of algae, 

physiology, genetics, sources of distribution, collections, algal 

culture and experimental studies of commercial algae

0203 632  3(2-2-5)

 Biology of Mushrooms 

  

   

   

 Basic knowledge of mushroom, principles of mushroom 

classi cation and identi cation, mushroom collection, mushroom 

ecology, important of mushrooms poisoneous mushrooms, 

edible and medicinal mushroom cultivation, production of 

various mushrooms

0203 633  3(2-2-5) 

 Advanced Mycology 

    

   

 

  

 

 Morphology, cell structure, growth, differentiation, 

dispersion and germination of spore, nutrition, fungi as saprophytes 

and parasites, prevention and biological control of fungal growth, 

classi cation of higher fungi by modern methods, genetic systems 

and genetic engineering of fungi, exploitation of fungi
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0203 634  3(3-0-6)

 Medicinal Mushroom 

  

 

 History of medicinal mushrooms, biodiversity of 

medicinal mushrooms, chemical properties and ef cacy of 

mushrooms 

 

0203 635  3(2-2-5)

 Applied Techniques in Microbiology

  

     

   

 Principles of application of equipment and techniques 

for microbiological research, chromatography, electrophoresis, 

Polyemerase Chain Reaction, DNA sequencer, ELISA, lyophylization, 

and electron microscopy

0203 636  3(2-2-5)

 Immobilized Biocatalysts

  

 

    

 

 

 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  3(2-2-5)

 Yeast for Industry

   

    

 

 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

0203 638  3(2-2-5)

 Microbial Products

  

  

      

   

   

 Physiology, optimum condition and process for growth 

and production of microbial products, production and downstream 

processes, separation and puri cation, especially for antibiotics, 

amino acids, fatty acids, organic acids, vitamins, pigments, biogas, 

hormones and polysaccharides, application of microbial products

0203 639  3(2-2-5)

 Advanced Microbial Diversity

  

      

 

 

  

 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  3(3-0-6)

 Advanced Research Methodology in Microbiology

   

   

  

   

 

 

 Methods applied to broad elds 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 

elds and the application of advance skills in conducting research
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0203 732  3(2-2-5)

 

 Advanced Chemical Techniques in Microbial 

 Metabolites 

 

    

   

  

 Advanced chemical techniques for studying 

metabolites from microorganisms, extraction, separation, 

puri cation and structural elucidation by using spectroscopic, 

chromatographic and other separation techniques, presentation 

and discussion of current issues, especially for advances 

chemical techniques 

0203 733  2(1-2-3)

 Advanced Diagnostic Microbiology

  

 

  

 

 Modern methods for cultivation and identi cation 

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  3(2-2-5)

 Advanced Biology of Plant Pathogens

  

   

   

 

 

 Advanced techniques for identi cation 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  3(2-2-5)

 Advanced Medical Mycology and Parasitology 

 

   

  

  

 

 

 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  3(2-2-5)

 Advanced Virology

   

 

   

 Viral cultivation, classi cation and identi cation 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  3(2-2-5)

 Advance Food Microbiology

  

  

  

 

 

 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  3(2-2-5)

 Food Fermentation Microbiology

  

  

  

     

  

 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  3(2-2-5)

 Advanced Actinomycete

  

    

  

   

  

 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

0203 641  3(3-0-6)

 Biology of Genes

 

  

 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  3(3-0-6)

 Animal Cytogenetics

  

   

 

 Techniques and methodology for chromosome 

preparation of animal, karyotype analysis, chromosome banding, 

uorescent in situ hybridization, cytogenetics applications

0203 643  3(3-0-6)

 Fungal Genetics

   

     

   

  

 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  3(3-0-6)

 Genetics and Biodiversity

  

  

 

 Biodiversity at genetic level, genetic variation in 

populations, mechanisms generating genetic diversity, 

application of genetic techniques for biodiversity studies

0203 645  3(3-0-6)

 Molecular Ecology

 

  

  

 

 Applications of molecular techniques for ecological 

study, interaction between organisms and their environments, 

phylogeography, behavioral biology and biological conservation

0203 646  3(3-0-6) 

 Molecular Systematics
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 The beginning of molecular systematics, molecular 

evolution in systematic context, molecular techniques, intraspeci c 

differentiation, nucleotide substitution model, molecular 

phylogenetics, phylogenetic inference, molecular markers for 

species identi cation, species delimitation, current research 

and application

0203 647  3(2-2-5)

 Prokaryotic Molecular Genetics 

  

  

 Structure of the prokaryotes, genome, transfer of 

gene information, regulation of gene expression and genetic 

engineering

0203 661  3(2-2-5)

 Statistics and Research in Ecology

  

    

 Statistical analysis for ecology, data collection, analysis 

and interpretation

0203 662  3(2-2-5)

 Invertebrate Ecology

  

 

 

 Natural habitats, behavioral adaptation of invertebrates 

to the environment, importance of invertebrates in ecosystems, 

laboratory and eld study of invertebrates

0203 663  3(2-2-5)

 Vertebrate Ecology

 

   

 

 Environmental in uences on vertebrates populations, 

adaptations, social systems, the role of vertebrates in ecosystems, 

conservation and economic value to human society

0203 664  3(2-2-5)

 Behavioral Ecology

  

   

  

 Principles of ecology, natural selection and social 

behavior, evolution of defense mechanisms, sexual selection, 

territorial behavior, habitat selection and life cycles, eld study 

and case study required

0203 665  3(2-2-5)

 

 Measuring and Monitoring Biodiversity for 

 Conservation Science

   

  

 Conceptual framework and theory in techniques 

for measuring and monitoring biodiversity, case study and 

conservation planning evaluation

0203 666  3(3-0-6) 

 Land Used and Land Cover Changed 

  

   

 /

 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  3(3-0-6)

 Research Methodology for Biodiversity

   

 

 

 Principles, concepts and methodology for biodiversity 

research, biodiversity measuring and monitoring, evaluation of 

ecological values
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0203 668  3(3-0-6)

 Tropical Freshwater Ecosystems

  

  

 

 Tropical aquatic environments, structure and function, 

dynamics of tropical aquatic communities, effects of anthropogenic 

pollution, biogeography and evolution of tropical freshwater 

ecosystems 

0203 669  3(2-2-5)

 Aquatic Insect Ecology

   

 

  

   

 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  3(2-2-5)

 Lichens and Air Pollution

   

  

 

 Fundamental of lichens, physiology of lichens, 

air pollution, lichens and climate change, lichens use for indicator 

of air pollution

0203 672  3(2-2-5)

 Ecotechnology

  

  

    

 

 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) 

0203 791  72  

 Thesis

  

 

  

 Individual research in eld 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  48 

 Thesis

   

  

 

 Individual research, in the eld 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  36 

 Thesis

  

  

 

 Individual research in the eld 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
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This curriculum emphasizes research work on a thesis that initiates new knowledge which includes 2 plans 

 Type 1.1  Total credits of enture program as at least 48 credits

  Graduation not before 4 semester enrollment

 Type 1.2  Total credits of enture program as at least 72 credits

  Graduation not before 6 semester enrollment
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 Type 2.1  Total credits of enture program as at least 48 credits

  Graduation not before 4 semester enrollment

 Type 2.2  Total credits of enture program as at least 72 credits

  Graduation not before 6 semester enrollment

6 6

6 18

 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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 Composed of 2 subjects which graduate students have 

 Statistic Methods for Sciences

 Research Methodology for Sciences 

 Students who enroll on Type 2.1 and 

 Advanced Research Techniques in Palaeontology

 Current Topic on Palaeontology 

 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 

 

Students 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 

 Geology and Palaeontology of Asia 

 Palaeoenvironment 

 Sequence Stratigraphy 

 Museum Management

 Systematic Palaeontology  

 Palaeobiogeography

 Applied Palaeontology

 Invertebrate Palaeontology

 Vertebrate Palaeontology

 Palaeontology of Dinosaurs

 Palaeontology of Fishes

 Palaeontology of Sharks

 Palaeontology of Reptiles

 Palaeontology of Mammals

 Palaeontology of Molluscs

 Palaeontology of Echinoderms

 Palaeontology of Arthropods

 Palaeontology of Reefs
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 Geographical Information System for Palaeontology 

 Thesis

 Thesis

 Thesis

 For students enrolled on Type 1.2 

 For students enrolled on Type 1.1 and Type 2.2

 For students enrolled on Type 2.1
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 Morphometric analysis and fossil reconstruction 

analysis for palaeoenvironmental reconstruction including 

 Discussion on the main outcome of research results 

from high quality palaeontological research articles which can be 

used for thesis topic guidance 

 Discussion on fundamental concept and theory of 

palaeontology research articles, comparison on assumption and 

methodology with other relevant research articles

 Description on some of the current issue that 

geology and biology, gaining skills on literature review and current 

knowledge on treated topics

techniques; sampling distributions; experimental designs; tests 

statistical data; statistical analysis using statistical packages; 

application in research studies

 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
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Geology, Tectonic framwork of Asia, Gondwana, 

geosuture, Palaeotethys, Global standard section and point in 

fossil sites in Asia

 

 

 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

Concept and principle in sequence stratigraphy, relative 

 

seismic stratigraphy and biostratigraphy in sequence stratigraphy, 

sequence stratigraphy of depositional system 

 

calibration and quality control, homotaxy and diachrony, evolution 

and biochronology, sequence biostratigraphy, taxic stratigraphic 

range and quantitative biostratigraphy

oceanic sediments, subsidence, denudation, sedimentary rate, rift 

basin, continental margin and slope basins, intracratonic basin, 

 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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 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

 Theory of biogeography and paleobiogeography, 

allopatric speciation, dispersal, plate tectonics, congruence, 

biodiversity crisis, mass extinctions and major extant biodiversity 

patterns in geological time 

 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

 

 

 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.

 

 Vertebrate origins, studying fossil vertebrates, early 

 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



98 ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

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

 

 

 

 

 

and adaptations of hybodont sharks to freshwater environments

 The Triassic evolution of the Archosauromorphs, 

Triassic seas, and origin of the dinosaurs

 Archaeopteryx

 

 

 Cynodonts and the acquisition of mammalian 

South American mammals, placental mammals, Laurasiatherians,  

Cetartiodactyla, Perissodactyla, Carnivora and Pholidota, 

Archonta, Glires, ice age extinction of large mammals, and pattern 

of mammalian evolution

and evolution of Aplacophora, Polyplacophora, Gastropoda, 

geologic time and biochronological correlations

, 

ecology and evolution of Asterozoa, Echinozoa, Crinozoa, and 
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Tardigrada, and Pentastomida, colonization of arthropod on land, 

and biochronological correlations

  

 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

 The components of geographical information systems, 

data structure, data management, data analysis, design and 

application for palaeontological work

 

of skeletal elements, skeletal morphology of several taxa with  

amphibians, crocodiles, dinosaurs, phytosaurs, and mammals  

methods to analyze vertebrate osteological remains

 Advanced research for constructing the new body of 

knowledge on the basis of acceptable theories on Palaeontology

of knowledge on the basis of Palaeontology

 Advanced research for constructing a new body of the 
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    :    

    :  Doctor of Philosophy Program in Physics

   :  ( )

    : . . ( )

   : Doctor of Philosophy (Physics)

    : Ph.D. (Physics)

 ( )

 1.1  1.2  2.1  2.2

1. - - - -

 1.1 - - - -

 1.2 - -

  1.2.1 

  1.2.2 12 24

2. 48 72 36 48

48 72 48 72

 :  1.1  1.2  
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0204 545  3(3-0-6)  

  Fundamental Plasma Physics

0204 547  3(3-0-6)

  Vacuum Physics and Vacuum Technology

0204 548  3(3-0-6)

  Plasma Processing

0204 551  2(2-0-4)

  Thin Film Technology

0204 554  3(3-0-6)

  Solid State Physics

0204 601  3(3-0-6)

  Selected Topics in Physics

0204 611  3(3-0-6) 

  Advanced Mathematical Methods for Physicists

0204 631  3(3-0-6)

  Quantum Many-Particle Physics

0204 641  3(3-0-6)

  Principles of Plasma Diagnostics

0204 651  3(3-0-6)

  Magnetism and Magnetic Materials 

0204 652  3(3-0-6)

  Crystal Growth Processes

0204 653  3(3-0-6)

  Electroceramics

0204 654  3(3-0-6)

  Advanced Solid State Physics

0204 655  3(3-0-6)

  Superconductivity

0204 656   3(3-0-6)

  Principles of Electron Tunneling Spectroscopy

0204 657  3(3-0-6)

  Advanced Semiconductor Physics

0204 658  3(3-0-6)

  Modern Electronics Devices

0204 659  3(3-0-6) 

  Atomistic Modelling of Magnetic Materials

3(3-0-6)

   2 

0204 697  1* 1(0-2-4)

  Seminar in Physics 1 

0204 698  2* 1(0-2-4)

  Seminar in Physics 2 

 

 *  

 S (Satisfactory) 

 

 

   

 2.1   12    2.2 

 24  

 

0204 511  3(3-0-6) 

  Mathematical Methods for Physicists 

0204 512  3(2-2-5)

  Computational Methods in Physics

0204 521  1  3(3-0-6)  

  Classical Mechanics 1

0204 522   2 3(3-0-6) 

  Classical Mechanics 2

0204 523    3(3-0-6)

  Statistical Mechanics 

 

   11 

0299 501  * 3(3-0-6)

  Statistical Methods for Sciences

0299 502 *  3(3-0-6)

  Research Methodology for Sciences

 *  

 S (Satisfactory)

0204 531  1  3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 1 

0204 532  2  3(3-0-6) 

  Quantum Mechanics 2

0204 541  1  3(3-0-6)  

  Electromagnetics 1 

0204 542  2  3(3-0-6)  

  Electromagnetics 2

0204 671  1 3(3-0-6)

  Astrophysics 1

0204 672  2 3(3-0-6)

  Astrophysics 2

0204 673   3(3-0-6)

  Space Physics



102 ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

0204 891 * 72 

  Thesis

0204 892 ** 48 

  Thesis

0204 893 *** 36 

  Thesis

 *   1.2

 **   1.1  2.2

 ***  2.1
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0204 697  1 1(0-2-4)

  Seminar in Physics 1

   

  Investigating an interested topic in the eld of Physics; 

oral presentation and discussion 

0204 698  2 1(0-2-4)

  Seminar in Physics 2

   

 

  Presentation and discussion on topics related to 

Physics of current interests; leading to the selection of a student’s 

research topic

 

0204 511   3(3-0-6)

  Mathematical Methods for Physicists 

     

  

   

  Differential and integral equations, integral 

transformations, complex analysis, Fourier series and 

transformation, special functions of mathematical physics, 

calculus of variations, vectors matrices and tensor

0299 501  3(3-0-6)

  Statistical Methods for Science

   

     

  

 

  De nitions 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   3(3-0-6)

  Research Methodology for Sciences

     

   

  

  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
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0204 512  3(2-2-5)

  Computational Methods in Physics

   : 0204 511 

 

  Prerequisite: 0204 511 Mathematical Methods for 

Physicists

    

  

    

   

  Numerical methods, data analysis and error analysis 

applied to physical problems, tting and interpolation, roots 

of equations, integration, differential equations, Monte Carlo 

techniques, propagation of errors, maximum likelihood, 

convolution, Fourier transformation

0204 521  1 3(3-0-6)

  Classical Mechanics 1

    

    

 

  Reviews Newtonian mechanics, Lagrange mechanics,

central forces motions, Dynamics of rigid body, Hamilton mechanics, 

canonical transformation, Hamilton-Jacobi theory 

0204 522  2 3(3-0-6)

  Classical Mechanics 2

   : 0204 521  1

  Prerequisite: 0204 521 Classical Mechanics 1

   

  

 -   

 

   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   3(3-0-6)

  Statistical Mechanics

    

    

  Classical thermodynamic, basics of statistical 

methods, kinetic theory of gases, classical statistical mechanics 

and quantum statistical mechanics

0204 531  1 3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 1

   

    

   

  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  2 3(3-0-6)

  Quantum Mechanics 2

 : 0204 531  1

  Prerequisite: 0204 531 Quantum Mechanics 1

    

  

   

  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  1 3(3-0-6)

  Electromagnetics 1

   

    

  

  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  2 3(3-0-6)

  Electromagnetics 2

   : 0204 541  1

  Prerequisite: 0204 541 Electromagnetics1

    

  

  

  Maxwell’s equations; electromagnetic waves and 

radiation; scattering of electromagnetic waves; dynamics of 

relativistic charged particles in electromagnetic elds; application 

to communication system; wave guide and resonant cavities
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0204 554  3(3-0-6)

  Solid State Physics 

   : 0204 531  1

  Prerequisite: 0204 531 Quantum Mechanics 1

     

  

  

  

  -  -   

-   

  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  3(3-0-6)

  Selected Topics in Physics

  

  Study of the selected special topics in advanced 

physics under the advisory of lecturer by presentation and report 

writing 

204 611   3(3-0-6)

  Advanced Mathematical Methods for Physicists 

  -    

 

  The Sturm-Liouville problem, Laplace transforms; 

Green function; introduction to group theory, second quantization 

method

0204 545  3(3-0-6)

  Fundamental Plasma Physics

     

    

 

  De nition 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  3(3-0-6)

  Vacuum Physics and Vacuum Technology

   

   

   

   

  

  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; speci cities 

of accelerator vacuum systems

0204 548  3(3-0-6)

  Plasma Processing

   : 0204 545 

  Prerequisite: 0204 545 Fundamental Plasma Physics

     

  

  

  Plasma fundamentals, gas discharge fundamentals, 

plasma sources, surface interaction and ion implantation, plasma 

etching

  

  

 

 Thin lm coating using chemical and physical vapor 

depositions, mechanism of lm growth, substrate cleaning 

methods, clean room classi cation, thin lm 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 551  3(3-0-6)

 Thin Film Technology
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0204 631   3(3-0-6)

  Quantum Many-Particle Physics

    

   

  Second quantization, coherent state, Functional

integral formulism, Green’s function, Feynman diagram, quantum 

Monte Carlo method

0204 641  3(3-0-6)

  Principles of Plasma Diagnostics

  , ,  

, 

, 

, 

  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 651  3(3-0-6)

  Magnetism and Magnetic Materials

    

   

  

 

  Magnetic elds; 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  3(3-0-6)

  Crystal Growth Processes 

   

   

  

  

  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 

0204 653  3(3-0-6)

  Electroceramics

    

    

  Elementary solid state science, ceramic conductors, 

dielectrics and insulators, piezoelectric ceramics, pyroelectric 

materials, electro-optic ceramics, magnetic ceramics

0204 654  3(3-0-6)

  Advanced Solid State Physics

   

   

  

 

  Theoretical calculation of electronic band structure, 

defects and dislocations of crystal, optical properties, super uid, 

quantum Hall effect, phase transition of materials, topological 

insulators

0204 655  3(3-0-6)

  Superconductivity

    

 BCS -  

  H i s to r i ca l  ove rv iew ,  E l ec t rodynamics  o f 

superconductivity, The BCS theory, Ginzburg-Landau Theory, 

Unconventional superconductivity

0204 656   3(3-0-6)

  Principles of Electron Tunneling Spectroscopy

   

    

 

  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  3(3-0-6)

  Advanced Semiconductor Physics
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     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

0204 658  3(3-0-6)

  Modern Electronics Devices

  -  -  

-  

   

    

    

    

   

 

  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 659  3(3-0-6)

  Atomistic Modelling of Magnetic Materials

  ,  ,  

,   LLG 

  

  Classi cation of magnetic materials; energetics of 

magnetism; classical spin Hamiltonian; thermal uctuation; the 

Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) equation; numerical technique; 

magnetization dynamics; application of magnetic model 

0204 671  1 3(3-0-6)

  Astrophysics 1

   

   

  

  

   

 

  A study of the continuous spectrum of light; the 

theory of special relativity; the interaction of light and matter; the 

classi cation 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 672  2  3(3-0-6)

  Astrophysics 2

   

    

   

  

 

  

    

  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 high-

energy particle and radiation interactions with interstellar gas; 

dynamics of cosmic rays in magnetic elds; H II regions, shocks, 

molecular clouds, star forming regions; stellar mass loss nebulae 

and bubbles, and supernova remnants 

0204 673   3(3-0-6)

  Space Physics

    

 

 

    

   

  

     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 

eld models, reconnection, current ow in the magnetosphere; 

substorms, and particle acceleration and transport
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0204 891  72  

  Thesis

    

  

 

 

  Individual research in the eld 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  48 

  Thesis   

    

  

 

   

  Individual research in the eld 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  36  

  Thesis 

    

  

 

  Individual research in the eld 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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 ( . .)
 (  . . 2558)

   :  

   : Doctor of Philosophy Program in Statistical Management Science

   :  ( )

   : . . ( )

   : Doctor of Philosophy (Statistical Management Science)

   : Ph.D. (Statistical Management Science)

 1.1  2.1  2.2

1. 

   1.1 

   1.2 

6

 6

6

 18

2. 48 36 48

48  48  72
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  2.1  2.2  6  

0201 741   3(3-0-6)

 Advanced Statistical Inference

0201 742   3(2-2-5)

 Advanced Statistical Management Science

 

  2.1  2.2  

6   18    

0201 743   3(2-2-5)

 Statistical Modeling

0201 744  3(2-2-5)

 Advanced Non-parametric Statistics

0201 745   3(2-2-5)

 Non-linear Analysis

0201 746   3(2-2-5)

 Advanced Experimental Designs

0201 747   3(2-2-5)

 Optimal Designs

0201 748   3(2-2-5)

 Stochastic Calculus

0201 749   3(2-2-5)

 Computational Statistics

0201 751   3(2-2-5)

 Advanced Management Information Systems

0201 752   3(2-2-5)

 Statistical Quality Control

0201 841   3(2-2-5)

 Advanced Forecasting Techniques

0201 842   3(2-2-5)

 Advanced Categorical Data Analysis

0201 843  3(2-2-5)

 Advanced Logistics and Supply Chain Management

0201 844   3(2-2-5)

 Advanced Arti cial Intelligence

0201 845   3(2-2-5)

 Statistical Optimization

0201 846   1 3(2-2-5)

 Selected Topic in Statistics 1

0201 847   2 3(2-2-5)

 Selected Topic in Statistics 2

 

  1.1

0201 891     48 

 Thesis

  2.1

0201 892     36 

 Thesis

  2.2

0201 893     48 

 Thesis

  

   2  2.1  2.2 

0299 502 * 3(3-0-6)

 Research Methodology for Sciences 

0201 740 * 3(2-2-5)

 Advanced Analytical Statistics 

 

 *   

 S (Satisfactory)



111ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

 (  . . 2558)

0201 744  3(2-2-5)

 Advanced Non-parametric Statistics

  

  

 Advanced non-parametric estimation and testing 

methods, location and dispersion of data, correlation analysis

0201 745   3(2-2-5)

 Non-linear Analysis

 

   

  

 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   3(2-2-5)

 Advanced Experimental Designs

 

     

 

 

 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 

 

 

  2.1  2.2  6  

0201 741  3(3-0-6)

 Advanced Statistical Inference

   

 

 Theory of estimation, large sample theory, asymptotic 

optimality, theory of advanced statistical hypothesis testing

0201 742  3(2-2-5)

 Advanced Statistical Management Science

  

  

 

 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

 

  2.1  2.2  6   

18   

0201 743  3(2-2-5)

 Statistical Modeling

 

   

  

 Advanced mathematics and statistics to construct 

models for problems arising from physical sciences, life sciences, 

and economics, models analysis, models diagnostic, computer 

software applications
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0201 747   3(2-2-5)

 Optimal Designs

  : 0201 746 

 Prerequisite : 0201 746 Advanced Experimental 

 Designs

 

  -  

  

  

 

 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 nd optimal designs

0201 748   3(2-2-5)

 Stochastic Calculus

   

  

  

  

  

   

 Stochastic processes, martingales and stopping times, 

stochastic integral, general semi-martingale processes, Ito’s 

formula and nancial models, Lévy characterization of Brownian 

motion, time change of Brownian motion, Girsanov’s theorem, 

stochastic differential equations, stochastic ltering, Gronwall’s 

inequality, Kalman lter, discontinuous stochastic calculus

0201 749  3(2-2-5)

 Computational Statistics

   

 

 Statistical computing, numerical methods for linear 

algebra and non-linear models, computer software applications

0201 841  3(2-2-5)

 Advanced Forecasting Techniques

   

   

 Linear regression models, non-linear regression models, 

diagnostic checking models, time-series analysis, smoothing 

methods, advanced forecasting techniques and its applications

0201 842  3(2-2-5)

 Advanced Categorical Data Analysis

  

  

   

 

 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   3(2-2-5)

 Advanced Logistics and Supply Chain Management

 

  

 

 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   3(2-2-5)

 Advanced Management Information Systems

  

 

 Management and application of advanced Management 

Information Systems, human information process and decision 

making, concept and presentation of system networks and 

communications

0201 752   3(2-2-5)

 Statistical Quality Control

  

 

 The principle of quality control for production and 

service, statistical quality control, process capability and quality 

system, its ef cient with an emphasis on industrial and service 

units
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0201 844   3(2-2-5)

 Advanced Arti cial Intelligence

   

   

 Data mining and knowledge discovery, databases, 

advanced algorithms and data mining tools, parallel data mining, 

integrated discovery systems

0201 845   3(2-2-5)

 Statistical Optimization

  

 

 Modeling approaches and solution methods in 

optimization, unstructured problem solving

0201 846   1 3(2-2-5)

 Selected Topic in Statistics 1

  

 

 Lecture in the areas and issues beyond those covered 

in other courses. Topics will be announced prior to being offered

0201 847   2 3(2-2-5)

 Selected Topic in Statistics 2

  

 

 Lecture in the areas and issues beyond those covered 

in other courses. Topics will be announced prior to being offered

  

  1.1

0201 891  48 

 Thesis

 

 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

  2.1

0201 892  36 

 Thesis 

 

 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

  2.2

0201 893  48 

 Thesis 

 

 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

 

   2  2.1  2.2 

 

0299 502  * 3(3-0-6)

 Research Methodology for Sciences 

  

  

  

 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 * 3(2-2-5)

 Advanced Analytical Statistics
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 Probability distribution, estimation and hypothesis 

testing, linear model, regression analysis and forecasting, 

multivariate analysis and application of statistical package

 

*  

 S (Satisfactory)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)

  (ชื่อยอ) : วท.ม. (ชีววิทยา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Biology)

  (ชื่อยอ) : M.Sc. (Biology)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1

(หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

(หนวยกิต)

1. หมวดวิชาเฉพาะ

    1.1 วิชาบังคับ

    1.2 วิชาเลือก

-

10

14*

2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย

วิทยานิพนธ

ไมนอยกวา 36 ไมนอยกวา 12

รวมหนวยกิต ไมนอยกวา 36 ไมนอยกวา 36

 
* สามารถเรียนหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติมไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
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รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ

 วิชาบังคับ

 แผน ก แบบ ก1 กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวนกิต

0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1* 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 1

0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2* 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 2

0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร* 3(3-0-6)

 Statistical Methods for Sciences

0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร* 3(3-0-6)

 Research Methodology for Science

* เปนรายวชิาทีบ่งัคบัใหนสิติ แผน ก แบบ ก1 เรยีนโดยไมนบัหนวยกติ และ

ตองไดผลการเรียนเปน S (Satisfactory)

 

 แผน ก แบบ ก2 เรียนวิชาบังคับ 10 หนวยกิต

0203 503 ปญหาพิเศษทางชีววิทยา 2(0-4-2)

 Special Problems in Biology 

0203 507 ชีววิทยาของเซลลขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Cell Biology

0203 583 เทคนิคการวิจัยทางชีววิทยา 3(2-2-5)

 Biology Research Techniques

0203 593 สัมมนาชีววิทยา 1 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 1

0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 2

0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร* 3(3-0-6)

 Statistical Methods for Sciences

0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร* 3(3-0-6)

 Research Methodology for Science

* เปนรายวชิาทีบ่งัคบัใหนสิติแผน ก แบบ ก 2 เรยีนโดยไมนบัหนวยกติ และ

ตองไดผลการเรียนเปน S (Satisfactory)

 

 วิชาเลือก ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

 ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาทางชีววิทยาตามความสนใจ โดยนิสิต

แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไมนอยกวา 14 หนวยกิตจากรายวิชา ดังนี้ และ

นสิติสามารถเลอืกเรียนรายวชิาเลอืกเพ่ิมเตมิจากรายวชิาในหลกัสตูรบณัฑติ

ศกึษาอ่ืนทีเ่กีย่วของโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยทีป่รกึษาและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร

กลุมวิชาชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาระดับเซลล

0203 501 เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนทางชีววิทยา 3(2-2-5)

 Electron Microscopy Techniques in Biology

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

กลุมวิชาพฤกษศาสตร

0203 504 เรณูวิทยา 3(2-2-5)

 Palynology

0203 511 พืชพลังงาน 3(3-0-6)

 Phytofuels

0203 512 วิทยาสาหรายประยุกต 3(2-2-5)

 Applied Phycology

0203 516 อนุกรมวิธานของพืชวงศหญาและกก 3(2-2-5)

 Taxonomy of Poaceae and Cyperaceae 

0203 517 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของเน้ือไม 3(2-2-5)

 Comparative Wood Anatomy 

0203 518 ไบรโอโลยี 3(2-2-5)

 Bryology

0203 555 สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของเมล็ดพืช 3(2-2-5)

 Morphology and Physiology of Seeds

0203 556 สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืช 3(2-2-5)

 Plant Physiology and Biochemistry

0203 557 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชข้ันสูง 3(1-4-4)

 Advanced Plant Tissue Culture
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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 แมลงน้ํา 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

 

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 3(2-2-5)

 Ecology and Taxonomy of Mushroom 

0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส 3(2-2-5)

 Taxonomy Technique of Lichens 

0203 531 จุลชีววิทยาทางอาหารข้ันสูง 3(2-2-5)

 Advanced Food Microbiology

0203 532 วิทยาเห็ดราขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Mycology

0203 533 วิทยาไวรัสขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Virology

0203 535 ชีววิทยาของมัยคอรไรซา 3(2-2-5)

 Biology of Mycorrhiza

0203 536 เอนไซมจากจุลินทรีย 3(2-2-5)

 Microbial Enzymes

0203 537 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี 3(2-2-5)

 Yeast and Yeast Technology

0203 539 จุลชีววิทยาของการบําบัดนํ้าเสีย 3(2-2-5)

 Microbiology of Waste Water Treatment

0203 552 การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ 3(3-0-6)

 Biodegradation and Bioremediation
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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 3(2-2-5)

 Palaeobotany

0203 524 บรรพชีวินวิทยาสัตว 3(2-2-5)

 Palaeozoology

0203 538 จุลบรรพชีวินวิทยา 3(2-2-5)

 Micropalaeontology

0203 581 เทคนิควิจัยทางบรรพชีวินวิทยา 3(2-2-5)

 Research Techniques in Palaeontology

0203 582 ธรณีประวัติ 3(2-2-5)

 Historical Geology

0203 588 ทาโฟโนมี 3(2-2-5)

 Taphonomy 

0203 592 เรณูวิทยาบรรพกาล 3(2-2-5)

 Palaeopalynology

0203 595 การลําดับชั้นหินตามชีวภาพ 3(2-2-5)

 Biostratigraphy

0203 596 บรรพนิเวศวิทยา 3(2-2-5)

 Palaeoecology

0203 597 วิทยากระดูก 3(2-2-5)

 Osteology 

0203 598 ชีววิทยาไดโนเสาร 3(2-2-5)

 Biology of Dinosaurs

หมวดวิชาประสบการณวิจัย

0203 694 วิทยานิพนธ* 12 หนวยกิต

 Thesis

0203 695 วิทยานิพนธ** 36 หนวยกิต

 Thesis

* สําหรับนิสิตเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2

** สําหรับนิสิตเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

0203 594 สัมมนาชีววิทยา 2 1(0-2-1)

 Seminar in Biology 2

 การเสนอผลงาน การคนควาและการวิจยัทางชีววทิยาในระดับ

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

ตวัอยาง การแจกแจงคาสถติ ิแผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน 

การแปลงขอมูลสถิตพิาราเมทริกและนันพาราเมทริก การวิเคราะหขอมลูโดย

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

กลุมวิชาชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาระดับเซลล

0203 501 เทคนิคจุลทรรศนอิเล็กตรอนทางชีววิทยา 3(2-2-5)

 Electron Microscopy Techniques in Biology

 การเตรียมเน้ือเย่ือเพ่ือศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

แบบสองกราดและแบบสองผ าน  เทคนิคการตัดเนื้อเยื่อ  การใช 

กลองจลุทรรศนอเิลก็ตรอนแบบสองกราดและแบบสองผาน รวมทัง้เทคนคิ

การถายภาพ

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

ควบคมุการแสดงออกของยนี การตดิตอสือ่สารระหวางเซลล ภมูคิุมกนัดาน

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

 หลกัการ แนวคิดและเทคนิควิธวีเิคราะหปญหาท่ีใชในงานวิจยั

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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 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

 พนัธศุาสตรและหลกัการ การศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัการดาํรงของ

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 เร่ืองคัดสรรทางชีววิทยา 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

 พนัธศุาสตรระดบัโมเลกลุของเชือ้รากอโรคในมนษุย พชื รวมถงึ

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

 ความหลากหลายทางชวีภาพในระดบัพนัธกุรรม ความแปรผนั

ทางพนัธกุรรมในประชากร กลไกทีท่าํใหเกดิความหลากหลายทางพนัธกุรรม 

การประยุกตใชเทคนิคทางพนัธุศาสตรในการศึกษาความหลากหลายทางชวีภาพ

 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

 การศึกษาเคร่ืองหมายโมเลกุลชนิดตางๆ เชน การระบุชนิด 

การใชประโยชน และการนํามาใชในการปรับปรุงพันธุพืช เพื่อใหมีความ

ยั่งยืนตอสิ่งแวดลอม เปนแหลงอาหารของมนุษยและสัตว และวัตถุดิบใน

โรงงานอตุสาหกรรม 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

 เทคนคิและวธิกีารถายโอนยนีในพืชและสตัว การปรบัปรงุพนัธุ

พชืและสตัวโดยวธิทีาง พนัธุวศิวกรรม ดเีอน็เอพาหะทีใ่ชในการถายโอนยนี 

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

 สรีรวิทยาเชิงหนาท่ีการทํางานของเซลลสัตวและออรแกเนลล

ของเซลลสัตว ชีวเคมี เมแทบอลิซึมและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม

ของสารชีวโมเลกุลในเซลลสัตว รอยเช่ือมตอและการสงสัญญาณของเซลล

สัตว สรีรวิทยาของเซลลประสาทและเซลลกลามเนื้อ การเพาะเล้ียงเซลล

สัตว แนวคิดเชิงทฤษฎี สาขาการวิจัย และแนวโนมที่เกิดขึ้นของงานวิจัยที่

ทันสมัยทางดานสรีรวิทยาของเซลลสัตวขั้นสูง
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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

0203 568 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)

 ในประเทศไทย

 Biodiversity and Traditional Knowledge in Thailand

 บริบททางทฤษฎี ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสถานภาพความ

หลากหลายทางชีวภาพ การติดตามการเปลี่ยนแปลง การวัด การประเมิน 

การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ กฎหมาย 

นโยบาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ ระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ภมูปิญญาทองถ่ินในการใชประโยชน

และจัดการทรัพยากรชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การใชเคร่ืองมือ

และระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรเพือ่ชวยในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ

ในประเทศไทย การเกบ็รวบรวม บนัทกึขอมลู ทรพัยากรชวีภาพในชมุชนของ

ประเทศไทย กระบวนการวจิยัในชมุชน การปกปองสทิธใินภมิูปญญาทองถิน่ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ ความเทาเทียมในการวิจัยระหวางชุมชน 

และคนภายนอกชมุชนความสมัพนัธของภมูปิญญาทองถิน่กบัทรัพยสนิทาง

ปญญา ความสมัพนัธระหวางการเขาถงึพนัธกุรรมและทรพัยสนิทางปญญา 

ระบบการจัดเก็บขอมูลในสมุดปกแดง กฎหมาย และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

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 571 ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตวขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Animal Molecular Biology

 โครงสรางและคณุสมบตัขิองสารพนัธกุรรม การแสดงออกของ

ยีนและกลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนในสัตว กลไกระดับโมเลกุล

ของการเจรญิเตบิโตและการพฒันาของสตัว เทคโนโลยกีารสรางดเีอน็เอสาย

ผสมในสัตวและสัตวดดัแปรพนัธกุรรม เครือ่งมอืและเทคนคิทีท่นัสมยัทาง

ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของสัตวขั้นสูง

 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 589 การวิเคราะหการวัดทางสัณฐาน 3(2-2-5)

 Morphometric Analysis

 ความหมาย ความสําคญั การวิเคราะหความแปรผันของรูปทรง

ในสิ่งมีชีวิต การประยุกตใชในงานวิจัยทางชีววิทยา 

 Definition, importance, analysis of variation in 

biological shape, applications on biological research

0203 599 ชีวสนเทศศาสตร 3(3-0-6)

 Bioinformatics

 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนาํมาประยุกตใชทางดานชวีวิทยาระดับ

โมเลกุลในการเก็บรวบรวม การบํารงุรักษา 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

อเิลก็ตรอนแบบสองกราด และการประยกุตใชประโยชนในดานวทิยาศาสตร

สาขาอ่ืนๆ 

 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

 ชวีวทิยาของพืชทีใ่หนํา้มนัทีส่าํคญัในประเทศไทย การปลูกและ

การขยายพันธุเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามัน และการดัดแปลง

คุณภาพนํ้ามันใหสามารถใชเปนพลังงานชีวมวลได

 Biology of major oils plant in Thailand, cultivation 

and propagation; appropriated technology in oil extraction and 

modification for usage as biofuels
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0203 512 วิทยาสาหรายประยุกต 3(2-2-5)

 Applied Phycology

 ความรูเบ้ืองตนและความสําคัญเชิงนิเวศวิทยาของสาหราย 

สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร และการกระจายพันธุ  การสํารวจสาหราย 

การวินจิฉยัสาหรายและการรวบรวมสาหรายจากธรรมชาติ โดยเนนสาหราย

ในทองถ่ิน พฒันาการของเทคนิคในการเพาะเล้ียงสาหราย การประยุกตใชใน

เชงิพาณชิย สารออกฤทธิท์างชวีภาพจากสาหราย ดชันทีางชวีภาพเพือ่ตรวจ

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 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทยีบของเนื้อไม 3(2-2-5)

 Comparative Wood Anatomy

 โครงสรางและการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญทอลําเลียง วงป 

โครงสรางของไซเล็มทุติยภูมิ ลักษณะกายวิภาคศาสตรของเนื้อไมที่ใชใน

การจัดจาํแนกพืช เนือ้ไมของพืชเมล็ดเปลือยและพืชใบเล้ียงคู 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

 สณัฐานวิทยา สรีรวทิยา ชพีจักร การสืบพนัธุ ววิฒันาการ 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 เนนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

 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 

เนือ้เยือ่ของพืชต้ังแตการดูดกลนืพลงังานแสงในกระบวนการสังเคราะหดวย

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 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง 3(1-4-4)

 Advanced Plant Tissue Culture

 การประยุกตการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือและอวัยวะของพืช การเพาะ

เลี้ยงเซลลและโปรโตพลาสตของพืช การประยุกตใชประโยชนดานตางๆ

 Application of plant tissue and organ culture, and culture 

of plant cells and protoplasts, application for various domains

0203 558 สรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียวของผักและผลไม 3(3-0-6)

 Postharvest Physiology of Vegetables and Fruits 

 การเจริญของผลไมและผักเศรษฐกิจ ดัชนีการเก็บเก่ียว 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการ

เก็บเก่ียวเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา

 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

 การประยกุตความรู การสงัเคราะห การวเิคราะห 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

การทาํงานทีส่าํคญัของระบบตอมไรทอและการรบกวนการทาํงานของระบบ

ตอมไรทอ ผลของสารรบกวนการทํางานของระบบตอมไรทอตอสรีรวิทยา

ของสตัวและมนษุย ตวัอยางโครงการวจิยัทีน่าสนใจในโลกปจจุบนัทีมุ่งเนน

การศึกษาเกีย่วกบัการรบกวนการทาํงานของระบบตอมไรทอในสตัวทดลอง

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

 หนาที่และการทํางานของสมอง ไขสันหลัง 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

 สรรีวทิยาระบบสืบพนัธุของสัตวเลีย้งลูกดวยนม 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

0203 521 โภชนศาสตรของไหม 3(3-0-6)

 Silkworm Nutrition

 พชือาหารของไหม เนนความหลากหลายของสายพันธุ สณัฐาน

วิทยาของใบหมอน พืชท่ีเปนอาหารของหนอนไหมชนิดอื่นๆ อาหารเทียม 

ความสัมพนัธระหวางอาหารกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของหนอนไหม

 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 บทบาทของฮอรโมนท่ีมีตอการสราง

เซลลสืบพันธุ กลไกการเกิดอวัยวะตางๆ กลไกควบคุมการเจริญของสัตว

หลังระยะเอมบริโอ กลไกการแปรสภาพของเซลลระดับโมเลกุล บทบาท

ของไซโตพลาสซึมตอการแสดงออกของยีนในนิวเคลียส ศึกษาเทคนิคที่ใช

ในการถายฝากนิวเคลยีส รวมทัง้ศกึษาถงึกลไกในการเส่ือมสลายของเซลล

 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 ทัง้ในลกัษณะของ

เสนใย โปรตีนไหม มลูไหม สารประกอบอ่ืนๆ ทีไ่ดจากไหม 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
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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 

การจดัจาํแนกหมวดหมูของสตัวทีม่คีวามสําคญัทางเศรษฐกจิ รปูแบบความ

เสยีหายท่ีเกดิจากสัตว วธิกีารเก็บรกัษาตัวอยางสตัว การควบคุมกาํจดัสตัว

 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

แมลงน้ํา และพฤติกรรมการ การปรับตัวในการดํารงชีวิต นิเวศวิทยาและ

การกระจายทางภูมิศาสตร การใชแมลงน้ําเพื่อเปนดัชนีทางชีวภาพบงชี้

คุณภาพน้ํา และการใชประโยชนดานอ่ืนๆ รวมท้ังเทคนิคการเก็บตัวอยาง 

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

แมลงพาหะท่ีมีความสําคัญทางการแพทย 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 

การสบืพนัธุ การรกัษาสภาพสมดลุภายในสงัคม การอยูรวมกันในสงัคมของ

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

 รูปแบบของพิษวิทยา รูปแบบของกลไกของสารพิษและ

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
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0203 584 ชีววิทยาของสัตวกลุมมอลลัสค 3(2-2-5)

 Biology of Molluscs

 ชีววิทยาท่ัวไปของสัตวกลุมมอลลัสค 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

ประโยชนจากอาหารท่ียอยได เมแทบอลิซึมของสารอาหารตางๆ ปริมาณ

โปรตีนในไหมวัยตางๆ โครงสรางของเลือด ปริมาณเลือดในไหมวัย 5 เพศ

ผูและเพศเมียและการไหลเวียนโลหิต สรรีะในระบบสืบพันธุ 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

 การประยุกตใชเทคนิคดานอณูพันธุศาสตรในการศึกษา

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

0203 551 สรีรวิทยาเชิงนิเวศของพืช 3(2-2-5)

 Plant Ecophysiology

 หลักการสรีรวิทยาของพืชเบ้ืองตน ปฏิสัมพันธระหวางพืชและ

สิง่แวดลอม กลไกการปรบัตวัของพชืทางสรรีะและโมเลกลุตอสภาวะเครยีด

 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 

กลไกทางชีววิทยาของพืชและจุลินทรียที่เก่ียวของกับการบําบัดและฟนฟู

สิ่งแวดลอมท่ีปนเปอนสารมลพิษอนินทรียและสารมลพิษอินทรียทั้ง ใน

นํ้า ดิน และอากาศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการฟนฟูดวยพืช การคัดเลือกพืช 

การใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัด บทบาท

ของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการบําบัดสารมลพิษ การออกแบบการทดลอง

เพื่อศึกษาการฟนฟูดวยพืช และตัวอยางการฟนฟูดวยพืชในพื้นที่ปนเปอน

มลพิษท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 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

 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของนิเวศวิทยาระบบนิเวศ 

โครงสราง หนาท่ี ผลผลิตและการบริการของระบบนิเวศ บทบาทและความ

สัมพันธขององคประกอบในแตละลําดับ การเสพในดานการหมุนเวียน 

ถายทอดสสารและพลังงาน การปรับตัวโดยการควบคุมกระบวนการโดย

กลไกภายในและภายนอกของระบบนิเวศ แรงขับตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการ

เปลีย่นแปลงของระบบนเิวศในสภาวะการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ

โลก ความสําคัญของผลผลิตและบริการจากระบบนิเวศ และผลกระทบ

เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศตอผลผลิตและบริการของระบบ

นิเวศ หลักการและหลักคิดในการจัดการระบบนิเวศไปสูความยั่งยืน 
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 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

เชงินิเวศวิทยาดวยการใชสถติแิบบตางๆ หลกัสถิตพิืน้ฐานท่ีสาํคญั การแปลง

ขอมูล สถิติแบบไมอิงตัวแปรและสถิติแบบหลายตัวแปรท่ีสําคัญ เชน 

การวเิคราะหอนัดบั การวเิคราะหกลุม การวเิคราะหจาํแนกกลุม การตคีวาม

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 ความเก่ียวของ

ของปจจัยและรูปแบบของ ภูมิทัศนในลําดับขั้นของ ประชากร สังคมชีวิต 

และระบบนเิวศ รปูแบบการกระจายในพืน้ทีแ่ละกระบวนการทางนเิวศวทิยา 

รวมทั้งปฏิสัมพันธของสิ่งเหลาน้ีในระดับภูมิทัศน วิธีการในการตรวจสอบ

และกําหนดรูปแบบของภูมิทัศน การวิเคราะหรูปแบบทางมาตราพื้นที่ดวย

เทคนิคและเครื่องมือดานสารสนเทศภูมิศาสตร การผสมผสานระหวาง

ศาสตรทางนิเวศวิทยาภูมิทัศนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

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 วศ วิทยาของ สัตว ทั้ ง ระ ดับ ตัว ส่ิ งมี ชี วิ ตและระ ดับ

ประชากร การคัดเลือกโดยธรรมชาติและการปรับตัวตอสภาพแวดลอม 

การเปลี่ยนแปลงของประชากร ชีวประวัติทางนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ 

นิเวศวิทยาพฤติกรรม ปฏิสัมพันธระหวางชนิด การกอเกิดชนิดใหม ความ

หลากหลายทางชีวภาพและการสูญพันธุ ประชากรท่ีมีศักยภาพในการอยู

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 นยิาม และแนวทางการศกึษา เพือ่การฟนฟ ูอนรุกัษ

องคประกอบ ความย่ังยืนของโครงสรางและบทบาทหนาท่ีของระบบนิเวศ 

การใชแนวคิดในการผสมผสานการจัดการแบบปรับตัวระหวางระบบชุมชน

กบัระบบนเิวศเพือ่มุงไปสูประเดน็ดานการจดัการอยางยัง่ยนื การตรวจสอบ

ประวัติบทบาทของการจัดการระบบนิเวศท่ีผานมาเปรียบเทียบกับปจจุบัน 

เพือ่นาํไปสูแนวทางการจัดการแบบปรับตัวในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ทองถิน่ตางๆ ไดแก ปาชมุชน และและปาปลกู ในภาคตะวนัออก เฉยีงเหนอื

ของไทย การฝกฝนจําลองสถานการณและพัฒนาเคร่ืองมือ 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

ทีอ่ยูในสภาวะเส่ือมโทรม การพัฒนาใชหลกัวทิยาศาสตร สงัคมศาสตร และ 

ทักษะเทคนิคทางนิเวศวิทยาประยุกต เพ่ือการฟนฟู ปรับปรุง ระบบนิเวศ 

สงัคมชวีติบนบกและนํา้ทีเ่สือ่มโทรม ตลอดจนสิง่มีชวีติตางๆ ทีอ่ยูในสภาวะ

เสี่ยงตอการสูญพันธุ กลุมสิ่งมีชีวิตทองถิ่นที่หายาก นอกจากน้ียังใชศาสตร

ดานนเิวศวทิยาการฟนฟเูพือ่การปรับปรุงพฒันาระบบนิเวศ ใหเปนไปตามท่ี

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 

ปองกนัตวั การเลอืกเพศ และพฤตกิรรมทางสงัคม โดยเนนทีก่ารปรบัตวัทาง

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 

หลักเบ้ืองตนในการจัดจําแนกและการระบุชนิดของเห็ด 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

0203 514 เทคนิคทางอนุกรมวิธานของไลเคนส 3(2-2-5)

 Taxonomy Technique of Lichens 

 อนกุรมวธิาน สณัฐานวทิยา และนเิวศวทิยาของไลเคนส การระบุ

ชนิดของไลเคนส ความสัมพันธดานวิวัฒนาการ เทคนิคการสรางรูปวิธาน

ในการระบุชนิดของไลเคนส การต้ังชื่อของไลเคนสตามหลักอนุกรมวิธาน 

การอภิปรายการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัย ความสําคัญของไลเคนสกับ

การเปล่ียนแปลงทางสภาวะอากาศ 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 จุลชีววิทยาทางอาหารข้ันสูง 3(2-2-5)

 Advanced Food Microbiology

 ประเด็นปจจุบันเก่ียวกับจุลชีววิทยาทางอาหารข้ันสูง ซึ่ง

รวมถึงจุลินทรียกอโรคทางอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 

และการควบคุมจุลินทรียใหโทษทางอาหารและการประยุกตใชจุลินทรีย

ในผลิตภัณฑอาหาร การประเมินความเสี่ยงทางดานจุลชีววิทยา และ

การนําเสนอผลงานวิจัย และอภิปรายที่เกี่ยวของกับประเด็นปจจุบันที่

เกี่ยวของกับเทคนิคและวธิีการข้ันสูง

 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 วิทยาเห็ดราข้ันสูง 3(2-2-5)

 Advanced Mycology

 สณัฐานวิทยา โครงสรางของเซลล การเจริญเติบโต การเปล่ียน

สภาพทางรูปรางของเห็ดรา การกระจายและการงอกของสปอรของเห็ดรา 

การใชสารอาหาร เหด็ราท่ีเปนแซโพรไฟตและปรสิต การปองกนัและควบคุม

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
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0203 533 วิทยาไวรัสขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Virology

 การจัดจาํแนกไวรัส ระบบพันธกุรรมและการเพ่ิมจาํนวน กลไก

ในการกอโรค การเพาะเลีย้ง การวนิจิฉยัและควบคุม ไวรสัทีก่อใหเกดิมะเรง็ 

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 

 ชนดิของมยัคอรไรซา สณัฐานวทิยา สรรีวทิยา นเิวศวิทยา ความ

สมัพันธระหวาง เชือ้รามัยคอรไรซากับพชือาศัย 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

 สภาวะแวดลอมทีเ่หมาะสมตอการสรางเอนไซมชนดิตางๆ 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

 ชีววิทยาของยีสต การจําแนกและการระบุชนิด การเก็บ

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

 คุณลักษณะของน้ําเสีย กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย จุลินทรียใน

นํา้เสียและปจจัยท่ีมผีลตอกิจกรรมของจุลนิทรียในการบําบัดน้ําเสีย การใช

เทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดนํ้าเสีย การวิเคราะหปญหาและการควบคุม

เพื่อใหระบบบําบัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ความเปนพิษของสารเคมี

ในระบบบําบัดนํ้าเสีย สาธารณะสุขของนํ้าท้ิงหลังการบําบัด 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

 การยอยสลายสารประกอบท่ียอยสลายยาก และเปนพิษตอ

สิง่มชีวีติโดยอาศัยกจิกรรม ของจุลนิทรีย ปจจัยท่ีมผีลตอความสามารถของ

จุลินทรียในการยอยสลายสารดังกลาว การคัดแยก การคัดเลือกจุลินทรีย

เพื่อนําไปใชในการฟนฟูสภาพแวดลอมท่ีปนเปอน วิธีการทางชีวภาพเพ่ือ

ฟนฟสูภาพส่ิงแวดลอมทีป่นเปอน การติดตามและการประเมินประสิทธภิาพ

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

การจดจาํแอนตเิจน ภมิูคุมกนัตอมะเรง็ รวมทัง้กลไกและสาเหตขุองการเกดิ

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

 ประเภทสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเห็ด 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 579  แอคติโนมัยซีทและการประยุกต 3(2-2-5)

 Actinomycete and Their Application

 ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 

และพันธุกรรม การจําแนกแอคติโนมัยซีทดวยวิธีที่หลากหลาย ความ

สมัพันธตอมนุษย สตัว พชื และส่ิงแวดลอม การเก็บรกัษา 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 587 เทคโนโลยีการเพาะเห็ดและผลิตภัณฑจากเห็ด 3(2-2-5)

 Mushroom Cultivation and Production Technology

 การเพาะและขยายพันธุ เห็ดกินไดและเห็ดเปนยา รวมทั้ง

การแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ด 

 Edible and medicinal mushroom cultivation, 

production of various mushrooms

กลุมวิชาบรรพชีวินวิทยา

0203 515 บรรพชีวินวิทยาพืช 3(2-2-5)

 Palaeobotany

 อนกุรมวธิาน ววิฒันาการและการตัง้ชือ่พชือยางมรีะบบ วธิกีาร

สรางรูปรางจําลองสําหรับการเปล่ียนทางวิวัฒนาการในซากดึกดําบรรพพืช 

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

 

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 538 จุลบรรพชีวินวิทยา 3(2-2-5)

 Micropalaeontology

 การใชขอมูลซากดึกดําบรรพระดับจุลภาคท่ีสําคัญเพื่อการ

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 581 เทคนิควิจัยทางบรรพชีวินวิทยา 3(2-2-5)

 Research Techniques in Palaeontology 

 การสาํรวจเกบ็ตวัอยาง การขดุคน การอนรุกัษตวัอยาง 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 เหตุการณสาํคญัและส่ิงมีชวีติในมหายุคพาลีโอโซอิก 

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 
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0203 588 ทาโฟโนมี 3(2-2-5)

 Taphonomy

 รปูแบบและกระบวนการการเปล่ียนแปลงของซากดึกดาํบรรพ

ระหวางการสะสมตัว การตาย กระบวนการถูกพัดพา การครูดถู การละลาย 

การกอตัวใหม การรบกวนตะกอน การเก็บรักษาในรูปแบบพิเศษ การเกิด

หินตะกอน การลําดับชั้นหิน วัฏจักรของการเก็บรักษา การเปล่ียนใหเปน

แรธาตุโดยส่ิงมีชีวิตและทาโฟโนมีประยุกต

 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

 หลกัและการพฒันาการลาํดับชัน้หนิตามชวีภาพ การกระจายตวั

ของซากดกึดาํบรรพ กลุมชวีนิ การเทยีบสมัพนัธ ชวีภมูศิาสตร ความสาํคญั

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

 การจําลองสภาพแวดลอมบรรพกาล สภาพแวดลอมการ

ตกตะกอน ทาโฟโนมี ความสมบูรณของซากดึกดําบรรพ การเก็บรักษา 

รองรอยของส่ิงมีชีวิตดึกดําบรรพ ชั้นตะกอนท่ีอยูใตพื้นผิว ตัวบงชี้ระดับ

ความลึกของนํ้า อุณหภูมิ ความเค็ม สารอาหาร การลอยตัวของนํ้าทะเลใน

ระดับลึกขึ้นสู เบื้องบน ปริมาณออกซิเจน สังคมส่ิงมีชีวิตดึกดําบรรพ 

ความหลากหลาย ชีวภูมิศาสตรบรรพกาล การกระจายของส่ิงมีชีวิต 

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, palaeocom-

munities, diversity, paleobiogeography, distribution of taxa, and 

palaeoenvironments

0203 597 วิทยากระดูก 3(2-2-5)

 Osteology 

 การศึกษากระดูกรวมถึงโครงสรางกระดูก การระบุสวนของ

โครงกระดูก สัณฐานวิทยาโครงรางของส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ

กะโหลกศีรษะและกระดกูรยางคของปลา นก สตัวสะเทินน้ําสะเทนิบก จระเข 

ไดโนเสาร ไฟโตซอร และเลีย้งลกูดวยนม อาศยัเทคนคิการระบทุีห่ลากหลาย

และวิธีการแปลผลตางๆ ในการวเิคราะหซากกระดูกสัตวมีกระดูกสันหลัง 

 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

 การศึกษาคนควาวิจัยข้ันสูงทางชีววิทยาโดยใชระเบียบวิธีการ

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

* เปนรายวชิาทีบ่งัคบัใหนสิติ แผน ก แบบ ก2 เรียน และตองไดผลการเรยีน

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  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in Biology Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาศึกษา)

  (ชื่อยอ) :  วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Master of Science (Biology Education)

  (ชื่อยอ) :  M.Sc. (Biology Education)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา หลักสูตรที่เสนอ

(แผน ก แบบ ก2)

1. หมวดวิชาแกน 6 หนวยกิต*

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 24 หนวยกิต

    - วิชาบังคับ 15 หนวยกิต

    - วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

3. หมวดวิชาประสบการณวิจัยวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวม 36 หนวยกิต

*เปนรายวิชาเรียนที่ใหผลการประเมินเปน S/U
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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 

 วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต

0203 546 ชีววิทยาเชิงโมเลกุลขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Molecular Biology

0203 551 ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-6)

 Biodiversity and Local Wisdom

0203 573 วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)

 คุณภาพชีวิตของมนุษย

 Science and Technology for Development of Human 

 Life Quality

0203 582 นิเวศวิทยาขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Ecology 

0203 597 หลักอนุกรมวิธานพืช 3(2-2-5)

 Principles of Plant Taxonomy

0203 560 สัตววิทยาพื้นเมือง 3(3-0-6)

 Indigenous Zoology

0203 604 พันธุศาสตรสมัยใหม 3(2-2-5)

 Modern Genetics 

0203 608 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Biology 

0203 611 พฤกษศาสตรขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Botany

0203 621 สัตววิทยาข้ันสูง 3(2-2-5)

 Advanced Zoology

0203 630 หลักอนุกรมวิธานสัตว 3(2-2-5)

 Principles of Animal Taxonomy

0203 633 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับครู 1 3(2-2-5)

 Fundamental Biology for teacher 1

0203 634 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับครู 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

หลักสตูรอืน่ในมหาวทิยาลัยมหาสารคามหรอืเทยีบเทา ไดโดยตองผานความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หมวดวิชาประสบการณวิจัย

0203 897 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

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

เทคนิคพิเศษข้ันสูงท่ีใชในการศึกษา

 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

ทักษะและเทคนิคพิเศษข้ันสูงใชในการศึกษา

 Biology laboratory instruction of Phylum Protista and 

Phylum Animalia using STEM education and practices in special 

skill and advanced techniques for study 

หมวดวิชาแกน

0299 501 วิธีทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)

 Statistical Methods for Sciences

 ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการชัก

ตวัอยาง การแจกแจงคาสถติ ิแผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน 

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

 เทคนคิขัน้พืน้ฐาน หลกัการใชอปุกรณ เครือ่งมอืและการเตรยีม

สารเคมีสาํหรับงานทดลองทางวิทยาศาสตร ความปลอดภัยในหองปฏิบตักิาร 

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

ยทุธศาสตรในการสรางหลกัสตูรชวีวทิยา การวเิคราะหหลกัสตูร การประเมนิ

ผลหลักสูตรและการเรียนการสอนชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษา การวิเคราะหกรอบแนวคิดและหลักการจัดการเรียนการสอน

ชวีวิทยารูปแบบตางๆ หลกัการและแนวทางการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา

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
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0203 691 ปญหาพิเศษทางชีววิทยาศึกษา 2(1-2-3)

 Special Problems in Biology Education

 ปญหาทางชีววทิยาในสาขาตางๆ ตามความสนใจและความถนัด 

เนนทางชวีวทิยาศกึษา โดยดาํเนนิการตามระเบยีบวธิกีารวจิยั โดยความเหน็

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

 โครงสรางและคุณสมบัติของสารพันธุกรรม กลไกการ

แสดงออกของยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตพวก

โปรแครโิอตและยแูคริโอต รคีอมบเินชัน่ของยนี ชวีสนเทศศาสตร เครือ่งมอื

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

ทองถ่ิน ความสัมพันธของความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมปิญญาทองถิน่ 

การนําความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโยชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง แนวทางในปองกนัความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

ในทองถ่ิน ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถ่ินกับทรัพยสินทางปญญา 

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 

 บทบาทของวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีต อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ความสัมพันธระหวางชีววิทยา เทคโนโลยี และสังคม งานวิจัย

ทีเ่กีย่วของกบัชวีวทิยาศึกษาท่ีเนนความสัมพนัธระหวางชีววทิยา เทคโนโลยี 

และสังคม การจัดประสบการณการเรียนรูชีววิทยาตามหลักการความ

สัมพันธ ระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม

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

 การประยุกต ทฤษฎีทางนิ เวศวิทยาไปใช ศึกษาป ญหา

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

การต้ังช่ือวทิยาศาสตรของพืชวิธกีารและเทคนิคในการเก็บรักษา และบันทกึ

ขอมูลตัวอยางพืชเพื่อการศึกษาวิจัยและการจัดแสดง

 Principles of classification, identification, and 

nomenclature of plant, methods and techniques of plant 

preservation and label for research and exhibition purposes

0203 560 สัตววิทยาพ้ืนเมือง 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

 หลกัการของพันธวุศิวกรรม พนัธกุรรมของพืชและสตัวสาํหรบั

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
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0203 608 ชีววิทยาสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

 Environmental Biology 

 หลักการพ้ืนฐานของชีววิทยาส่ิงแวดลอมและนิเวศวิทยา 

ความสัมพันธระหวางมนุษย ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม อิทธิพลของ

ธรรมชาติในการขับเคล่ือนและการคงอยูความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

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

 สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา นิเวศวิทยา 

ววิฒันาการ และการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีสมยัใหมในการศึกษา

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

0203 630 หลักอนุกรมวิธานสัตว 3(2-2-5)

 Principles of Animal Taxonomy 

 หลักการจัดหมวดหมูทางอนุกรมวิธาน การจัดจําแนก และ

การต้ังชื่อวิทยาศาสตรของสัตว 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

และหนาทีข่องเซลลทัง้โพรแคริโอต และยูคาริโอต เนือ้เย่ือสตัว 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 ชีววิทยาพ้ืนฐานสําหรับครู 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

 สรรีวทิยาระบบสืบพนัธุของสัตวเลีย้งลกูดวยนม ฮอรโมนระบบ

สืบพันธุ พยาธิสรีรวิทยาในการสืบพันธุ ผลของความแกตออวัยวะสืบพันธุ 

และองคความรูจากงานวิจยัของสรีรวิทยาการสืบพันธุ

 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 

 การพัฒนาของการสอนเกี่ยวกับการควบคุมโดยชีววิธีใน

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
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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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 number and operation, algebra, geometry, 
measurement, probability and statistics in the elementary 
level

Principal concepts and applications in the 
following topics: elementary counting technique, 
recurrence relation, graph and graph algorithm, 
networks, Boolean algebra
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ 

 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in Statistical Management Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการจัดการสถิติ)

  (ชื่อยอ) : วท.ม. (วิทยาการจัดการสถิติ)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Statistical Management Science)

  (ชื่อยอ) : M.Sc. (Statistical Management Science)

วิชาเอก   :  วิทยาการจัดการสถิติ 

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา
หลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิชาเฉพาะ

    1.1 วิชาบังคับ

    1.2 วิชาเลือก

-

-

-

12

ไมนอยกวา 12

2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย

    2.1 วิทยานิพนธ 36 12

รวมหนวยกิต 36 ไมนอยกวา 36
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รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ

 วิชาบังคับ 

 สําหรับนิสิต แผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปนี้

0299 501  วิธีการทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร* 3(3-0-6)

 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 

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 การหาคาเหมาะสมท่ีสุด 3(2-2-5)

 Optimization 

หมวดวิชาประสบการณการวิจัย

 แผน ก แบบ ก 1

0201 696 วิทยานิพนธ 36 หนวยกิต

 Thesis

 แผน ก แบบ ก 2

0201 697 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต

 Thesis



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

473

คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 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 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ 3(2-2-5)

 Quantitative Analysis for Decision Making

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการ

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

หมวดวิชาเฉพาะ

 วิชาบังคับ

 สําหรับนิสิตแผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปนี้

0299 501  วิธีการทางสถิติสําหรับวิทยาศาสตร* 3(3-0-6)

 Statistical Methods for Sciences 

 ความหมายและประเภทของวิธีการทางสถิติ เทคนิคการชัก

ตวัอยาง การแจกแจงคาสถติ ิแผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน 

การแปลงขอมูลสถิตอิงิพารามเิตอรและสถติไิมองิพารามเิตอร การวเิคราะห

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

 การแจกแจงความนาจะเป น  การประมาณคาและการ

ทดสอบสมมติฐาน ตัวแบบเชิงเสนเบื้องตน การวิเคราะหการถดถอยและ

การพยากรณ การวิเคราะหสถิติแบบหลายตัวแปร เชน การวิเคราะหปจจัย 

การวิเคราะหการจําแนกประเภท การวิเคราะหการจัดกลุม และการประยุกต

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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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

ไมใชเชงิเสน วธิกีารตรวจสอบ การวเิคราะหอนกุรมเวลา วธิกีารปรบัใหเรยีบ 

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

 วธิกีารในการประมาณคาและการทดสอบสถติไิมองิพารามเิตอร 

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

 หลกัการเบ้ืองตน แนวคิด วธิกีาร เทคนิค และการประยุกตของ

การจําลอง

 Basic principles, concepts, methods, techniques and 

application of simulation

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 ขัน้ตอนการ

สํารวจดวยตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน การเลือก

ตัวอยางแบบใชความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือก

ตัวอยางแบบใชความนาจะเปนไมเทากัน การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ 

การเลือกตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือก

ตวัอยางหลายขัน้ การเลอืกตวัอยางสองเฟส การเลอืกตวัอยางแบบดดัแปลง 

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

ไมตอเน่ืองและชนิดตอเน่ือง การแปลงของตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ืองและ

ตอเนื่อง เทคนิคแบบฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงของฟงกชันท่ี

ไดจากตัวอยางสุม ตวัประมาณและคณุสมบตัขิองตัวประมาณ การประมาณ

คาแบบชวง แนวคิดเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 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
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0201 562  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(2-2-5)

 Logistics and Supply Chain Management

 การจดัการและการสรางกลยทุธในระบบโลจสิตกิสขององคกร 

โดยใชแนวคดิทีเ่กีย่วของกบัการสงมอบวสัด ุสนิคาและบรกิาร ในโซอปุทาน 

เชน เวลาและ ตนทุนโดยรวม บทบาทของโลจิสติกสในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาดวยคุณภาพของการบริการ และการประเมินระบบและ

โลจิสตกิส การอภปิรายเกีย่วกบัการใชระบบสารสนเทศในการจดัการระบบ

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

 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการข้ันแนะนํา 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

 การจัดการและการประยุกตเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ไดแก

ระบบการจดัการทรพัยากรมนุษยและการตัดสนิใจ แนวคดิและการนําเสนอ

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 การประมาณคาในชวงเชิงตวัเลข การหาปริพนัธเชิงตวัเลข 

วิธีฟูเรียร พีชคณิตเชงิเสนเชิงตัวเลข 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

เทคนคิพืน้ฐานสาํหรบัสรางตวัแบบและการวเิคราะหตวัแบบในสิง่แวดลอม 

ชีววิทยาและอ่ืนๆ เทคนิคนําไปสูความเหมาะสมท่ีสุดและเทคนิคการหาผล

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

คณุภาพ ตนทุนคุณภาพ การจัดการคณุภาพเชงิกลยุทธ การจดัการคณุภาพ

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

พืน้ฐานดานฐานขอมลู ขัน้ตอนวิธแีละเคร่ืองมือเหมืองขอมลู 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 ทางทฤษฎีของแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ

เหตุการณคาสุดขีดเบ้ืองตน ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทฤษฎีคาสุดขีด 

แบบจําลองสําหรับคาสุดขีด วธิเีกนิเกณฑกาํหนด คาสดุขีดกรณีสมัพันธกนั 

คาสุดขีดเม่ือกระบวนการไมคงท่ี คาสดุขีดหลายตัวแปร 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 เคร่ืองเรียนรูแบบมีรูปแบบ การตรวจสอบ

ตัวแบบ การจําแนก k เพื่อนบานที่ใกลที่สุด โครงขายประสาทเทียม การใช

เครือ่งการเรยีนรูแบบไมมรีปูแบบสาํหรบัขอมลูขนาดใหญ เชน การวเิคราะห

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, 

เหมืองขอมลู, กฎความเก่ียวพันของขอมลูขนาดใหญ, ระบบท่ีจาํเปนในการ

วิเคราะห, การจําแนก, การทํานาย, กระแสเหมืองขอมูล, การจัดการขอมูล

ขนาดใหญ เชน พิ๊คละติน, ฮีฟ, คาซาเดนรา และบทประยุกต

 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

 การศึกษาในหัวขอที่แตกตางไปจากวิชาท่ีเปดสอนตามปกติ 

หัวขอจะถูกกําหนดโดยภาควิชาฯ และจะประกาศใหทราบลวงหนา

 Lecture in the areas and issues beyond those covered 

in other courses. Topics will be announced prior to being offered

0201 681  การหาคาเหมาะสมท่ีสุด 3(2-2-5)

 Optimization

 หลกัการหารปูแบบและวธิกีารแกปญหาท่ีเหมาะสมทีส่ดุ การแก

ปญหาท่ีไมมีรูปแบบโดยวิธีการทางคณิตศาสตรที่มีอยูอยางเหมาะสม 

 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 

 การวจิยัเชงิลกึเพือ่สรางความรูใหมหรอืองคความรูใหมในสาขา

วทิยาการจัดการสถิตหิรอืหัวขอท่ีเกีย่วของภายใตคาํแนะนําอยางใกลชดิของ

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 

 การศึกษาวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือนําไปสู การพัฒนาความรู หรือ

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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1.  

    2  15  

 1.1  15 

0201 511  3(3-0-6)

 Advanced Real Analysis 

0201 512  3(3-0-6)

 Advanced Topology

0201 521  3(3-0-6)

 Advanced Algebra

0201 522  3(3-0-6)

 Linear Algebra

0201 591  1  1(0-2-1)

 Seminar in Mathematics 1

0201 691  2  2(0-4-2)

 Seminar in Mathematics 2

 1.2 

0201 791  3 * 2(0-4-2)

 Seminar in Mathematics 3

 *  S 

(Satisfoctory) 

2.  

     2  12  

0201 513   3(3-0-6)

 Algebraic Topology 

0201 514  3(3-0-6)

 Advanced Complex Analysis 

0201 515  3(3-0-6)

 Advanced Functional Analysis 

0201 523  3(3-0-6)

 Universal Algebra 

0201 524  3(3-0-6)

 Advanced Semigroups 

0201 525   3(3-0-6)

 Ring and Module Theory

0201 526   3(3-0-6)

 Algebraic Number Theory 

0201 527  3(3-0-6)

 Advanced Graph Theory

0201 528   3(3-0-6)

 Category Theory 

0201 529 F-   3(3-0-6)

 F-coalgebra 

0201 531   3(3-0-6)

 Differential Geometry 

0201 551  3(3-0-6)

 Advanced Probability Theory 

0201 552   3(3-0-6)

 Combinatorial Theory  

0201 581  3(3-0-6)

 Advanced Partial Differential Equations 

0201 582   3(3-0-6)

 Mathematical Modeling 

0201 583   3(3-0-6)

 Mathematical Control Theory 

0201 584   3(3-0-6)

 Advanced Numerical Methods  

0201 585   3(3-0-6)

 Optimization 

0201 586   3(3-0-6)

 Finite Element Methods 

0201 587   3(3-0-6)

 Finite Difference Method for Partial Differential 

 Equation

0201 588   3(3-0-6)

 Wavelet Theory

0201 611   3(3-0-6)

 Selected Topics in Mathematical Analysis 

0201 612  3(3-0-6)

 Selected Topics in Advanced Mathematics  

0201 621   3(3-0-6)

 Selected Topics in Algebra 

0201 681   3(3-0-6)

 Selected Topics in Differential Equations 

0201 682   3(3-0-6)

 Selected Topics in Numerical Analysis 

0201 683   3(3-0-6)

 

 Selected Topics in Applied Mathematics in 

 Health Science

0201 684  3(3-0-6)

 Selected Topics in Applied Mathematics in 

 Engineering

0201 685  3(3-0-6)

 

 Selected Topics in Applied Mathematics in Economic
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0201 686  3(3-0-6)

  

 Selected Topics in Applied Mathematics in 

 Physical Science

0201 687   3(3-0-6)

 

  Selected Topics in Applied Mathematics in Biological 

 Science

0201 688  3(3-0-6)

  

 Selected Topics in Applied Mathematics in Humanity 

 and Social Science

 

3. 

     2

0201 794  12 

 Thesis

     1

0201 795  39 

 Thesis
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0201 591  1 1(0-2-2)

 Seminar in Mathematics 1

    

 Selecting topics, literature search, presentation 

and participation in discussion on recent interesting topics in 

mathematics

0201 691  2 2(0-4-4)

 Seminar in Mathematics 2

  : 0201 591  1 

 Prerequisite : 0201 591 Seminar in Mathematics 1

    

 

 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  3 2(0-4-4)

 Seminar in Mathematics 3

  : 0201 691  2 

 Prerequisite : 0201 691 Seminar in Mathematics 2

  

   

 Preliminary study in preparation for the thesis. Topics 

include literature research, thesis structure and practice to write 

thesis proposal

  

0201 513  3(3-0-6)

 Algebraic Topology 

  : 0201 521  

 0201 512 

 Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra 

 0201 512 Advanced Topology 

    

  CW-  

 

0201 511  3(3-0-6)

 Advanced Real Analysis 

    

    

-   -space

 Lebesgue measure and integration, abstract measure 

spaces, product measures, Fubini’s theorem, signed and complex 

measures, Radon-Nikodym theorem, -space

0201 512  3(3-0-6)

 Advanced Topology 

    

   

 Metric spaces, topological spaces, product spaces, 

quotient spaces, separation axioms, connectedness, compactness

0201 521  3(3-0-6)

 Advanced Algebra

      

   

   

 Groups, Sylow’s theorem, rings, integral domains, 

elds, maximal ideals, prime ideals, principal ideal domains, 

unique factorization domains, Euclidean domains, eld extension, 

Galois theory

0201 522  3(3-0-6)

 Linear Algebra

    

     

 

 Matrices, vector spaces and linear transformations, 

inner product spaces, canonical forms, rational forms, Jordan’s 

forms, bilinear forms, tensor products
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 Homotopy, fundamental group, covering spaces, 

simplicial homology, singular homology, CW-complexes, cellular 

homology

0201 514  3(3-0-6)

 Advanced Complex Analysis

   

    

 Analytic functions, complex line integrals, Cauchy 

theorem and applications, power series, residues and poles, 

conformal mapping, Riemann mapping theorem

 

0201 515  3(3-0-6)

 Advanced Functional Analysis 

  : 0201 511  

  0201 512  

 Prerequisite : 0201 511 Advanced Real Analysis 

 0201 512 Advanced Topology 

    

   

  -  

  

 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  3(3-0-6)

 Universal Algebra 

  : 0201 521 

 Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra

   

     

 

 Basic concepts, closure operators and closure systems, 

homomorphisms and isomorphisms, direct products and subdirect 

products, varieties, hyperidentities

0201 524  3(3-0-6)

 Advanced Semigroups 

    0-  

 

 Elementary concepts, Green’s relations, 0-symple 

semigroups, inverse semigroups, transformation semigroups

0201 525   3(3-0-6)

 Ring and Module Theory

  : 0201 521 

 Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra

    

    

    

 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  3(3-0-6)

 Algebraic Number Theory

  : 0201 521 

 Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra

    

   

   

 

 Polynomial rings, algebraic numbers and their 

properties, algebraic number elds, arithmetic in algebraic number 

elds, ideals and unique factorization into ideal, class numbers 

and units, quadratic and cyclotomic elds

0201 527  3(3-0-6)

 Advanced Graph Theory

    

     

 Discovering of graphs, basic concepts of graphs, 

blocks, trees, connectivity, partitions, line graphs, transversability, 

factorization

0201 528  3(3-0-6)

 Category Theory

       

 Constructs, categories, dual category, limits and 

colimits, functors, natural transformations 
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0201 529 F-  3(3-0-6)

 F-coalgebra 

  : 0201 528 

 Prerequisite : 0201 528 Category Theory

  F-    

    F-   

 Automata, F-coalgebra, homomorphisms, bisimula-

tions, congruences, terminal objects, cofree coalgebras, covarie-

ties and Birkhoff’s theorem for coalgebra

0201 531  3(3-0-6)

 Differential Geometry 

  : 0201 521   

 0201 512 

 Prerequisite : 0201 521 Advanced Algebra  

 0201 512 Advanced Topology 

      

 Manifolds, tangent space, Lie groups, transformation 

groups, tensor, Riemannian geometry

0201 551  3(3-0-6)

 Advanced Probability Theory 

  : 0201 511  

 Prerequisite : 0201 511 Advanced Real Analysis 

   

 

 Law of large numbers, central limit theorems, random 

walks and Martingales

0201 552  3(3-0-6)

 Combinatorial Theory 

    

 Enumeration problems, theorems on choice, 

combinatorial design and nite geometry

0201 581  3(3-0-6)

 Advanced Partial Differential Equations 

  

 

  

  

 The Cauchy problem for partial differential equations, 

classi cation 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  3(3-0-6)

 Mathematical Modeling 

  

   

 

 Basic concepts of mathematical modeling, the 

modeling process, modeling using data, model tting, models 

with differential equations, models with difference equations

0201 583  3(3-0-6)

 Mathematical Control Theory 

  

   

 

 Matrix solution of ODE’s and difference equations, 

linear control systems, stability analysis, stability of control 

systems, optimal control

 

0201 584  3(3-0-6)

 Advanced Numerical Methods 

  : 0201 581 

 Prerequisite : 0201 581 Advanced Partial Differential 

 Equations

  

 

  

 

 

 Solutions of systems of linear and non-linear 

equations, numerical methods for ordinary differential equations, 

nite difference methods for two-point boundary value problems 

and nite difference methods for partial differential equations, 

nite difference methods for partial differential equations, 

introduction to nite element method for partial differential 

equations, introduction to Mesh less method for partial differential 

equations
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0201 585  3(3-0-6)

 Optimization

 

 

    

  

 Overviews of constrained and unconstrained 

optimization, classical search and gradient methods, linear 

programming, nonlinear programming, dynamic programming, 

integer programming, global optimization 

0201 586  3(3-0-6)

 Finite Element Methods 

 : 0201 581 

 Prerequisite : 0201 581 Advanced Partial Differential 

 Equations

 

  

 -  

 

 -

 

 Finite element method - direct approach, strong 

and weak formulations of heat ow, Green - Gauss’ divergence 

theorem, strong and weak forms of heat ow, approximating 

functions for the nite element method-scalar problems, weight 

function - weighted residual methods, nite element formulation 

of heat ow

0201 587  3(3-0-6)

 Finite Difference Method For Partial Differential 

 Equation

 

  

  

  

  

 Finite difference methods for rst and second -order 

of hyperbolic equations, explicit and implicit nite difference 

methods, local truncations errors, consistency, stability and 

convergence, nite difference schemes for parabolic equations, 

local truncations errors, stability and convergence, nite 

difference approximations on rectangular and non-rectangular 

grids for elliptic equations

0201 588  3(3-0-6)

 Wavelet Theory

   

-    

 -   

 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  3(3-0-6)

 Selected Topics in Mathematical Analysis 

   

  

 New topics in mathematical analysis which are 

currently being broadly investigated or which possibly become 

thesis subjects of post-graduate students

0201 612  3(3-0-6)

 Selected Topics in Advanced Mathematics 

   

  

 New topics in advanced mathematical which are 

currently being broadly investigated or which possibly become 

thesis subjects of post-graduate students

0201 621  3(3-0-6)

 Selected Topics in Algebra 

   

  

 New topics in algebra which are currently being 

broadly investigated or which possibly become thesis subjects 

of post-graduate students

0201 681  3(3-0-6)

 Selected Topics in Differential Equations 

  

 

 Interesting topics in ordinary, partial and functional 

differential Equations
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0201 682  3(3-0-6)

 Selected Topics in Numerical Analysis 

   

 

 

 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  3(3-0-6)

 

 Selected Topics in Applied Mathematics in 

 Health Science

 

  

 Interesting topics in applied mathematics in health 

science such as mathematical modeling in medicine

0201 684  3(3-0-6)

 Selected Topics in Applied Mathematics in Engineering

  

   

 

 Interesting topics in applied mathematics in 

engineering such as mathematical uid mechanics, computational 

uid dynamics, quantum mechanics, continuum mechanics

0201 685  3(3-0-6)

 

 Selected Topics in Applied Mathematics in Economic

  

  

 Interesting topics in applied mathematics in 

economics such as methods in computational nance and 

mathematical economics

0201 686  3(3-0-6)

 

 Selected Topics in Applied Mathematics in 

 Physical Science

 

    

 

 Interesting topics in applied mathematics in physical 

sciences such as methods of tomography and computational 

electromagnetism, mathematical methods in physics, simulation

0201 687  3(3-0-6)

 

 Selected Topics in Applied Mathematics in Biological 

 Science

 

   

 Interesting topics in applied mathematics in biological 

science such as mathematical biology and mathematical ecology

0201 688  3(3-0-6)

 

 Selected Topics in Applied Mathematics in Humanity 

 and Social Science

  

  

 Interesting topics in applied mathematics in humanity 

and science such as mathematical behavior 

 

0201 794  12

 Thesis

   

 

 Conducting research in the eld of mathematics and 

writing the results in the form of a thesis under supervision of the 

supervisor

0201 795  39

 Thesis 

   

  

 

 Conducting research in the eld 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
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา

 ภาษาอังกฤษ  :   Master of Science Program in Chemistry Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีศึกษา)

  (ชื่อยอ) : วท.ม. (เคมีศึกษา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Chemistry Education)

  (ชื่อยอ) : M.Sc. (Chemistry Education)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา
หลักสูตร (หนวยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิชาพื้นฐานของคณะ

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 

    2.1 วิชาบังคับ ไมนอยกวา

 2.2 วิชาเลือก 

3

14

10

3. หมวดวิชาประสบการณวิจัย

          วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36
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รายวิชา 
หมวดวิชาพ้ืนฐานของคณะ

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

 นสิติสามารถเลอืกเรยีนไดจากรายวชิาตอไปนี ้และในรายวชิา

ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในภาควิชาเคมี โดยความเห็น

ชอบของกรรมการประจําหลักสูตร

กลุมวิชาเคมีอนินทรีย

0202 515 เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย 3(3-0-6)

  Organotransition Metal Chemistry

0202 611 ทฤษฎีกลุมและการประยุกตทางเคมี 2(2-0-4)

 Group Theory and Chemical Applications

0202 613 ผลึกวิทยา 2(2-0-4)

 Crystallography

0202 614 เคมีสถานะของแข็ง 2(2-0-4)

 Solid State Chemistry

0202 615 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอนินทรีย 2(2-0-4)

 Spectroscopy of Inorganic Compounds 

0202 616 เคมีโคออรดิเนชันขั้นสูง 2(2-0-4)

 Advanced Coordination Chemistry

0202 618 เคมีซีโอไลต  2(2-0-4)

 Zeolite Chemistry 

0202 619 เทคนิคทางรังสีเอกซ 2(2-0-4)

 X-ray Techniques

0202 711 หัวขอเรื่องปจจุบันทางเคมีอนินทรีย  2(2-0-4)

 Current Topics in Inorganic Chemistry 

0202 712 เคมีชีวอนินทรีย  2(2-0-4)

 Bioinorganic Chemistry

0202 713 สารประกอบไอออนิกและสารประกอบเชิงซอน 2(2-0-4)

 Ionic Compounds and Complex

 

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

0202 628 เคมอีินทรียทางยา 2(2-0-4)

 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
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0202 638 การจําลองโมเลกุลพอลิเมอร 2(2-0-4)

 Molecular Modeling of Polymers

0202 731 การคํานวณเชิงเคมีควอนตัม 2(2-0-4)

 Computational Quantum Chemistry

กลุมวิชาชีวเคมี

0202 545 เทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี 2(2-0-4)

 Biochemical Laboratory Techniques

0202 546 หลักชีวเคมีของโภชนศาสตร 2(2-0-4)

 Biochemical Principle of Nutrition

0202 645  ชีวเคมีของพืช 3(3-0-6)

 Plant Biochemistry

0202 648 ชีวเคมีทางพันธุศาสตร 3(3-0-6)

 Biochemistry of Genetics

0202 741 หัวขอเรื่องพิเศษทางชีวเคมี 2(2-0-4)

 Special Topics in Biochemistry

0202 743 ชีวเคมีทางการแพทย 2(2-0-4)

 Medical Biochemistry

0202 744 ชีวเคมีระดับโมเลกุล 2(2-0-4)

 Molecular Biochemistry

0202 746  ชีวสารสนเทศศาสตร 2(2-0-4)

 Bioinformatics 

0202 747 ชีวเคมีของสารแหงความรักและความสุข 2(2-0-4)

 Biochemistry of Love and Happiness

 

กลุมวิชาเคมีวิเคราะห

0202 557 การวิเคราะหทางเคมีไฟฟา 2(2-0-4)

 Electrochemical Analysis 

0202 558 เทคนิคการแยกสาร 2(2-0-4)

 Separation Substance Techniques 

0202 652 อิเล็กโทรฟอริซีส 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 

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 12 หนวยกิต

 Thesis 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

0202 531 การสอนปฏิบัติการเคมี 3(2-2-5)

 Chemistry Laboratory Teaching 

 กระบวนการวิเคราะห การคํานวณขอมูลทางสถิติ ความแมน 

ความเที่ยงในการวิเคราะห การตรวจสอบความใชไดของวิธี หลักการและ

วิธีการท่ีใชในปฏิบัติการเคมี 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 ญหาในหัวข อ วิจัยทางเคมีจาก

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

 การสมัมนางานวจิยัทางเคมศีกึษาทีส่นใจหรอืการรายงานความ

กาวหนาการทําวิทยานิพนธหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ

 Seminar in the interesting chemistry education or 

presentation of their progress thesis or research article relation

หมายเหตุ * เปนรายวิชาทีบ่งัคับเรียน ลงทะเบียนเรียนโดยนับหนวยกติและ

ประเมินผลเปน S หรือ U

0202 672 นวัตกรรมการเรียนการสอนเคมี 3(3-0-6)

 Innovation Chemistry Learning and Teaching 

 แนวคดิทางการศกึษา เทคนคิการสอนและวธิกีารสอน การวจิยั

ในชั้นเรียน การวางแผนและจัดเตรียมการสอน การใชคอมพิวเตอรในการ

ออกแบบและสรางนวตักรรม การออกแบบและทาํการทดลองทางเคม ีการนาํ

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

หมวดวิชาพ้ืนฐานของคณะ 

0299 503 เทคนิคการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 3(2-2-5)

 Techniques in Science Laboratory Teaching

 เทคนคิขัน้พืน้ฐาน หลกัการใชอปุกรณ เครือ่งมอืและการเตรยีม

สารเคมีสาํหรับงานทดลองทางวิทยาศาสตร ความปลอดภัยในหองปฏิบตักิาร 

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 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับพันธะเคมี  การจัดเ รียงของอะตอมใน

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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 วิชาเลือก ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

 นสิติสามารถเลอืกเรยีนไดจากรายวชิาตอไปนี ้และในรายวชิา

ที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนในภาควิชาเคมี โดยความเห็น

ของกรรมการประจําหลักสูตร

กลุมวิชาเคมีอนินทรีย

0202 515 เคมีโลหะแทรนซิชันอินทรีย 3(3-0-6)

 Organotransition Metal Chemistry

 พันธะและโครงสราง การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะ

เฉพาะของสารประกอบ โลหะแทรนซิชันอินทรีย ปฏิกิริยาการเติมแบบ

ออกซิเดชัน ปฏิกิริยาการกําจัดแบบรีดักชัน และปฏิกิริยาการแทรก 

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 ทฤษฎกีลุมและกลศาสตรควอนตมั การประยกุตใชของสมมาตร

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

ประยุกตกับผลึกเด่ียว การประยุกตเทคนิคการเล้ียวเบนในทางเคมี 

การวิเคราะหขอมลูและการจดัการขอมลูในการหาโครงสรางโมเลกลุของผลกึ

 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

ผลกึจรงิ ความไมสมบรูณแบบ และสมบตัทิางกายภาพของของแขง็ ปฏกิริยิา

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 
อเิลก็ตรอนสปนเรโซแนนซสเปกโทรสโกป 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

เพือ่พสิจูนเอกลักษณ ปฏกิริยิาและ อเิลก็ทรอนิกสเปกตราของสารประกอบ

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 และเทคนิคการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ 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 และหัวขอเรื่องท่ีนาสนใจทางเคมีอนินทรีย

 Novel knowledge and interesting topics in inorganic 

chemistry
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0202 712 เคมีชีวอนินทรีย 2(2-0-4)

 Bioinorganic Chemistry

 บทบาทและหนาทีข่องไอออนโลหะในระบบชีวภาพ กระบวนการ

สงัเคราะหและสลายของเมทลัโลโปรตนีและสารประกอบเชิงซอนทางชวีภาพ

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

 การเรียกชื่อและสมบัติของสารประกอบไอออนิกและ

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 

ปฏิกิริยาและการเตรียมสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่ประกอบดวย

ไนโตรเจน ออกซเิจน 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

กายภาพและจลนพลศาสตรในการหากลไกปฏิกริยิาเคมีอนิทรยี การจาํแนก

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

0202 623 ปฏิกิริยาสังเคราะหสมัยใหม 2(2-0-4)

 Modern Synthetic Reaction

 ปฏกิริยิาเคมสีมยัใหมทีใ่ชในอนิทรยีสงัเคราะห โดยเนนเทคนคิ

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

 วิธีการสกัด การแยกและการทําใหบริสุทธิ์ การตรวจหา

โครงสราง การสงัเคราะหและสมบตัทิางชวีภาพของสารผลติภณัฑธรรมชาติ 

 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 ออกซเิดชัน ปฏิกิริยา

ของสารประกอบโลหะอินทรีย ปฏิกิริยาไซโคลแอดิชันปฏิกิริยาการเรียง

ตัวใหมแบบยุนิโมเลกูลาร ปฏิกิริยาการขจัด ปฏิกิริยาการแทนที่ของสาร

แอโรแมติก ปฏิกิริยาท่ีเกี่ยวของกับคารบีน 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

0202 628 เคมีอินทรียทางยา 2(2-0-4)

 Medicinal Organic Chemistry 

 โครงสรางยาเชิงเคมี การคนพบยา ยาและการออกฤทธ์ิของยา 

การออกแบบและพัฒนายา ความสัมพนัธระหวางโครงสรางและการออกฤทธ์ิ

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



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

491

0202 721 หัวขอเรื่องพิเศษทางเคมีอินทรีย 2(2-0-4)

 Special Topics in Organic Chemistry

 หวัขอเร่ืองทีส่าํคญัและนาสนใจทางเคมอีนิทรยี การอภปิรายที่

นาํไปสูแนวคดิในหวัขอเรือ่งวจิยั ซึง่จะประกาศลวงหนาสาํหรบัแตละภาคการ

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 

 เทคนคิตางๆ ในเคมอีนิทรยี เชน การหาจดุหลอมเหลว การกลัน่

แบบธรรมดา การกล่ันดวยไอน้ํา การกล่ันแบบลดความดัน 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 หลกัการ

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 กลวธิกีารศึกษาการเส่ือมดวยความรอน กลไกการเส่ือม

ดวยความรอน การเสื่อมดวยความรอนที่มีการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

จลนพลศาสตรของการเสื่อมดวยความรอน การเสื่อมดวยความรอนของ

พอลิเมอร พอลิเมอรรวม พอลิเมอรผสม พอลิเมอรธรรมชาติ พอลิมอรเชิง

ประกอบเสริมแรงระดับนาโนและพอลิเมอรอนนิทรยี พอลเิมอรทนอณุหภูมิ

สงู การแปรใชใหมของพอลิเมอรดวยการแตกสลายดวยความรอน การเส่ือม

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

อนพุนัธ อนกุรมอนนัตอนิทิกรลั 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

ปฏกิริยิา และบทบาทหนาท่ีของตัวเรงปฏกิริยิา ทฤษฎีสถานะแทรนสชินั 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

 ความรูใหมและหวัขอเรือ่งทีน่าสนใจทางเคมเีชงิฟสกิส สาํหรบั

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

 โครงสรางและอนัตรกริยิาของสารชีวโมเลกลุ เครือ่งมอืและอลั

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  
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0202 637 การวิเคราะหเชิงความรอนทางวัสดุศาสตร 3(3-0-6)

 Thermal Analysis for Material Science

 บทนํา การวิเคราะหเชิงความรอนแบบดิฟเฟอเรนเชียล

และดิฟเฟอเรนเชียล สแกนนิง คาลอริเมทรี การเทียบมาตรฐานและ

การเตรียมตวัอยาง การวเิคราะหนํา้หนักภายใตความรอน การประยกุตและ

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

 การทบทวนเก่ียวกับทฤษฎีควอนตัม 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

เหตุผลการวจิยัทางชวีเคมใีนปจจบุนั การสมัมนาโดยอาศยัวรรณกรรมทาง

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

เก่ียวกับโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต พลังงาน แรธาตุ และวิตามิน และ

บทบาทหนาที่และความสัมพันธในดานโภชนาการและ เมแทบอลิซึม

 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

การสลายชวีโมเลกลุของพชื ผลติผลของพืช ฮอรโมนพชื 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

 โครงสรางและหนาท่ีของสารพันธุกรรมของเซลลทัง้โปรคาริโอต 

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

 หวัขอเรือ่งทีส่าํคญัและนาสนใจทางดานชวีเคม ีโดยการอภปิราย

และนําไปสูแนวคิดในหัวขอเร่ืองวิจัย 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

 การประยกุตใชความรูทางชวีเคมใีนทางการแพทย องคประกอบ

และบทบาทของสารชีวโมเลกุลในรางกาย รวมถึงเมแทบอลิซึมและความ

ผิดปกติตางๆ 

 Application of biochemistry to clinical medicine, the 

role of biological compounds and their metabolism in the body, 

disorders of metabolisms
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0202 744 ชีวเคมีระดับโมเลกุล 2(2-0-4)

 Molecular Biochemistry

 ความรูทางดานชวีเคมใีนระดบัโมเลกลุ การประยกุตใชทางดาน

การวินิจฉัยทางการแพทย อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม 

 Molecular biochemistry applied to diagnosis in 

medicine, industries and environments 

0202 746 ชีวสารสนเทศศาสตร 2(2-0-4)

 Bioinformatics

 แนะนําหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับอณูชีววิทยา การใชเคร่ืองมือ

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 กลไกการสงสญัญาณประสาท สารส่ือ

ประสาททีเ่กีย่วของกับความรัก ความสขุ สารเสพตดิ และโรคทีเ่กีย่วของกบั

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 

ปฏิกริยิาทางไฟฟาเคมแีละการประยุกตใชสาํหรบักระบวนการทางเคมีไฟฟา 

เชน การผุกรอน การชุบโลหะ การแยกนํ้าดวยไฟฟา การทําโลหะใหบริสุทธ์ิ

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 

เจลอเิลก็โทรฟอรซิสิ คาพลิลารอีเิลก็โทรฟอรซิสิ และไมโครชปิอเิลก็โทรฟอรซิสิ

 Principle and application of electrophoresis such 

as gel electrophoresis, capillary electrophoresis and microchip 

electrophoresis

0202 653 วิธีอัตโนมัติและการประดิษฐเคร่ืองมือวิเคราะห 3(3-0-6)

 Automated Method and Home-made Instrumental 

 Analysis

 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ เชน โฟลอิน

เจ็คชันอะนาไลซีส ซีเควนเชียลอินเจคชันอะนาไลซีส ระบบอัตโนมัติแบบ

ไมตอเนื่อง การวิเคราะหโดยใชฟลมแบบหลายชั้น และการวิเคราะหขนาด

จุลภาคทั้งหมด การประดิษฐเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมีอยางงาย และการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเช่ือมตอกับเครื่องมือวิเคราะห 

 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 

การเตรียมตวัอยางท่ีเปนของเหลว ของแข็ง กึง่ของแข็งและแกส การเตรียม

ตวัอยางส่ิงแวดลอม ตวัอยางอาหาร ตวัอยางชีวภาพ เทคนคิการสกดัดวยตัว

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 

 หลกัการและวธิกีารวเิคราะหดวยเซนเซอรเชงิเคม ีเซนเซอรเชงิ

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
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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

 ขอกาํหนดของคณุภาพนํา้ดืม่ นํา้เพือ่ใชในอตุสาหกรรม นํา้เสยี 

การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางนํ้า หลักการและเทคนิคท่ีใชในการ

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 

 หัวข อเรื่องที่สําคัญและนาสนใจทางดานเคมีวิ เคราะห  

การบรรยายและนําไปสูแนวคิดในหัวขอเร่ืองวิจัย 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

0202 682 นาโนเทคโนโลยีของพอลิเมอร 2(2-0-4)

 Polymer Nanotechnology

 นยิามของนาโนเทคโนโลย ีการเตรยีมและคณุสมบตัผิลติภณัฑ

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 กระบวนการข้ึน

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 

 ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห ความสัมพันธระหวาง

โครงสรางและสมบัติของยาง

ยางเชิงประกอบและยางผสม การเสริมแรง การออกสูตรยางคอมพาวนด 

เทคโนโลยีการผสม การข้ึนรูปและการคงรูปยาง 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

0202 686 สารเติมแตงสําหรับพอลิเมอร 2(2-0-4)

 Additives for Polymer

 บทนํา  สารป องกันออกซิ เดชันและโอโซน  สารตัวเติม 

พลาสติไซเซอร สารเติมแตงท่ีจําเปนสําหรับยาง ไดแก สารวัลคาไนซ 

สารเรงการวัลคาไนซ สารหนวงการวัลคาไนซ สารกระตุนการวัลคาไนซ และ

สารเติมแตงอื่นๆ

 Introduction, antioxidants and antiozonants, fillers, 

plasticizers, essential additives for rubber, i.e. vulcanizing agents, 

accelerators, retarders, activators, and miscellaneous additives
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0202 687 สมบัติของพอลิเมอรและการจําแนกเอกลักษณ 2(2-0-4)

 Polymer Properties and Identification

 ความสัมพันธระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร 

การจําแนกเอกลักษณพอลิเมอร ไดแก นํา้หนักโมเลกุล สมบตัเิชงิความรอน 

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

 หวัขอเรือ่งทีส่าํคญัและนาสนใจทางดานวทิยาศาสตรพอลเิมอร 

โดยการอภิปรายและนําไปสูแนวคิดในหัวขอเร่ืองวิจยั ซึง่จะประกาศลวงหนา

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 

 การวจิยัพืน้ฐานเพือ่นําไปสูสรางและพฒันาองคความรูทางเคมี 

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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  (ชื่อยอ) :  วท.ม. (จุลชีววิทยา)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) :  Master of Science (Microbiology)

  (ชื่อยอ) :  M.Sc. (Microbiology)

โครงสรางหลักสูตร

หมวดวิชา

หลักสูตร (หนวยกิต)

แผน ก

แบบ ก1 แบบ ก2

1. หมวดวิชาเฉพาะ - -

    วิชาบังคับ - 9

    วิชาเลือก - 11*

2. หมวดวิชาประสบการณวิจัย  

    วิทยานิพนธ

ไมนอยกวา  36 ไมนอยกวา 16

    รวมหนวยกิต ไมนอยกวา  36 ไมนอยกวา  36
*    สามารถเรียนหมวดวิชาเลือกเพิ่มเติมไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา
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รายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาจลุชวีวทิยา มรีายวิชา

ตามโครงสราง หลักสูตรดังนี้ แผน ก1 และ ก2

 1. หมวดวิชาเฉพาะ

  (1) วิชาบังคับ

แผน ก แบบ ก1 กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต ดังนี้

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 

0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร* 3(3-0-6)

 Research Methodology for Sciences 

* เปนรายวิชาท่ีบงัคบัใหนสิติแผน ก แบบ ก1 เรยีนโดยไมนบัหนวยกิต 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 

0299 502 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิทยาศาสตร** 3(3-0-6)

 Research Methodology for Sciences 

** เปนรายวิชาท่ีบังคับใหนิสิตแผน ก แบบ ก2 เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

และตองไดผลการ  เรียนเปน S (Satisfactory)

 

  (2) วิชาเลือก

  แผน ก แบบ ก2  กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 11  หนวยกิต 

รายวิชาเลือกมีดังตอไปนี้ 

 รายวิชาจุลชวีวทิยาท่ัวไป จลุชวีวทิยาทางอาหาร จลุชวีวิทยาทาง

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 ชีววิทยาของเช้ือกอโรคพืช 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

0203 523 เทคโนโลยีทางเอนไซมจากจุลินทรีย 3(2-2-5)

 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 จุลชีววิทยาทางอาหารข้ันสูง 3(3-0-6)

 Advanced Food Microbiology

0203 545 พันธุศาสตรของยีสต  3(2-2-5)

 Yeast Genetics

0203 546 เห็ดมีฤทธ์ิทางยา 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 แอคติโนมัยซีทข้ันสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Actinomycete

0203 588 วิทยาไลเคนสกับการใชประโยชน 3(2-2-5)

 Lichenology and Applications



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

498

 วิชาเลือก ในหลักสูตรอ่ืนๆ ของคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ที่นิสิตสามารถเลือกศึกษาได คือกลุมวิชาของหลักสูตรอื่นๆ 

ดังรายวิชาตอไปนี้ หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 1) รายวชิาเลอืกในหลกัสตูร วท.ม. ชวีวทิยา 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 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเห็ด 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 36 หนวยกิต

 Thesis

แผน ก แบบ ก2

0203 530 วิทยานิพนธ 16 หนวยกิต

 Thesis
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

 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

 ความหลากหลายและววิฒันาการของจลุนิทรยี ไดแก แบคทเีรยี 

อารเคีย และยูคาริโอต วิวัฒนาการตอความสัมพันธของจุลินทรียในแตละ

กลุม ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจลุนิทรยีดวยพนัธุศาสตรโมเลกลุ

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

 การแสดงออกของยีนในจุลินทรียการตอบสนองทางดาน

พันธุกรรมตอสภาพความเครียดในส่ิงแวดลอม การแสดงออกของยีนของ

แบคทีเรยีทีต่อบสนองตอเซลลเจาบาน โครงสรางในระดับโมเลกุลของยีนท่ี

บงชีค้วามรนุแรงในการกอโรคความหลากหลายทางชวีภาพในระดบัโมเลกลุ

ของจลุนิทรยีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงลกัษณะทางพนัธกุรรมของจลุนิทรยี

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

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 และสรุปเนื้อหาของเร่ืองปจจุบัน

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

ตวัอยาง การแจกแจงคาสถติ ิแผนการทดลอง การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน 

การแปลงขอมูลสถิตพิาราเมทริกและนันพาราเมทริก การวิเคราะหขอมูลโดย

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
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วิชาเลือก

0203 503  จุลชีววิทยาวินิจฉัย 3(2-2-5)

 Diagnostic Microbiology

 วธิกีารเกบ็และขนสงตวัอยางตรวจมายงัหองปฏบิตักิารทางการ

แพทย การเพาะเล้ียงเช้ือและการระบุชนิดดวยวิธีดั้งเดิม 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

 ขอมูลและความรู ที่ทันสมัยจากการคนพบทางจุลชีววิทยา

และสาขาที่เก่ียวของ 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

สามารถในการทําใหเกดิโรค และความรุนแรงของโรค ความสัมพนัธระหวาง

พชือาศัยและเช้ือสาเหตุโรค ความรูพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรคพืช

 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 รวมท้ังการเตรียมตวัอยางทางชีวภาพ และวิธกีารใช

กลองจลุทรรศนอเิลก็ตรอน การประเมนิคณุภาพของงาน และการวเิคราะห

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 

 แนะนําฐานข อมูลทางชีววิทยาเพื่อศึกษาลําดับดีเอ็นเอ 

อารเอน็เอ และโปรตีน สาํหรบัการวิเคราะหลาํดบัโดยคอมพิวเตอร การคนหา

ความเหมอืนของลาํดบัเบสและการคนหาโมทฟิ การคนหายนีและจัดจาํแนก

หนาทีข่องยนีในจีโนม การวเิคราะหโครงสรางของโปรตีนและการสรางแบบ

จาํลอง การวิเคราะหจโีนมและการวิเคราะหซงิเกิลนวิคลีโอไทดโพลมีอรฟซมึ 

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 การทาํใหบรสิทุธ์ิ และการนาํผลติภณัฑจากจลุนิทรยีไปประยกุตใช

 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
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0203 521  การยอยสลายและการบําบัดทางชีวภาพ 3(3-0-6) 

 Biodegradation and Bioremediation

 การยอยสลายสารประกอบท่ียอยสลายยาก และเปนพิษตอ

สิง่มชีวีติโดยอาศัยกจิกรรม ของจลุนิทรีย ปจจัยทีม่ผีลตอความสามารถของ

จุลินทรียในการยอยสลายสารดังกลาว การคัดแยก การคัดเลือกจุลินทรีย

เพื่อนําไปใชในการฟนฟูสภาพแวดลอมที่ปนเปอน วิธีการทางชีวภาพเพื่อ

ฟนฟสูภาพส่ิงแวดลอมทีป่นเปอน การติดตามและการประเมินประสิทธภิาพ

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

 จุลินทรียที่เก่ียวของในลําไสสัตวเศรษฐกิจ สารที่สงเสริมการ

เจริญของจุลินทรียในลําไสรวมถึงกลุมจุลินทรียโพรไบโอติก การใชสาร

สงเสริมดงักลาวรวมกับจลุนิทรียโพรไบโอติก ผลของจุลนิทรียทีม่ปีระโยชน

ในลําไส จลุนิทรียโพรไบโอตกิ สารพรไีบโอตกิและซนิไบโอตกิตอการควบคมุ

หรอืลดความเส่ียงตอโรคระบบทางเดินอาหารและอาการท่ีผดิปกติเกีย่วกบั

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

 โครงสรางและหนาทีข่องเอนไซมจากจลุชพี จลนพลศาสตรของ

เอนไซม การผลิตและทําใหเอนไซมบริสุทธิ์ การตรึงเอนไซม การออกแบบ

ถังปฏิกรณชีวภาพเพื่อปฏิกิริยาของเอนไซม ขบวนการคัดเลือกทาง

อุตสาหกรรม และวิศวกรรมของเอนไซม การประยุกตใชขอมูลทางจีโยม

ที่มีตอเทคโนโลยีการผลิตเอนไซมในอนาคต การผลิตเอนไซมขนาดใหญ 

การประยกุตใชเอนไซมในรูปอสิระ และรปูตรงึเอนไซมซึง่ใชในอตุสาหกรรม

อาหาร การสังเคราะหสารอินทรีย และเอนไซมที่ใชในการรักษาโรค 

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 การทําใหบริสุทธ์ิ 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

อาศยัตามธรรมชาต ิการตดิตอ กลไกในการกอโรค และอาการของโรคตางๆ 

ทีเ่กิดจากเช้ือราและปรสติ การรักษา และการวินจิฉยัโรคทางหองปฏบิตักิาร 

 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 

ตวับงชีบ้อกความเปนพษิในสิง่แวดลอม และหลกัการใชจลุนิทรยีในการลด

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

การจดจาํแอนตเิจน ภมูคิุมกันตอมะเรง็ รวมทัง้กลไกและสาเหตขุองการเกดิ

โรคในระบบภูมคิุมกัน หลกัการและวิธกีารทางดานวิทยาภูมคิุมกนัดานการ

ตรวจวินจิฉัย และการแปลผลทางหองปฏิบตักิารภูมคิุมกนัวิทยาท่ีใชในการ

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 เพือ่ลดของเสยีและทาํใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 

 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  

การเปลีย่นสภาพทางรูปราง การงอกของสปอรและการกระจาย เหด็ราท่ีเปน

แซโพรไฟต ซมิไบออน และปรสิต การปองกันและควบคุมการเจริญของเห็ด

รา การจาํแนกเหด็ราข้ันสูงดวยวธิทีางเทคโนโลยีชวีภาพ ระบบทางพันธกุรรม

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

0203 542  วิทยาไวรัสขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Virology

 การจําแนกและระบุพันธุกรรมของไวรัส การติดเชื้อ กลไกของ

การเพิ่มจํานวน การระบาด ไวรัสกอมะเร็ง อินเทอรเฟยรอนและสารตอ

ตานไวรัสอื่นๆ การเพาะเล้ียง 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  จุลชีววิทยาทางอาหารข้ันสูง 3(3-0-6)

 Advanced Food Microbiology

 ประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหารข้ันสูง ซึ่งรวม

ถึงจุลินทรียกอโรคทางอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 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 พันธุกรรมท่ีควบคุมการเพ่ิมจํานวนเมตติงไทป การ

ทําแผนท่ีโครโมโซม การวิเคราะหพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายยีน 

ไมโอติกและไมโตติกรีคอมบิเนชัน ลักษณะท่ีควบคุมโดยสารพันธุกรรมใน

ไซโตพลาสซึม การวิเคราะหทางพันธุกรรมและการปรับปรุงของยีสตโดย

การกลายพันธุ เมตติงโปรโตพลาสฟวช่ัน 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 
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0203 546 เห็ดมีฤทธิ์ทางยา  3(2-2-5)

 Medicinal Mushrooms

 องคความรู เกี่ยวกับชนิด  การระบุชนิดและคุณสมบัติของ

เห็ดที่ใชเปนยาตามภูมิปญญาของแตละชนเผาทั้งในอดีตและปจจุบัน 

องคประกอบทางเคมีและฤทธ์ิของสารสกัดจากเห็ด  วิธีการสกัด สารออก

ฤทธ์ิจากเห็ดแตละชนิด  ศึกษาเก่ียวกับการออกฤทธ์ิของสารสกัดตอการ

ยบัยัง้จลุชพี ฤทธิต์านอนมุลูอสิระ ความหลากหลายทางชวีภาพของเห็ดเปน

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

 ชนิดและการระ บุชนิดของ เ ห็ดพิษด  วยลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา  สารเคมีและความสัมพันธดานชีวโมเลกุล  การใชประโยชน

จากเห็ดพษิตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบนั สารท่ีกอใหเกดิความเปนพษิตอรางกาย 

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  เร่ืองคัดสรรทางจุลชีววิทยา 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

0203 556  แอคติโนมัยซีทขั้นสูง 3(2-2-5)

 Advanced Actinomycete

 ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีทจากแหลงตางๆ สัณฐาน

วิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม การจําแนกขั้นสูงดวยวิธีที่ทันสมัย นิเวศวิทยา

ของแอคติโนมัยซที การเก็บรกัษา สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีผลติโดยแอคติ

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 com-

pounds produced by actinomycetes and application in environ-

ment, industry, agriculture, pharmacy and medicine

0203 588  วิทยาไลเคนสกับการใชประโยชน 3(2-2-5)

 Lichenology and Applications

 ความสัมพันธของมนุษยกบัการใชประโยชนจากไลเคนส การใช

ไลเคนสเปนอาหาร การสกัดสารจากไลเคนสเปนยา เปนสวนผสมในน้ําหอม

และสียอม รวมทั้งการใชไลเคนสเปนดัชนีบงช้ีทางชีวภาพของส่ิงแวดลอม 

 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

 พนัธศุาสตรและหลักการ การศกึษาเชงิลกึเกีย่วกบัการดาํรงของ

จีโนม การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคมาตรฐานและตัวอยาง

สิ่งมีชีวิตท่ีใชโดยทั่วไปในการศึกษาทางชีวโมเลกุล

 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 



ระดับบัณฑิตศึกษา 2561
คู  มื  อ  ห  ลั  ก  สู  ต  ร

504

0203 513  นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของเห็ด 3(2-2-5)

 Ecology and Taxonomy of Mushroom 

 หลกัเบ้ืองตนในการจดัจําแนกและการระบชุนดิของเหด็ สณัฐาน

วทิยา โครงสรางภายใน นเิวศวทิยา และความสมัพนัธทางพนัธกุรรม เทคนคิ

การสรางรูปวธิานในการระบชุนดิของเหด็ การตัง้ชือ่ของเหด็ตามหลกัอนกุรม

วธิาน คณุคาความสําคญัของเห็ดท้ังขนาดเลก็และขนาดใหญ 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

 อนกุรมวธิาน สณัฐานวทิยา และนเิวศวทิยาของไลเคนส การระบุ

ชนิดของไลเคนส ความสัมพันธดานวิวัฒนาการ เทคนิคการสรางรูปวิธาน

ในการระบุชนิดของไลเคนส การต้ังชื่อของไลเคนสตามหลักอนุกรมวิธาน 

การอภิปรายการอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัย ความสําคัญของไลเคนสกับ

การเปล่ียนแปลงทางสภาวะอากาศ 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 สณัฐานวิทยา สรรีวทิยา นเิวศวิทยา 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

 ชีววิทยาของยีสต การจําแนกและการระบุชนิด การเก็บ

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 578 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเห็ด 3(2-2-5) 

 Bioactive Compounds from Mushrooms

 ประเภทสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากเห็ด สมบัติและกลไกการ

ออกฤทธ์ิ การสกัด การแยกสาร การทําใหบริสุทธ์ิ การศึกษาโครงสรางทาง

เคมีของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและการประยุกตใช 

 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

 การศึกษาคนควาวจิยัทางจุลชวีวทิยา โดยใชระเบียบวธิกีารวิจยั

และวิธกีารทางสถติ ิเพือ่สรางองคความรูใหม ภายใตการใหคาํปรกึษา 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 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Science Program in Energy

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พลังงาน)

  (ชื่อยอ) : วท.ม. (พลังงาน)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Energy)

  (ชื่อยอ) : M.Sc. (Energy)

วิชาเอก   : พลังงาน

โครงสรางหลักสูตร จัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก2 

กลุมรายวิชา จํานวนหนวยกิต

หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 26 หนวยกิต

   วิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 14 หนวยกิต

   วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

หมวดวิชาประสบการณวิจัย ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

   วิทยานิพนธ    12 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 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

ดังน้ี

กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

0204 515 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Solar Cell Technology

0204 527 พลังงานชีวภาพ 3(3-0-6)

 Bioenergy

0204 536 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 3(3-0-6)

 Heat Exchanger

0204 537 เทคโนโลยีปมความรอน 3(3-0-6)

 Heat Pump Technology

0204 538 ทอความรอนขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Heat Pipe

0204 582 เทคโนโลยีพลังงานและการประยุกต 3(3-0-6)

 Energy Technology and Applications

0204 583 เทคโนโลยีการสะสมพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Storage Technology

0204 584 เทคโนโลยีโรงไฟฟานิวเคลียร 3(3-0-6)

 Nuclear Power Plant Technology

0204 586 เรื่องคัดสรรทางพลังงาน 3(3-0-6)

 Selected Topics in Energy

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 จํานวน 12 หนวยกิต

0204 592 วิทยานิพนธ 12

 Thesis 
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คําอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลังงาน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560)

0204 503 แหลงพลังงานและการเปล่ียนรูป 3(3-0-6)

 Energy Resources and Conversion

 สถานการณพลังงานปจจุบัน เทคโนโลยีและภาพรวมของ

แหลงพลังานและพลังงานทดแทน การใชพลังงานทดแทน ความหมายของ

พลงังานทดแทน เทคโนโลยีการเปล่ียนรปูพลงังานทดแทนสมัยใหมประกอบ

ดวย พลงังานแสงอาทิตย พลงังานลม พลงังานน้ํา พลงังานใตพภิพ พลงังาน

นิวเคลียร และพลังงานจากชีวภาพ และเทคโนโลยีพลังงานอ่ืนๆ 

 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

เลือกพลังงานท่ียังยืน

 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

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

ใชเคร่ืองมือวดัทางไฟฟาและความรอน ทีจ่าํเปนในงานวิจยัทางพลังงาน 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 
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 วิชาเอกเลือก 

กลุมวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

0204 515 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยขั้นสูง 3(3-0-6)

 Advanced Solar Cell Technology

 ทฤษฏีเกีย่วกับเซลลแสงอาทิตย เซลลแสงอาทิตยชนดิรอยตอ

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

 ความสาํคญัของพลงังานชวีภาพ 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

 ชนิดและการนําไปใชประโยชนของอุปกรณแลกเปลี่ยน

ความรอน พืน้ฐานของสมรรถนะอปุกรณแลกเปลีย่นความรอน หลกัเกณฑ

การเลือกอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน การประยุกตใชสําหรับการไหล

สถานะเดียว การประยุกตใชสําหรับการไหลสองสถานะ ปญหาการทํางาน

ของอุปกรณการแลกเปล่ียน 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

0204 537 เทคโนโลยีปมความรอน 3(3-0-6)

 Heat Pump Technology

 หลกัการทํางานของปมความรอน แหลงรบัและแหลงจายความ

รอนในระบบปมความรอนและการนําไปใชประโยชน ระบบปมความรอน

ชนิดตางๆ เชน แบบอัดไอ ทํางานในวัฏจักรปกติ วัฏจักรแบบดูดกลืน และ

วฏัจักรทรานสคริตคิอล วฏัจักรแบบดูดกลืน ผลกระทบตอสิง่แวดลอมจาก

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

 หลักการทํางานและทฤษฎีของทอความรอนและกาลักนํ้า

อปุกรณ เคร่ืองมือวดัและการวัดในงานทอความรอน การออกแบบทอความ

รอน การออกแบบและสรางเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน การวิจยัและพัฒนา

ทอความรอน การวิเคราะหเชงิเศรษฐศาสตรและการประยุกตใชงานเพ่ือการ

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 applica-

tions of heat pipe for conservation of energy and environment

0204 582 เทคโนโลยีพลังงานและการประยุกต 3(3-0-6)

 Energy Technology and Applications

 เทคโนโลยีพลังงานท่ี เหมาะสมกับชุมชนและโรงงาน

อุตสาหกรรม การสรางโซอุปทานและการเพิ่มโซมูลคาจากเทคโนโลยี

พลังงาน ชุมชน สมการพลังงานและสมดุลพลังงานการวิเคราะหและแบง

ประเภทชมุชนและภาคอตุสาหกรรม หลกัและวธิกีารเขาถึงชุมชนไทย การแก

ปญหาชมุชน โดยใชพลงังานเปนเครือ่งมอืการใชการวิจยัอยางมสีวนรวมใน

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
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0204 583 เทคโนโลยีการสะสมพลังงาน 3(3-0-6)

 Energy Storage Technology

 แนวคิดในการสะสมพลังงานสมัยใหมที่ถูกคิดคน การสะสม

พลังงานเชิงกล พลังงานไฟฟา พลังงานเคมี พลังงานความรอน การสะสม

พลังงานกลในลอเฟอง การสะสมพลังงานศักยแบบสูบกลับ การสะสม

พลังงาน แบบอัดอากาศ การสะสมพลังงานไฟฟาในแบตเตอร่ีและตัวเก็บ

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

นํ้าเดือดเคร่ืองปฏิกรณแบบน้ําแรงดันสูงโรงไฟฟานิวเคลียรแบบฟวชัน 

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 เร่ืองคัดสรรทางพลังงาน 3(3-0-6)

 Selected Topics in Energy

 การศกึษาหัวขอพเิศษทางพลงังานทีไ่ดรบัการเลอืกสรรภายใต

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

 แนวคิดและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบ

เครอืขายเพือ่การจดัทาํและเชือ่มโยงระบบภมูสิารสนเทศบนระบบเครอืขาย

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

สงดาวเทียมระบบอุปกรณตางๆ การจัดเก็บขอมลูการรับสงสญัญาณขอมลู

การรบัขอมลูการประมวลผลขอมลูผลติภณัฑตางๆ ในการจดัเกบ็ขอมลูขดี

จาํกดัของการรบัรูระยะไกลและปฏบิตักิารการรบัรูระยะไกลทางดานพลงังาน

 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

ใชกบัการวางแผนพลงังานระดบัทองถิน่เชน การหาพืน้ทีเ่หมาะสมของพืน้ที่

ในการติดต้ังกังหันลม การหาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการสรางบอแกสชีวภาพ 

การหาพ้ืนที่เหมาะสมในการสรางเตาเผาถานและการหาพ้ืนที่เหมาะสม

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 pond s 

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 การวเิคราะหนโยบายสาธารณะกรณพีลงังาน 

กลไกของการกําหนดนโยบาย ตนทุนทางพลังงานกับการผลิต ทรัพยากร

พลงังานและการพยากรณ การวางแผนทางดานอปุสงคและอปุทานพลงังาน 

การวางแผนการลงทุนดานพลังงาน พลงังานและส่ิงแวดลอม ปจจยัพืน้ฐาน

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 การวางแผนเพ่ือการจัดการ

พลังงาน การตรวจสอบวิเคราะหประเมินประสิทธิภาพทางดานพลังงาน 

การจัดการทางดานความรอน ความเย็น โหลดไฟฟาและแสงสวาง การใช

คอมพิวเตอรในการจัดการพลังงานและดานเศรษฐศาสตรการใชพลังงาน

 Introduction to energy management, planning en-

ergy 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 มาตรฐานสากลทางพลังงานและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6)

 International Standard in Energy and Environment

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวกับดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอมที่พบเห็นโดยทั่วไป ไดแก การจัดการดานพลังงาน

ตาม พรบ. การสงเสรมิการอนรุกัษพลงังาน 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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