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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ที่ตั้ง อาคารเรียน ชั้น 3  หอง 2-328  โทร. 0-2312-6300 ตอ 1250 , 1221

 ปรัชญาของหลักสูตร

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ไดดวยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 
นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต และมีจิตสำนึกการเปนพลเมืองดีในการสรางความเจริญกาวหนาใหแก
ตนเองและประเทศชาติ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีวัตถุประสงคดังน้ี
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจดานวิทยาการคอมพิวเตอรท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือใหสามารถประกอบ
อาชีพและศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนได
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดเชิงวิเคราะหและการแกปญหาตามหลักการดานวิทยาการคอมพิวเตอร
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความใฝรู มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และทักษะการเรียนรูนวัตกรรมใหม
 4. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะดานภาษา สามารถติดตอส่ือสารได
 5. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกของการใหบริการแกสังคม 
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรรสรางหาแนวทางใหมในการปฏิบัติการวิชาชีพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดวยตนเองไดอยางตอเน่ือง
 4.  มีภาวะผูนำในการสรางการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติการวิชาชีพ การดำรงชีวิต และการปรับตัวไดในสภาวะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ดวยความเขาใจและจิตสำนึกท่ีดี ใชวิธีการส่ือสารดวยภาษาไทยและอังกฤษในการมีมนุษยสัมพันธไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการทำงานรวมกับผูอ่ืนและเปนทีม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  131  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
วิชาบังคับ                      ไมนอยกวา  24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1072  สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      7 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1113 จีนศึกษา     3(3/3-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
วิชาเลือก                      ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
MA 1003 คณิตศาสตร     3(3/3-0-0)       -       - 
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ    3(3/3-0-0)       -       - 
ST 1053 สถิติเบื้องตน     3(3/3-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาภาษา  
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2    3(2/2-1/2-0)          GE 2133       -

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   89 หนวยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
AC 2313 การบัญชีพื้นฐาน     3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 1323 โครงสรางไมตอเนื่อง    3(3/3-0-0)       -       -
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  131  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
วิชาบังคับ                      ไมนอยกวา  24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1072  สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      7 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1113 จีนศึกษา     3(3/3-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
วิชาเลือก                      ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite   
CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
MA 1003 คณิตศาสตร     3(3/3-0-0)       -       - 
MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ    3(3/3-0-0)       -       - 
ST 1053 สถิติเบื้องตน     3(3/3-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาภาษา  
GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1    3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2    3(2/2-1/2-0)          GE 2133       -

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   89 หนวยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        24 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
AC 2313 การบัญชีพื้นฐาน     3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 1323 โครงสรางไมตอเนื่อง    3(3/3-0-0)       -       -

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข    3(2/2-1/3-0)          MA 1093      -
CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย    3(3/3-0-0)       -       - 
  สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร
CS 3503 คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส   3(2/2-1/3-0)       -       - 
EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห   3(3/3-0-0)       -       - 
 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ     47 หนวยกิต 
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง   3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 1353 หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม   3(2/2-1/3-0)          CS 1343       -
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3(3/3-0-0)       -       -
CS 3102 จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคม  2(2/2-0-0)       -       -
  ดานคอมพิวเตอร 
CS 3483 การจัดการระบบเครื่องแมขาย   3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3533 ระบบปฏิบัติการ      3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3713 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   3(2/2-1/2-0)          CS 3703       -
CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย  3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ    3(2/2-1/3-0)          CS 1343       -
CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร    3(3/3-0-0)       -       -
CS 4903 โครงงานพิเศษ     3(0-3/9-0)     Senior Standing      -
 2.3 กลุมวิชาเอกเลือก     18 หนวยกิต 
Computer Science
CS 2423 ทฤษฎีการคำนวณ    3(3/3-0-0)          CS 1323       -
CS 3403 กระบวนทัศนการโปรแกรม   3(2/2-1/2-0)          CS 1343       -
CS 3433 การประมวลผลแบบขนาน   3(3/3-0-0)          CS 2513       -
CS 3453 การออกแบบอัลกอริทึม    3(2/2-1/2-0)          CS 2303       -
CS 3463 วิศวกรรมระบบฝงตัว    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3473 ปญญาประดิษฐ     3(2/2-1/2-0)          CS 2303       -
CS 4213 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3/3-0-0)       -       -
CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานโปรแกรม  3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 4873 การจำลองแบบดวยคอมพิวเตอร   3(2/2-1/2-0)       -       -
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Information Management
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CS 3423 การจัดการองคความรู    3(2/2-1/2-0)          CS 3703       -
CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(3/3-0-0)          CS 3703       -
CS 4303 โปรแกรมประยุกตสำหรับองคกรขนาดใหญ  3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 4613 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล   3(3/3-0-0)          CS 3703       -
CS 4623 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ  3(3/3-0-0)          CS 2303       -
Computer Graphic and Visualization
CS 4423 การทำภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร  3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 4443 คอมพิวเตอรวิทัศน    3(2/2-1/3-0)          CS 1333       -
CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร    3(2/2-1/2-0)          MA 1093      -
Computer Networks
CS 3663 ความปลอดภัยของขอมูล    3(2/2-1/2-0)          CS 3723       -
CS 4203 ระบบแบบกระจาย    3(2/2-1/2-0)       -       -
CS 4403 การออกแบบและบริหารจัดการเครือขาย  3(2/2-1/2-0)          CS 3723       -
CS 4413 เครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่  3(2/2-1/2-0)          CS 3723       -
CS 4433 การคำนวณแบบกริดและคลาวด   3(3/3-0-0)          CS 2513       -
Software Development
CS 3213 การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2/2-1/2-0)          CS 3703       -
CS 3223 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่ 3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟตแวร   3(3/3-0-0)          CS 3863       -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
 รายวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต  
  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอน       
  ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  ไดตามความสนใจรวมถึงรายวิชา CS1103 ระบบสารสนเทศ
  ทางสุขภาพและ CS1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

4. หมวดวิชาประสบการณภาคสนาม   6 หนวยกิต
 รายวิชาสหกิจศึกษา     6 หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
CS 4916 สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 6(0-0-6/40)         Consent of Instructor      -
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5. หมวดวิชาโท 
 นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรไมนอยกวา 24 หนวยกิต ตามเงื่อนไขดังนี้
   1. นักศึกษาตองศึกษารายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังมีรายวิชาตอไปนี้  
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
CS 1333 การโปรแกรมเชิงโครงสราง   3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม    3(2/2-1/3-0)          CS 1343       -
CS 2513 โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   3(3/3-0-0)       -       -
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล    3(2/2-1/3-0)       -       -
CS 3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ     3(2/2-1/3-0)          CS 1343       -
 2. นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาเอกบังคับ / วิชาเอกเลือก อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

AC 2313  การบัญชีพื้นฐาน    3(2/2-1/2-0)          -        -
CS 1323   โครงสรางไมตอเนื่อง   3(3/3-0-0)          -        -
CS 1343  การโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2/2-1/3-0)          -        -
GE 1043  ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1063  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)     GE 1053       -
CS 2513  โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3/3-0-0)          -        -
    รวม 18 หนวยกิต  22 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

CS 1333  การโปรแกรมเชิงโครงสราง  3(2/2-1/3-0)          -        -
CS 1353  หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร  3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1053  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1072  สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนา  2(1/1-1/2-0)          -        -
  คุณภาพชีวิต
GE 1102  ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)          -        -
MA 1093  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  3(3/3-0-0)          -        -
    รวม 18 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre            Co

CS 2203  เทคโนโลยีสื่อประสม   3(2/2-1/3-0)          -        -
EG 5213  การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063       -
CS 3533  ระบบปฏิบัติการ    3(2/2-1/3-0)          -        -
CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล   3(2/2-1/3-0)          -        -
GE 1082  โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1092  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)          -        -
.............  วิชาเลือกเสรี    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม 19 หนวยกิต 25 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(2/2-1/3-0)          -        -
CS 2333 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข   3(2/2-1/3-0)     MA 1093       -
CS 2303  โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม  3(2/2-1/3-0)     CS 1343       -
CS 3102   จรรยาบรรณทางวิชาชีพและทางสังคม 2(2/2-0-0)          -        -
  ดานคอมพิวเตอร
GE 1112  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1113  จีนศึกษา    3(3/3-0-0)          -        -
GE XXXX  (วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  3(...-...-0)          -        -
    รวม 19 หนวยกิต ... ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

CS 3303 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับ  3(3/3-0-0)          -        -  
  วิทยาการคอมพิวเตอร
CS 3773  การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ   3(2/2-1/3-0)     CS 1343       -
CS 3483   การจัดการระบบเครื่องแมขาย  3(2/2-1/3-0)          -        -
CS XXX3 เอกเลือก 2    3(...-...-0)          -        -
CS XXX3 เอกเลือก 3    3(...-...-0)          -        -
.............. วิชาเลือกเสรี    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม 18 หนวยกิต  ... ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

CS 3503  เทคโนโลยีสื่อประสม   3(2/2-1/3-0)          -        -
CS 3723  การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2/2-1/3-0)          -        -
CS 3713  ระบบปฏิบัติการ    3(2/2-1/2-0)     CS 3703        -
CS 3863  วิศวกรรมซอฟตแวร   3(3/3-0-0)          -        -
CS XXX3  เอกเลือก 1    3(...-...-0)          -        -
EG 5223  การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063        -
    รวม 18 หนวยกิต ... ชั่วโมง/สัปดาห    



11
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

CS 4903  โครงงานพิเศษ    3(0-0-3/9) Senior Standing     -
CS XXX3  เอกเลือก 4    3(...-...-0)          -        -
CS XXX3  เอกเลือก 5    3(...-...-0)          -        -
CS XXX3  เอกเลือก 6    3(...-...-0)          -        -
GE XXXX  (วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  3(...-...-0)          -        -
    ราม 15 หนวยกิต  …ชั่วโมง / สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

CS 4916  สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 6(0-0-6/40)   Consent of Instructo  -
    รวม 6 หนวยกิต  40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

 ความสำคัญของหลักสูตร
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม เปนหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรดาน     จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมใหเปนผูมีความรู มีทักษะการปฏิบัติงาน ตรวจสอบคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑตาง ๆ เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ดานเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีขีวภาพ การจัดการดานอาหารของประเทศไทยที่กำหนดวิสัย
ทัศนใหประเทศไทยผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย การปฏิบัติงานในการวินิจฉัยเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนในผลิตภัณฑ รวม
ทั้งการดูแลจัดการกฎระเบียบตามมาตรฐานสากล การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การวิเคราะหอันตรายและจุด
ควบคุมวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) ระบบสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจาก
นี้ หลักสูตรใหความรูในการนำจุลินทรียมาใชประโยชนในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางอุตสาหกรรม เชน อาหาร เอนไซม 
กรดอินทรีย ยา เครื่องดื่มแอลกฮอล และแอลกอฮอลที่ใชเปนเชื้อเพลิง เปนตน ซึ่งสามารถตอยอดการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑในเชิงการคาได อีกทั้งสามารถถายทอดความรูในเชิงการคิดสรางสรรค เพื่อนำไปสูการบริการวิชาการ งานวิจัยสูการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
      1. มีความรูและทักษะในการตรวจวิเคราะหจุลินทรีย ตรวจสอบผลิตภัณฑทางจุลชีววิทยาในหองปฏิบัติการของโรงงาน

อุตสาหกรรมและหนวยงานวิจัย โดยเลือกใชมาตรฐานและเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
 2. มีความรูดานการวิเคราะหผลิตภัณฑ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ระบบการประกันคุณภาพ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑของโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักสากล รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 3. มีความรูพ้ืนฐานในการทำงาน ติดตามความกาวหนาของวิทยาการ และมีความคิดวิเคราะห เพ่ือแกปญหาอยางเปน
ระบบและนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และงานวิจัยไดอยางเหมาะสม
 4. มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู และแสวงหาการเรียนรู
ตลอดชีวิตไดอยางเหมาะสม
   5. มีการปฏิบัติงานทางวิชาชีพท่ียึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังมีความรับผิดชอบและเคารพกฎระเบียบ และขอ
บังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  135  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 1.4 กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
 1.5 กลุมวิชาเลือก                                        ไมนอยกวา 7  หนวยกิต
    ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามที่สนใจอยางนอย 7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร  
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
    ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GE 2142 อาเซียนศึกษา           2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม                             2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2202 กฎหมายกับสังคม       2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ                          2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน 
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา  
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา     99   หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   ไมนอยกวา    52  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
BA 1413 การบริหารจัดการยุคใหม    3(3/3-0-0)       -       - 
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)  BI 1043 และ CH 2233      -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    1(0-1/3-0)      CH 2241 หรือ         BH 2333 
                  CH 1281
BI 1043  หลักชีววิทยา     3(3/3-0-0)       -       - 
BI 1061  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา    1(0-1/3-0)       -  BI 1043
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)       -       - 
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-1/3-0)       -  CH 1332
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน    3(3/3-0-0)          CH 1332       -
CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)       -  CH 2233
CH 2313 เคมีวิเคราะห      3(3/3-0-0)          CH 1332       -
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห     1(0-1/3-0)       -  CH 2313
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)       -       - 
EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3  (3/3-0-0)          GE 1063       -
MA 1013 แคลคูลัส 1     3(3/3-0-0)       -       - 
MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน    2(2/2-0-0)          BI 1043       -
MI 1021 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน   1(0-1/3-0)       -  MI 1012
MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย    3(2/2-1/3-0)          MI 1012       -
MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ   3(2/2-1/3-0)          MI 1012       -
MI 2323 วิทยาของราและยีสต    3(2/2-1/3-0)          MI 1012       -
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ    2(2/2-0-0)          MA 1013      -
PH 1181 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ   1(0-1/3-0)       -  PH 1142
ST 3013 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ      3(3/3-0-0)          MA 1013      -
 2.1 กลุมวิชาชีพ                               ไมนอยกวา     47 หนวยกิต 
MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม    3(2/2-1/3-0)  MI 1012 และ 2043      -
MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม   2(2/2-0-0)          MI 1012       -
MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร    3(2/2-1/3-0)  MI 1012 และ MI 1021      -
MI 3333 พันธุศาสตรของจุลินทรีย    3(2/2-1/3-0)          MI 1012       -
MI 3344 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     4(3/3-1/3-0)          MI 2043       -
MI 3363 เอนไซมจากจุลินทรียเบื้องตน   3(2/2-1/3-0)  BH 2333 และ MI 2043      -
MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ  3(2/2-1/3-0)  MI 2043 และ MI 3344      -
MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร  3(3/3-0-0)          MI 3163       -
MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย    3(3/3-0-0)          MI 1012       -



16
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
MI 3413 การวิเคราะหแบคทีเรียกอโรค   3(2/2-1/3-0)  MI 2053 และ MI 3163      -
  และสารพิษในอาหาร 
MI 3422 การใชงานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  2(1/1-1/2-0)       -       - 
  และจุลชีววิทยา 
MI 4236 การฝกงาน      6(0-0-6/30)          MI 3344       -
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม   3(3/3-0-0)  MI 3344 และ MI 3383      -
MI 4303 โครงงานพิเศษ     3(0-3/9-0)          MI 3344       -
MI 4312 การประกันคุณภาพและการจัดการในอุตสาหกรรม 2(1/1-1/2-0)       -       - 
MI 4421 สัมมนา      1(0-1/3-0)          MI 3344       -
MI 4446 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)  MI 3344 และ MI 3383      -
 * นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาชีพ ดังนี้
 (1) รายวิชา MI 4236 การฝกงาน 6(0-0-6/30)
             หรือ
 (2)  ายวิชา MI 4446 สหกิจศึกษา 6(0-0-6/40)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไดตามความสนใจ
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

CH 1332 เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)          -        -
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-1/3-0)          -    CH 1332
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -        -
MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน   2(2/2-0-0)     BI 1043       -
MI 1021 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-1/3-0)          -    MI 1012
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ    2(2/2-0-0)     MA 1013       -
PH 1181 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ 1(0-1/3-0)          -    PH 1142
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)          -        -    
    รวม  19 หนวยกิต  26 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

BI 1043  หลักชีววิทยา    3(3/3-0-0)          -        -
BI 1061  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา   1(0-1/3-0)          -    BI 1043
GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)          -        -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -        -
MA 1013 แคลคูลัส 1    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  18 หนวยกิต  21 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre            Co

BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน    3(3/3-0-0)   BI 1043 และ         - 
             CH 2233
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0) CH 2241 หรือ      BH 2333
            CH 1281
CH 2313 เคมีวิเคราะห       3(3/3-0-0)     CH 1332       -
CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห   1(0-1/3-0)          -    CH 2313
GE ……..  เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2(2/2-0-0)          -        -
GE ……..  เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2(2/2-0-0)          -        -
MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย   3(2/2-1/3-0)     MI 1012       -
EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)     GE 1063       -
…………  เลือกเสรี     3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  21 หนวยกิต  27 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน   3(3/3-0-0)     CH 1332       -
CH 2241  ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน  1(0-1/3-0)          -    CH 2233
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2        3(2/2-1/2-0)     GE 1053       -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
GE ……..  เลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   2(2/2-0-0)          -        -
GE ……..  เลือกหมวดศึกษาทั่วไป (CS 1001)  2(2/2-0-0)          -        -
MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ  3(2/2-1/3-0)     MI 1012       -
MI 2323 วิทยาของราและยีสต    3(2/2-1/3-0)     MI 1012       -
…………  เลือกเสร ี    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  21 หนวยกิต  29 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

MI 3152 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม  2(2/2-0-0)     MI 1012        -
MI 3363 เอนไซมจากจุลินทรียเบื้องตน  3(2/2-1/3-0) BH 2333 และ MI 2043   -
MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บ  3(2/2-1/3-0) MI 2043 และ MI 3344   -
  เกี่ยวผลิตภัณฑ
MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(3/3-0-0)     MI 3163        -
MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย   3(3/3-0-0)     MI 1012        -
MI 3413 การวิเคราะหแบคทีเรียกอโรค  3(2/2-1/3-0) MI 2053 และ MI 3163   -
  และสารพิษในอาหาร
MI 3422 การใชงานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 2(1/1-1/2-0)          -         - 
  และจุลชีววิทยา
MI 4421 สัมมนา     1(0-1/3-0)     MI 3344        -
    รวม  20 หนวยกิต 29 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

BA 1413 การบริหารจัดการยุคใหม   3(3/3-0-0)          -        - 
MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม   3(2/2-1/3-0) MI 1012 และ MI 2043  -
MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(2/2-1/3-0) MI 1012 และ MI 1021  -
MI 3333 พันธุศาสตรของจุลินทรีย    3(2/2-1/3-0)     MI 1012       -
MI 3344 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     4(3/3-1/3-0)     MI 2043       -
ST 3013 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย   3(3/3-0-0)     MA 1013       -
  ทางวิทยาศาสตรชีวภาพ
   รวม  19 หนวยกิต  27 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063        -
MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม  3(3/3-0-0)  MI 3344 และ MI 3383     -
MI 4312 การประกันคุณภาพและการจัดการ  2(1/1-1/2-0)          -         -
  ในอุตสาหกรรม
MI 4303 โครงงานพิเศษ     3(0-0-3/9)     MI 3344        -
    รวม  11 หนวยกิต  18 ชั่วโมง/สัปดาห

MI 4236 การฝกงาน     6(0-0-6/30)     MI 3344        -
    รวม  6 หนวยกิต  30 ชั่วโมง/สัปดาห
    
      หรือ

MI 4446 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40) MI 3344 และ MI 3383     -  
    รวม  6 หนวยกิต  40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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อยูในรางกาย โครงสรางพันธุกรรมหรือที่เรารูจักกันวาดีเอ็นเอเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบตาง ๆ ของรางกายจนไปถึงการ
ทำงานเชื่อมโยงของรางกายมนุษย ที่ชวยใหรางกายเราดำเนินไปไดอยางเปนปกติ การทำใหเกิดโรคตางๆ การปองกัน และการ
รักษา   ทำใหปจจุบันศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการแพทยมีความสำคัญเปนอยางสูง ในการพัฒนาองคความรูทางดานการ
แพทย เพื่อการปองกัน การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคตางๆ ทำใหบุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทยมีความสำคัญใน
การเปนที่พึ่งของประชาชนในดานตางๆ ทั้งการเผยแพรความรู  การใหคำปรึกษา  การใหบริการ  และการพัฒนาองคความรู
ใหมจากการคนควาวิจัย 
  บุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทย นับวาเปนบุคลากรที่ขาดแคลน เนื่องจากหนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน มีความตองการบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการทั้งดานการวิจัยการใหบริการ  ดานการเรียนการสอน  
ดานคลินิก และดานธุรกิจ เปนตน  เนื่องจากศาสตรทางดานวิทยาศาสตรการแพทยครอบคลุมเกือบทุกดานของพื้นฐานวิชา
ทางการแพทย ไดแก เคมี ชีวเคมี  เทคโนโลยีชีวภาพ   จุลชีววิทยา  กายวิภาคศาสตร  ประสาทศาสตร  สรีรวิทยา  พยาธิ
วิทยา  ปรสิตวิทยาอิมมิวโนวิทยา  เนื้อเยื่อวิทยา  พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร  เภสัชวิทยา หรือแขนงอื่นที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ของมนุษย  สอดคลองตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงของนักวิทยาศาสตรการแพทย (ก.พ.อ. ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 : วันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) ที่เนนลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรโรค พิสูจนยืนยันเชื้อทางหองปฏิบัติการในสาขา

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
      1.  มีความรูและทักษะในการตรวจวิเคราะหส่ิงสงตรวจตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรการแพทย ตามมาตรฐานหองปฏิบัติ

การทางการแพทย ท่ีหลักสูตรกำหนด  
 2.  มีความรูพ้ืนฐานดานบริหารธุรกิจ ในการเปนผูประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวของทางดานวิทยาศาสตรการแพทย 
 3.  มีทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร  มีความเปนผูนำ และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
 4.  ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีวิชาชีพกำหนดโดยยึดม่ันคุณธรรม 6  ประการ ไดแก  ขยัน อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซ่ือสัตย  
และกตัญู  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
 5.  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม และมีจิตอาสา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  136  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 1.4 กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
 1.5 กลุมวิชาเลือก                                        ไมนอยกวา 7  หนวยกิต
    ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามที่สนใจอยางนอย 7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร  
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
    ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GE 2142 อาเซียนศึกษา           2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม                             2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2202 กฎหมายกับสังคม       2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ                          2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน 
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา  
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา     100   หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   ไมนอยกวา    52  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AC 2103   หลักการบัญชีเบื้องตน    3(3/3-0-0)      -       - 
BA 1313   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -       - 
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    3(3/3-0-0)      -       - 
BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    1(0-1/3-0)      -  BI 1053 
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)      -       - 
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-1/3-0)      -  CH 1332
CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน    1(1/1-0-0)          CH 1332       - 
CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(0-1/3-0)      -  CH 1421  
CH 2233   อินทรียเคมีพื้นฐาน       3(3/3-0-0)             CH 1332      - 
CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)      -  CH 2233       
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)      -       - 
EG 5413   การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
MA 1013 แคลคูลัส 1     3(3/3-0-0)      -       - 
MG 1303   องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)        -       - 
MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)      -       - 
MK 1503   หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -       - 
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ    2(2/2-0-0)          MA 1013      -  
PH 1181 ปฎิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ  1(0-1/3-0)      -  PH 1142 
ST 2003    ชีวสถิติ      3(3/3-0-0)          MA 1013      - 
 2.2 วิชาชีพ                                             ไมนอยกวา  55 หนวยกิต
AN 1003   กายวิภาคศาสตรของมนุษย   3(2/2-1/3-0)          BI 1053       -    
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)  BI 1043 and CH 2233      - 
BH 2341  ปฎิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    1(0-1/3-0)      -  BH 2333
MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย  4(3/3-1/3-0)          BI 1053       -  
MS 2002   ภูมิคุมกันวิทยา     2(2/2-0-0)          BI 1053       - 
MS 3001   กฏหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  1(1/1-0-0)      -       - 
  วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3012  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย  2(2/2-0-0)          ST 2003       -   
MS 3013   พยาธิวิทยา     3(3/3-0-0)          AN 1003       - 
MS 3021   ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา    1(0-1/3-0)      -  MS 3013 
MS 3022   เนื้อเยื่อวิทยา     2(1/1-1/3-0)          AN 1003       - 
MS 3023   ปรสิตวิทยาทางการแพทย    3(2/2-1/3-0)          BI 1053       - 
MS 3031   สัมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย   1(0-1/3-0)      -       - 
MS 3032   ประสาทกายวิภาคศาสตร    2(2/2-0-0)          AN 1003       - 
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
MS 4002 เครื่องมือและการจัดการหองปฎิบัติการ  2(2/2-0-0)      -       -
MS 4003 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย   3(2/2-1/3-0)          BH 2333       -  
MS 4006   สหกิจศึกษา      6(0- 0 -6/40 MS 4002 and MS 4011      - 
MS 4011 ปฏิบัติการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรการแพทย 1(0-1/3-0)      -  MS 4002 
MS 4013   การจัดการกลยุทธดานการแพทย   3(3/3-0-0) MK 1503 and MG 1303     - 
MS 4023   โครงงานพิเศษ     3(0-3/9-0)          MS 3012      -  
MS 4053   พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร   3(2/2-1/3-0) AN 1003 and CH 1421      -   
MS4063   ฝกงาน 1     3(0- 0 -3/15) MS 4002 and MS 4011      -    
MS4073   ฝกงาน 2     3(0- 0 -3/15) MS 4002 and MS 4011      -   
PM 3013   เภสัชวิทยา         3(3/3-0-0)          BH 2333       - 
PS 2033   สรีรวิทยาของมนุษย    3(2/2-1/3-0)          AN 1003       -  
   
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                       ไมนอยกวา   6   หนวยกิต
 ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามสนใจ

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา     100   หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   ไมนอยกวา    52  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
AC 2103   หลักการบัญชีเบื้องตน    3(3/3-0-0)      -       - 
BA 1313   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ   3(3/3-0-0)       -       - 
BI 1053 ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    3(3/3-0-0)      -       - 
BI 1071 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    1(0-1/3-0)      -  BI 1053 
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)      -       - 
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    1(0-1/3-0)      -  CH 1332
CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน    1(1/1-0-0)          CH 1332       - 
CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(0-1/3-0)      -  CH 1421  
CH 2233   อินทรียเคมีพื้นฐาน       3(3/3-0-0)             CH 1332      - 
CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)      -  CH 2233       
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล    3(2/2-1/2-0)      -       - 
EG 5413   การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ      3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       - 
MA 1013 แคลคูลัส 1     3(3/3-0-0)      -       - 
MG 1303   องคการและการจัดการ    3(3/3-0-0)        -       - 
MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)      -       - 
MK 1503   หลักการตลาด     3(3/3-0-0)      -       - 
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ    2(2/2-0-0)          MA 1013      -  
PH 1181 ปฎิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ  1(0-1/3-0)      -  PH 1142 
ST 2003    ชีวสถิติ      3(3/3-0-0)          MA 1013      - 
 2.2 วิชาชีพ                                             ไมนอยกวา  55 หนวยกิต
AN 1003   กายวิภาคศาสตรของมนุษย   3(2/2-1/3-0)          BI 1053       -    
BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)  BI 1043 and CH 2233      - 
BH 2341  ปฎิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    1(0-1/3-0)      -  BH 2333
MI 3454 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย  4(3/3-1/3-0)          BI 1053       -  
MS 2002   ภูมิคุมกันวิทยา     2(2/2-0-0)          BI 1053       - 
MS 3001   กฏหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  1(1/1-0-0)      -       - 
  วิทยาศาสตรการแพทย
MS 3012  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย  2(2/2-0-0)          ST 2003       -   
MS 3013   พยาธิวิทยา     3(3/3-0-0)          AN 1003       - 
MS 3021   ปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา    1(0-1/3-0)      -  MS 3013 
MS 3022   เนื้อเยื่อวิทยา     2(1/1-1/3-0)          AN 1003       - 
MS 3023   ปรสิตวิทยาทางการแพทย    3(2/2-1/3-0)          BI 1053       - 
MS 3031   สัมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย   1(0-1/3-0)      -       - 
MS 3032   ประสาทกายวิภาคศาสตร    2(2/2-0-0)          AN 1003       - 
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

AN 1003 กายวิภาคศาสตรของมนุษย  3(2/2-1/3-0)     BI 1053       -
CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน   3(3/3-0-0)     CH 1332       -
CH 2241   ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน  1(0-1/3-0)          -    CH 2233
CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล   3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1112   ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)          -        -
GE 1102   ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -        -
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  1(............)          -        -
    รวม  18 หนวยกิต  ... ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

BI 1053   ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล   3(3/3-0-0)          -        -
BI 1071   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0)          -    BI 1053
CH 1332   เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)          -        -
CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   1(0-1/3-0)          -    CH 1332
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1092   จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1122  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1172 การดูแลและสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)          -        -
MA 1013  แคลคูลัส 1    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  18 หนวยกิต  23 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre             Co

BH 2333  ชีวเคมีพื้นฐาน     3(3/3-0-0)   BI 1053 and CH 2233   -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)          -    BH 2333
CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(1/1-0-0)     CH1332       -
CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน  1(0-1/3-0)          -    CH 1421
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -        -
MI  3454  จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตรการแพทย 4(3/3-1/3-0)     BI 1053       -
MK 1503   หลักการตลาด    3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  18 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

BA 1313  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3/3-0-0)          -        -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)     GE 1053       -
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)          -        -
PH 1142 ฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ   2(2/2-0-0)     MA 1013       -
PH 1181  ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ 1(0-1/3-0)          -    PH 1142
PS 2033    สรีรวิทยาของมนุษย   3(2/2-1/3-0)     AN 1003       -
GE ……… วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
    รวม  19 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063       -
MS 3013 พยาธิวิทยา    3(3/3-0-0)     AN 1003       -
MS 3021 ปฏิบัติการพยาธิวิทยา   1(0-1/3-0)          -    MS 3013
MS 3031 สัมนาทางวิทยาศาสตรการแพทย  1(0-1/3-0)          -        -
MS 4002 เครื่องมือและการจัดการหองปฏิบัติการ 2(2/2-0-0)          -        -
MS 4011 ประสาทศาสตรกายวิภาคศาสตร  1(0-1/3-0)          -    MS 4002
MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย 2(2/2-0-0)     ST 2003       -
MS 4003  เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย  3(2/2-1/3-0)     BH 2333       -
................. เลือกเสรี      3(3/3-0-0)          -        -
    รวม  19 หนวยกิต  27 ชั่วโมง/สัปดาห    

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

AC 2103 หลักการบัญชีเบื้องตน   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -        -
MS 2002 ภูมิคุมกันวิทยา    2(2/2-0-0)     BI 1053       -
MS 3023 ปรสิตวิทยาทางการแพทย   3(2/2-1/3-0)     BI 1053       -
MS 3022 เนื้อเยื่อวิทยา    2(1/1-1/3-0)     AN 1003       -
MS 3032 ประสาทศาสตรกายวิภาคศาสตร  2(2/2-0-0)     AN 1003       -
PM 3013 เภสัชวิทยา    3(3/3-0-0)     BH 2333       -
ST 2003  ชีวสถิติ     3(3/3-0-0)     MA 1013       -
    รวม  20 หนวยกิต  24 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre               Co

EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063          -
MS 3001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1(1/1-0-0)          -           -
  วิทยาศาสตรการแพทย
MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)          -           -
MS 4013 การจัดการกลยุทธดานการแพทย  3(3/3-0-0)   MK 1503 and MG 1303   -
MS 4053 พิษวิทยาและนิติเวชศาสตร  3(2/2-1/3-0) AN 1003 and CH 1421   -
MS 4023 โครงงานพิเศษ    3(0-3/9-0)     MS 3012          -
................. เลือกเสรี      3(3/3-0-0)          -           -
    รวม  18 หนวยกิต  26 ชั่วโมง/สัปดาห    

MS 4063 ฝกงาน 1  (เลือก)   3(0-0-3/15)  MS 4002 and MS 4011  -
MS 4073   ฝกงาน 2  (เลือก)   3(0-0-3/15)  MS 4002 and MS 4011  -
    รวม  6 หนวยกิต  30 ชั่วโมง/สัปดาห    
     
      หรือ

MS 4006 สหกิจศึกษา  (เลือก)   6(0-0-6/40)  MS 4002 and MS 4011  -   
    รวม  6 หนวยกิต  40 ชั่วโมง/สัปดาห    
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 ความสำคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเปนหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตใหรองรับตอ
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกประเทศและมีสวนสำคัญในการเพิ่มมูลคา
ใหกับสินคาภาคการเกษตรของไทย นอกจากการผลิตและการแปรรูปอาหารโดยใชวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศแลว 
ปจจุบันตลาดผูบริโภคยังใหความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชนตอสุขภาพ มีคุณคาทางโภชนาการพรอมดวยมี
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะวิชาชีพดานสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โดยมีความรูทาง
พื้นฐานทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวของกับทางกระบวนการผลิต/แปรรูปอาหาร การจัดการกับ
วัตถุดิบที่เปนผลิตผลทางการเกษตร กระบวนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหารใหไดตามมาตรฐานสากลและมีจุดเดนของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช เทคโนโลยีอาหาร
พลังงานต่ำ และการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะวิชาชีพของสาขาวิชาจึง
สามารถตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมอาหารและตลาดแรงงานในปจจุบัน

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
      1.  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะความชำนาญในสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สามารถนำ

ความรูไปประยุกตในวิชาชีพไดเปนอยางดี
 2.  ผลิตบัณฑิตมีความรู ความเขาใจในกระบวนการสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพ่ือสุขภาพ
 3.  ผลิตบัณฑิตใหมีกระบวนการทางความคิดอยางมีระบบ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและรูปแบบการส่ือสารไดเหมาะ
สม เพ่ือเตรียมความพรอมในการทำงาน
 4.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  138  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 1.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 1.4 กลุมวิชาภาษา       9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
 1.5 กลุมวิชาเลือก                                        ไมนอยกวา 7  หนวยกิต
    ใหนักศึกษาเลือกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามที่สนใจอยางนอย 7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร  
GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
    ข.กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GE 2142 อาเซียนศึกษา           2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2152 ผูประกอบการยุคใหม                             2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2202 กฎหมายกับสังคม       2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ                          2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
CS 1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน 
GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา  
GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ                                             ไมนอยกวา     99   หนวยกิต
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                   ไมนอยกวา    33  หนวยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
BH 2382 หลักชีวเคมี     2(2/2-0-0)     BI1063 CH1442      -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน    1(0-1/3-0)         CH 1451  BH2382
BI 1063  ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน   3(3/3-0-0)     -       - 
BI 1081  ปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยา    1(0-1/3-0)     -   BI1063
CH 1332 เคมีพื้นฐาน     2(2/2-0-0)     -       - 
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี     1(0-1/3-0)        -   CH1332
CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)         CH1332       -
CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)     -   CH1442
EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         GE1063       -
EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)         GE1063       -
MA 1013 แคลคูลัส 1     3(3/3-0-0)    -       - 
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร   4(3/3-1/3-0)         BI1063       -
PH 1133 ฟสิกส      3(3/3-0-0)         MA1013       - 
PH 1171 ปฏิบัติการฟสิกส     1(0-1/3-0)    -   PH1133
ST 2063 สถิติวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3/3-0-0)         MA1013       -
 2.2 วิชาชีพ (เอกบังคับ)                                          ไมนอยกวา  54 หนวยกิต
FS 1043 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  3(3/3-0-0)    -       - 
FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1    3(2/2-1/3-0)    -       - 
FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2    3(2/2-1/3-0)         FS2103       -
FS 2303 เคมีอาหาร     3(2/2-1/3-0)         BH2382       -
FS 2313 หลักการวิเคราะหอาหาร    3(2/2-1/3-0)    -       - 
FS 2331 เครื่องมือวิเคราะหทางอาหาร    1(1/1-0-0)    -       - 
FS 2782  ผลิตภัณฑโภชนเภสัชไทย-จีน   2(2/2-0-0)    -       - 
FS 2792 พันธุศาสตรกับเทคโนโลยีอาหาร   2(2/2-0-0)    -       - 
FS 3204  วิศวกรรมอาหาร      4(3/3-1/3-0)         PH 1133       -
FS 3503 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  3(3/3-0-0)    -       - 
FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพ  2(2/2-0-0)    -       - 
FS 3803 การตรวจสอบทางชีวโมเลกุลในอาหาร  3(2/2-1/3-0)    -       - 
  และผลิตภัณฑอาหาร
FS 3813 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร   3(3/3-0-0)    -       - 
FS 3823 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร   3(2/2-1/3-0)    -       - 
FS 3841 การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางวิทยาศาสตร 1(1/1-0-0)    -       - 
  และเทคโนโลยีอาหาร
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รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
FS 3901 สัมมนา      1(0-1/3-0)    -       -
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย     2(2/2-0-0)    -       -
FS 4913 โครงงานพิเศษ     3(0-3/9-0)    -       -
FS 4946 ฝกงาน      6(0-0-6/30)    -       -
FS 4936 สหกิจศึกษา     6(0-0-6/40)   นักศึกษาชั้นปสุดทาย       -
          หรือไดรับความเห็นชอบ
             จากอาจารยผูสอน
*นักศึกษาเลือกรายวิชาจากกลุมวิชาชีพ ดังนี้
  (1)  รายวิชา FS 4946ฝกงาน จำนวน 6 หนวยกิต
        หรือ
  (2)  รายวิชา FS 4936 สหกิจศึกษา จำนวน 6 หนวยกิต
 2.2 กลุมวิชาชีพ (เอกเลือก)                                          ไมนอยกวา  15 หนวยกิต
FS 3022 ระบบการใหบริการและการจัดการดานอาหาร 2(2/2-0-0)    -       -
FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ   2(2/2-0-0)    -       -
FS 3342 วัตถุเจือปนอาหารและสารตกคางในอาหาร  2(2/2-0-0)    -       -
FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร  2(2/2-0-0)    -       -

FS 3852 เครื่องเทศและสมุนไพรทางเทคโนโลยีการอาหาร 2(2/2-0-0)    -       -
FS 3863 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม  3(2/2-1/3-0)    -       -
FS 4152 ศาสตรพื้นฐานของอาหารจีน   2(2/2-0-0)    -       -
FS 4163 ผลิตภัณฑอาหารสำหรับผูสูงอายุ   3(2/2-1/2-0)    -       -
FS 4702 สารพฤกษศาสตรเคมีกับอาหารฟงกชั่น  2(2/2-0-0)    -       -
FS 4872 สารกอภูมิแพในอาหาร    2(2/2-0-0)    -       -
FS 4833 ผักและผลไมแปรรูปขั้นต่ำ    3(2/2-1/3-0)    -       -
FS 4883 ไฮโดรคอลลอยดในอาหาร    3(2/2-1/3-0)    -       -

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา    6     หนวยกิต
        ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดเลือกเสรีที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-
พระเกียรติไดตามความสนใจ หรือเลือกจากรายวิชาใหม ดังนี้
 3.1 กลุมวิชาเลือกเสรี      3 หนวยกิต
FS 2893 ความลับของอาหารจีน    3(2/2-1/2-0)    -       -
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แผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน   2(2/2-0-0)     CH 1332       -
CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน  1(0-1/3-0)          -    CH 1442
GE 1043 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2         3(2/2-1/2-0)     GE 1053       -
GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 2(1/1-1/2-0)          -        -
FS 1043 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 3(3/3-0-0)          -        -
PH 1133 ฟสิกส     3(3/3-0-0)     MA 1013       -
PH 1171 ปฏิบัติการฟสิกส    1(0-1/3-0)          -    CH 1133
    รวม   20   หนวยกิต (26ชั่วโมง / สัปดาห)    

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

BI 1063  ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน  3(3/3-0-0)          -        -
BI 1081  ปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน 1(0-1/3-0)          -    BI 1063
CH 1332 เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)          -        -
CH 1241 ปฏิบัติการเคมี    1(0-1/3-0)          -    CH 1332
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -        -
MA 1013 แคลคูลัส 1    3(3/3-0-0)          -        -
GE ……..  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1(.............)          -        -
   รวม   18   หนวยกิต (24 ชั่วโมง / สัปดาห)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre             Co

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        - 
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)          -        -
GE …….  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
FS 2313 หลักการวิเคราะหอาหาร   3(2/2-1/3-0)          -        -
FS 2331 เครื่องมือวิเคราะหทางอาหาร  1(1/1-0-0)           -        -
FS 2782 ผลิตภัณฑโภชนเภสัชไทย-จีน  2(2/2-0-0)          -        -
FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2   3(2/2-1/3-0)     FS 2103       -
ST 2063 สถิติวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3/3-0-0)     MA 1013       -
    รวม   20   หนวยกิต (24ชั่วโมง / สัปดาห)   

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

EG 5153 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)     GE 1063       -
BH 2382 หลักชีวเคมี    2(2/2-0-0) CH 1442 and BI1063     -
BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน   1(0-1/3-0)    CH 1451   BH 2383
FS 2103 การแปรรูปอาหาร 1   3(2/2-1/3-0)          -        -
FS 2303 เคมีอาหาร    3(2/2-1/3-0)          -        -
FS 2792 พันธุศาสตรกับเทคโนโลยีอาหาร  2(2/2-0-0)          -        -
MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร  4(3/3-1/3-0)     BI 1063       -
GE ……… วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
    รวม   20   หนวยกิต (28 ชั่วโมง / สัปดาห)   
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

GE …….  วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกัน  3(3/3-0-0)          -        -
  คุณภาพอาหาร    
FS 3732 เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพ 2(2/2-0-0)          -        -
FS 3841 การพัฒนาความเปนมืออาชีพ  1(1/1-0-0)          -        -
  ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
FS 3901 สัมมนา     1(0-1/3-0)          -        -
FS 4913 โครงงานพิเศษ    3(0-3/9-0)          -        -
FS XXX3 เอกเลือก     3(2/2-1/3-0)          -        -
…………… เลือกเสรี     3(3/3-0-0)          -        -

    รวม   18    หนวยกิต (28 ชั่วโมง / สัปดาห)

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

EG 5163 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063       -
FS 3204 วิศวกรรมอาหาร    4(3/3-1/3-0)     PH 1133       -
FS 3503 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(3/3-0-0)          -        -
FS 3803 การตรวจสอบทางชีวโมเลกุลในอาหาร 3(2/2-1/3-0)          -        -
  และผลิตภัณฑอาหาร 
FS 3813 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร  3(3/3-0-0)          -        -
FS 3823 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  3(2/2-1/3-0)          -        -
FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย        2(2/2-0-0)          -        -
    รวม  21 หนวยกิต  27 ชั่วโมง/สัปดาห    
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แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre               Co

FS 4946 ฝกงาน     6(0-0-6/30)          -           -
  หรือ
FS 4936 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)           -           -
   แผนฝกงาน รวม   6    หนวยกิต (30 หรือ 40 ชั่วโมง / สัปดาห)   

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre                Co

FS XXX3 เอกเลือก     3(2/2-1/3-0)          -             - 
FS XXX3 เอกเลือก     3(2/2-1/2-0)          -             -
FS XXX2 เอกเลือก     2(2/2-0-0)          -             -
FS XXX2 เอกเลือก     2(2/2-0-0)          -             -
FS XXX2 เอกเลือก     2(2/2-0-0)          -             -
…………..  เลือกเสรี     3(3/3-0-0)          -             -

    รวม   15   หนวยกิต (18ชั่วโมง / สัปดาห)    
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1. อาจารย ดร. จำรูญศรี   พุมเทียน คณบดี
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   • วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
   • วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง 
   (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารยนฤดี  บูรณะจรรยากุล 
   • วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
   • วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
   (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สาขาวิชาการบัญชี

4. อาจารยเปรมรัตน  พูลสวัสดิ์
   • วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
   เจาคุณทหารลาดกระบัง
   • วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. อาจารยสุธีรา  พึ่งสวัสดิ์ 
   • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
   พระนครเหนือ 
   • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
6. อาจารยเนรมิธ  จิรกาญจนไพศาล  
   • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
   • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. อาจารยยุวธิดา ชิวปรีชา  
   • วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
8. อาจารยสุปญญา  อภิวงศโสภณ 
   • วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
   คุณทหารลาดกระบัง
   • วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร)
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
9. อาจารยดร.พงศกร บำรุงไทย 
   • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
   พระนครเหนือ 
   • วศ.ม. (วิศวกรรมเครืองกล) 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

1. อาจารย ดร.ปยาภรณ  สุภัคดำรงกุล        
   • ปร.ด. (เภสัชศาสตรชีวภาพ) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2. อาจารย ดร.รุจิราลัย พูลทวี
   • วท.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. อาจารยวรพรรณี   เผาทองศุข 
   • วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.บ. (จุลชีววิทยา) 
   มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผูชวยศาสตราจารย สุภาภรณ  วรรณภิญโญชีพ 
   • วท.ม. (ปรสิตวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
   • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
5. อาจารย ดร.พรพิมล กาญจนวาศ 
   • ปร.ด. (อณูชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. อาจารยอลิษา สุนทรวัฒน
   • วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน เตชวุฒิพร 
   • Ph.D. (Agricultural Science) Gifu University, Japan
   • วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร) 
   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
8. อาจารยชวนพิศ จิระพงษ 
   • วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

9. อาจารย ดร.สุรียพร หอมวิเศษวงศา
   • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • วท.ม. (เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • ปร.ด. (เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. อาจารย ดร.ชัชวาลย ชางทำ 
   • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • วท.ม. (เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • ปร.ด. (เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11. อาจารยยิ่งศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย 
   • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแกน
   • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล
12. อาจารยยุคลธร  สถาปนศิริ
   • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • วท.ม. (พันธุศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. อาจารยวิภาพรรณ ชนะภักดิ์ 
   • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
   • วท.ม. (พฤกษศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
14. อาจารย ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 
   • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยี
   พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
   • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15. อาจารยศรมน สุทิน 
   • กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • วท.ม. (เคมีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16. อาจารย ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล 
   • วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ด. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
17. อาจารย ดร.กิตติพัฒน โสภิตธรรมคุณ
   • วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน
   • วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
18. อาจารยพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
   • อ.วท. (เคมีปฏิบัติ) สถาบันราชภัฏพระนคร
   • วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
   • วท.ม. (เคมีอินทรีย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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19. อาจารย ดร.สุวรรณี  สายสิน
   • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • วท.ม. (อินทรียเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ปร.ด. (เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
20. อาจารยผุสดี  สิรยากร 
   • วท.บ. (เคมีวิเคราะห) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
21. อาจารย ดร.พนนา  กิติไพศาลนนท 
   • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
   • วท.ม. (เคมีอนินทรีย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   • ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
22. อาจารยกรรณิการ  แกวกิ้ม 
   • วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม-เครื่องมือวิเคราะห)
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
   • วท.ม. (เคมีวิเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
23. อาจารย ดร.ชัชวาลย  ชางทำ
   • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • วท.ม. (เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • ปร.ด. (เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24. อาจารยรังสรรค  โกญจนาทนิกร 
   • วท.บ. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ม. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
25. อาจารยดร.สุกัญญา  เพชรศิริเวทย 
   • วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ปร.ด. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล
26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยูรศักดิ์  เปลื้องผล
   • วท.บ. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • วท.ม. (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • วท.ด. (ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
27. อาจารยวรรณารัตน วิบูลสุข 
   • วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   • ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
28. อาจารยเปรมรัตน พูลสวัสดิ์ 
   • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   • วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
   พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

29. อาจารยวรนุช ปลีหจินดา 
   • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   • วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)สถาบันเทคโนโลยี
   พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
30. อาจารยณัฐพร นันทจิระพงศ 
   • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   • วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยี
   พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
31. อาจารยเนรมิธ จิรกาญจนไพศาล
   • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   • M.Sc. (Computer Science) (International Program)
   มหาวิทยาลัยมหิดล

1. รองศาสตราจารยดร.บังอร  ฉางทรัพย 
   • วท.บ. (เทคนิคการแพทย)  มหาวิทยาลัยขอนแกน
   • วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   • วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารยเมตตา โพธิ์กลิ่น 
   • กศ.บ. (พยาบาล)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   • วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ชุมบัวทอง
   • วท.บ. (กายภาพบำบัด)   มหาวิทยาลัยมหิดล
   • วท.ม. (สรีรวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. อาจารย ดร.รุงรัตน  นิลธเสน
   • วท.บ. (จุลชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   พระจอมเกลาธนบุรี
   • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)  มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน)  มหาวิทยาลัยมหิดล
5. อาจารยภาสินี  สงวนสิทธิ์ 
   • วท.บ. (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับสอง  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   • วท.ม. (วิทยาศาสตรการแพทย :กายวิภาคศาสตร) 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



5. อาจารยกิตติพัฒน  โสภิตธรรมคุณ
   • ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 
   • วท.ม. (ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยมหิดล 
   • วท.บ. (ชีวเคมี)มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6. อาจารยมธุรพจน ศรีโพนทอง 
   • บธ.ม. (ธุรกิจระหวางประเทศ)  
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
   • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
7. อาจารยสุภาวดี คุมราษฎร
   • M.B.A. in International Business  (Global M.B.A) 
      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
   • บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
8. อาจารยศิริวุฒิ รุงเรือง
   • บธ.ม.  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
   • บธ.บ. (ธุรกิจระหวางประเทศ)
      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
9. อาจารยนันทมัย  ธนานิธิภัค
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คำอธิบายรายวิชา

AC 2103 หลักการบัญชีเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Principles of Accounting)      

Prerequisite  :  None

 ความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี  ตลอดจนการจัดทำงบ

การเงินของธุรกิจประเภทตางๆ  ที่อยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม เชน ธุรกิจให

บริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป รายการปรับปรุงและปดบัญชี  ระบบการควบคุม

เงินสด  และการวิเคราะหงบการเงิน

AC 2313 การบัญชีพื้นฐาน               3(2/2-1/2-0)

 (Fundamental Accounting)

Prerequisite : None 

 ความรูเกี่ยวกับวงจรบัญชี หลักการและวิธีการทางบัญชีตลอดจนการ

จัดทำงบการเงินเพื่อการวัดผลการดำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของ

ธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก ธุรกิจใหบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม และธุรกิจ

อุตสาหกรรม ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม รายการปรับปรุงและปดบัญชี การบัญชีเกี่ยว

กับเงินสด และเงินฝากธนาคาร และเรียนรูการทำโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีไป

ใชในแตละประเภทธุรกิจ

BA 1313 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจ   3(3/3-0-0)

 (Introduction  to  Business)

Prerequisite  :  None

 ความหมาย ความสำคัญและความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม

ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวคิดพื้นฐานทางธุรกิจ สภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจโดยทั่วไป รูปแบบการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ และการดำเนินธุรกิจ  

การเปนผูประกอบการ  กระบวนการทางธุรกิจ องคความรูในหนาที่พื้นฐานทาง

ธุรกิจ ทั้งทางดานการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การผลิต 

การบัญชีและการเงิน ธุรกิจระหวางประเทศ  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การ

เชื่อมโยงหนาที่ตางๆ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ

BA 1413 การบริหารจัดการยุคใหม    3(3/3-0-0)

 (Modern Smart Management)  

Prerequisite: None 

 แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการจัดการ

ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การควบคุม การตัดสินใจ การสื่อสาร 

การจูงใจ การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการระบบสารสนเทศ ความรับผิด

ชอบตอสังคม ตลอดจนการประยุกตใชสถานการณตาง ๆ กระบวนการสรางและ

จัดการองคความรูในองคกร แนวความคิดการนําความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปสูธุรกิจนวัตกรรม และกลยุทธของการเปนผูประกอบการ
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BH 2333 ชีวเคมีพื้นฐาน    3(3/3-0-0)

 (Basic Biochemistry)

Prerequisite: BI 1043 และ CH 2233

 สวนประกอบ โครงสราง คุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล รวมถึง

บทบาท หนาที่ และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล จำพวก

คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิก เอนไซม โคเอนไซม 

จลนศาสตรของเอนไซม ตลอดจนความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของสารชีว

โมเลกุล การควบคุมรางกายใหอยูในภาวะสมดุล พันธุศาสตรชีวเคมี การ

แสดงออกของสารพันธุกรรมและหลักของ พันธุวิศวกรรม

BH 2341 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน     1(0-1/3-0)

 (Basic Biochemistry Laboratory)  

Prerequisite: CH 2241 หรือ CH 1281

Corequisite:  BH 2333

 เทคนิคการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ การวิเคราะห  ชีวโมเลกุล คุณสมบัติของโปรตีน ปฏิกิริยาของเอนไซม 

และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต

BH 2382 หลักชีวเคมี    2(2/2-0-0)

 (Principal Biochemistry)

Prerequisite : BI 1063 และ CH 1442 

 โครงสรางคุณสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลรวมถึงบทบาท หนาที่ 

และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ลิพิดกรดอะมิโน โปรตีน 

กรดนิวคลีอิก รวมถึงเอนไซม โคเอนไซม จลนศาสตรของเอนไซม การแสดงออก

ของสารพันธุกรรม และหลักพันธุวิศวกรรม

BI 1043 หลักชีววิทยา     3(3/3-0-0)

 (Principles of Biology)  

Prerequisite: None 

 การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหาร และพลังงานกับการ

ดำรงชีวิต การลำเลียงสารเขาออกเซลล หลักการถายทอดลักษณะพันธุกรรม การ

เจริญเติบโต และการสืบพันธุ ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว และ

จุลินทรีย นิเวศวิทยา และกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

BI 1053   ชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล    3(3/3-0-0) 

 (General Biology and Cell Biology)

Prerequisite :  None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีววิทยา องคประกอบเคมีของสิ่งมีชีวิต สาร

ชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาที่ขององคประกอบและชีวโมเลกุลของเซลล 

เมแทบอลิซึม การสังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีนและกลไกการทำงานของยีน 

การพัฒนาการและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต



BI 1061 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา    1(0-1/3-0)

 (Principles of Biology Laboratory)  

Corequisite: BI 1043 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลล และองคประกอบของ

เซลล การเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล การหายใจระดับเซลล การ

สังเคราะหแสง การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตว เนื้อเยื่อพืช ลักษณะพันธุกรรมของ

มนุษย การสืบพันธุ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ.

BI 1063 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน   3(3/3-0-0)

 (Basic of Biology and Microbiology)

Prerequisite :none

 การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหารและพลังงานกับการ

ดำรงชีวิต การลำเลียงสารเขาออกเซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตว เนื้อเยื่อพืช 

หลักการถายทอดลักษณะพันธุกรรมหลักการและเทคนิคทาง

จุลชีววิทยา การเจริญของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การจัดจำแนกชนิด

จุลินทรีย (เห็ด รา ยีสต สาหราย ไวรัส) ความสำคัญของจุลินทรียทางอาหาร 

การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย

BI 1071 ปฎิบัติการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล 1(0-1/3-0) 

 (Laboratory of General Biology and Cell Biology)

Corequisite :  BI 1053

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนทางชีววิทยา การใช

กลองจุลทรรศน โครงสรางและกลไกการทำงานของเซลล การเจริญและพัฒนา

ของตัวออน โครงสรางของเนื้อเยื่อพืชและสัตว พันธุกรรมและระบบนิเวศ

BI 1063 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน  3(3/3-0-0)

 (Basic of Biology and Microbiology)

Prerequisite :none

 การจัดระบบโครงสรางของสิ่งมีชีวิต สารอาหารและพลังงานกับการ

ดำรงชีวิต การลำเลียงสารเขาออกเซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตว เนื้อเยื่อพืช 

หลักการถายทอดลักษณะพันธุกรรมหลักการและเทคนิคทาง

จุลชีววิทยา การเจริญของจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การจัดจำแนกชนิด

จุลินทรีย (เห็ด รา ยีสต สาหราย ไวรัส) ความสำคัญของจุลินทรียทางอาหาร 

การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย

BI 1081  ปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตน 1(0-1/3-0)

            (Basic of Biology and Microbiology Laboratory)

Corequisite: BI 1063

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชกลองจุลทรรศน เซลล และองคประกอบของ

เซลล การเคลื่อนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล การหายใจระดับเซลล การ

สังเคราะหแสง การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตวและเนื้อเยื่อพืช และปฏิบัติการที่

เกี่ยวของกับเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา การยอมแกรม การแยกเชื้อให

บริสุทธิ์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และการเพาะเลี้ยง ศึกษาปริมาณจุลินทรีย 

การจัดจำแนกแบคทีเรีย รวมทั้งการทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรีย

CH 1241 ปฏิบัติการเคมี    1(0-1/3-0)

 (Chemistry Laboratory)

Corequisite :  CH1332

 การทดลองเร่ืองปริมาณสารสัมพันธ การวิเคราะหแบบคุณภาพ แอน

ไอออนและแคตไอออน สมดุลเคมี การวัด pH และสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร 

การไทเทรตกรด-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ และการไทเทรตแบบรีดอกซ

CH 1301 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป            1(0-1/3-0)

 (General Chemistry Laboratory)  

Corequisite: CH 1332 

 การทดลองเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ แกส สมบัติคอลลิเกทีฟของ

สารละลาย สมดุลเคมี การวัด pH และสารละลายบัฟเฟอร การไทเทรตกรด

-เบส จลนศาสตรเคมี ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา และความรอนของปฏิกิริยา

CH 1332 เคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)

 (Basic Chemistry)  

Prerequisite: None 

 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี และตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ จลนศาสตร

เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ เคมีไฟฟา เทอรโมไดนามิกสเคมี

CH 1421 เคมีวิเคราะหเบื้องตน   1(1/1-0-0)

 (Basic Analytical Chemistry)

Prerequisite: CH 1332

 สถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูลและความผิดพลาดจากการทดลอง หนวยความ

เขมขนของสารละลาย การวิเคราะหปริมาณโดยวิธีการช่ังน้ำหนักและการวัดปริมาตร  

CH 1431 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหเบื้องตน  1(0-1/3-0)

 (Basic Analytical Chemistry Laboratory)

Corequisite: CH 1421

 การชั่ง ตวง วัด ทางวิทยาศาสตรตามหลักนัยสำคัญ การวิเคราะหแอน

ไอออนและแคทไอออน   การวิเคราะหโดยน้ำหนัก ดีกรีการแตกตัวและคาคงที่

การแตกตัวของกรดออน พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร  การไทเทรตแบบยอน

กลับและสารประกอบเชิงซอน

CH 1442 หลักอินทรียเคมีพื้นฐาน    2(2/2-0-0)

 (Basic Principles of Organic Chemistry)

Prerequisite : CH 1332 

 การจำแนกสารตามหมูฟงกชัน สมบัติทางกายภาพ การเรียกชื่อ การเต

รียม และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรียตางๆ ไดแก สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮดคีโตน กรดคารบอกซิลิก 

และอนุพันธของกรดคารบอกซิลิก เอมีนและสารชีวโมเลกุล
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CH 1451 ปฏิบัติการหลักอินทรียเคมีพื้นฐาน  1(0-1/3-0)
 (Laboratory of Basic Principle Organic Chemistry)
Corequisite : CH 1442
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การตกผลึกซ้ำ 
จุดเดือดและการกลั่น การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน แอลกอฮอล ฟนอลอัลดีไฮดคีโตน กรดคารบอกซิลิก เอมีน ไขมัน
และน้ำมัน สบูและผงซักฟอก และวิเคราะหหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรีย

CH 2233 อินทรียเคมีพื้นฐาน    3(3/3-0-0)
 (Basic Organic Chemistry)  
Prerequisite: CH 1332
 จำแนก และการเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย คุณสมบัติท่ัวไป สเตอริโอเคมี 
และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ไดแก สารประกอบไฮโดรคารบอน
ชนิดตาง ๆ แอลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด และคีโตน กรดคารบอกซิ ลิกและ
อนุพันธ กรดอะมิโน สารท่ีประกอบดวยหมูฟงกชันหลายหมู สารพอลิเมอร สารประกอบ
ท่ีเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ เชน คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก

CH 2241 ปฏิบัติการอินทรียเคมีพื้นฐาน    1(0-1/3-0)
 (Basic Organic Chemistry Laboratory)  
Corequisite: CH 2233
 ปฏิบัติการเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพ จุดหลอมเหลว การตกผลึกซ้ำ 
จุดเดือดและการกล่ัน การละลาย และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
แอลกอฮอล ฟนอล อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอมีน ปฏิกิริยาการควบแนน 
แบบอัลดอล และการวิเคราะหหมูฟงกชันของสารประกอบอินทรีย

CH 2313 เคมีวิเคราะห    3(3/3-0-0)
 (Analytical Chemistry)  
Prerequisite: CH 1332 
 พื้นฐานของเคมีวิเคราะห การจัดการขอมูลเชิงวิเคราะห การละลาย
ของตะกอน หลักการและเทคนิคการวิเคราะหโดยน้ำหนัก การไทเทรตกรด
-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตสารเชิงซอน และการไทเทรตแบบ
รีดอกซ และการประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะห

CH 2321 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห           1(0-1/3-0)
   (Analytical Chemistry Laboratory)  
Corequisite: CH 2313
 การทดลองเร่ือง การวิเคราะหแอนไอออนและแคตไอออน การวิเคราะห
ปริมาณโดยน้ำหนัก การวิเคราะหปริมาณโดยการไทเทรตกรดผสม การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซอน และการไทเทรตแบบรีดอกซ

CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป   1(0-1/2-0)
 ในชีวิตประจำวัน
 (Application Software in Daily Life)
Prerequisite : None
 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรม
ประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมเพ่ือการนำเสนองาน โปรแกรม
ระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงาน
ในชีวิตประจำวัน หลักคุณธรรม และจริยธรรมในการใชงาน

CS 1103  ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ   3(3/3-0-0)
 (Health Informatics)
Prerequisite : None
 พื้นฐานระบบสารสนเทศทางสุขภาพ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบ
สารสนเทศทางสุขภาพ ระบบฟนฟูสุขภาพ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระบบชวยเหลือตัวเองอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทางสุขภาพ การประยุกตใชงานและการบำรุงรักษาระบบ

CS 1143 ทักษะสำหรับชีวิตดิจิทัล             3(2/2-1/2-0)
 (Skill for Digital Life)  
Prerequisite: None 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของ
โลกดิจิทัล ทักษะการเรียนรูในสังคมดิจิทัล การประยุกตใชดิจิทัลในชีวิตประจำ
วัน และจริยธรรมในการใชงาน

CS 1203 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรเบื้องตน            3(2/2-1/2-0)
 (Basic of Computer Game Development)
Prerequisite : Consent of Instructor
 หลักการของการพัฒนาเกม ประเภทของเกม สวนประกอบของเกม 
การออกแบบและพัฒนาเกม การออกแบบสวนติดตอกับผูใช และเครื่องมือใน
การพัฒนาเกม

CS 1323  โครงสรางไมตอเนื่อง                                 3(3/3-0-0)
 (Discrete Structure)
Prerequisite: None
 องคประกอบทางความคิดและเครื่องหมาย เซต โครงสรางลำดับ 
กราฟ ตนไม สัจพจนฟงกชัน เทคนิคการสรางโครงสราง สมมูล ลำดับ การ
พิสูจนอนุมาน การวิเคราะห องคประกอบตรรกะ ตรรกะยืนยันวาเปนจริง 
ตรรกะประยุกต ตรรกะคำนวณ โครงสรางพีชคณิต พื้นฐานของภาษาธรรมชาติ 
พื้นฐานของออโตมาตาจำกัด พื้นฐานของภาษาไวยากรณไมพึ่งบริบทและออโต
มาตาแบบกดลง พื้นฐานเครื่องจักรทัวริงและแบบจำลองสมมูล

CS 1333  การโปรแกรมเชิงโครงสราง   3(2/2-1/3-0
 (Structured Programming)
Prerequisite : None
 แนวคิดของภาษาคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมพื้น
ฐานที่แสดงโดยผังงานและรหัสเทียม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ครอบคลุม
เรื่อง ตัวแปร ชนิดขอมูลพื้นฐาน ตัวกระทำการ ตรรกะพื้นฐาน นิพจน การรับ
ขอมูล การแสดงผล และคำสั่งควบคุม อารเรย อารเรยหลายมิติ ฟงกชัน ฟงกชัน
เวียนบังเกิด และฝกปฏิบัติการดวยภาษาโปรแกรมที่สอดคลองกับเนื้อหา
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CS 1343 การโปรแกรมเชิงวัตถุ             3(2/2-1/3-0)

 (Object – Oriented Programming)

Prerequisite : None

 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสราง

โปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ คลาส แอททริบิวต เมทอด คอนสตัค

เตอร การหอหุมขอมูลและการซอนขอมูล คุณสมบัติการสืบทอด ภาวะพหุ

สัณฐานและการนำกลับมาใชใหม และฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ

CS 1353  หลักการทางวิทยาการคอมพิวเตอร            3(2/2-1/2-0)

 (Principles  of Computer Science)

Prerequisite : None

 ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต การแกปญหา

ดวยคอมพิวเตอร แนวคิดและคุณสมบัติของขั้นตอนวิธี ระบบเลขฐาน แขนงวิชา

ของวิทยาการคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรฮารดแวรและ

ซอฟตแวร การแนะนำเครื่องมือ และเทคนิควิธีที่ใชสำหรับการประมวลผลเชิง

อักขระ การคำนวณเชิงตัวเลข การสื่อสารขอมูลระหวางคอมพิวเตอร การ

วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบฐานขอมูล

CS 2203 เทคโนโลยีสื่อประสม               3(2/2-1/3-0)

 (Multimedia Technology)

Prerequisite: None

 องคประกอบของสื่อประสม การประยุกตใชสื่อประสม รูปแบบและ

มาตรฐานของไฟลสื่อประสม ฮารดแวรและซอฟตแวรที่เกี่ยวของ กระบวนการ

พัฒนาโครงงานสื่อประสมและทักษะที่เกี่ยวของ เนื้อหางานสื่อประสมกับความ

เปนเจาของ สื่อประสมกับเครือขายอินเทอรเน็ต การออกแบบสื่อประสมบนเว็บ 

การสงมอบงานสื่อประสม และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 2223 การโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร           3(2/2-1/3-0)

 (Human Computer Interaction)

Prerequisite : None

 ภาพรวมของการโตตอบระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ความสามารถ

และพฤติกรรมของมนุษย คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของในการนำขอมูล

เขาและออกแบบจำลองของการโตตอบความสามารถในการโตตอบไดกับผูใช 

กระบวนทัศนสำหรับการโตตอบ การออกแบบการโตตอบกับผูใช การออกแบบ

สวนตอประสานกับผูใชแบบกราฟก และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 2303 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม              3(2/2-1/3-0)

 (Data Structure and Algorithms)

Prerequisite : CS 1343

 การเปรียบเทียบระหวางขอมูลตัวเลขและตัวอักษร การบริหารจัดการ

หนวยความจำขณะทำงานการสรางโครงสรางขอมูลแบบตางๆ ไดแก แถวลำดับ ตัว

ช้ี รายการโยง กองซอน แถวคอย การเรียกซ้ำ ตนไม ตารางแฮช ฮีปทวิภาค ข้ันตอน

วิธีการจัดเรียง ข้ันตอนวิธีการคนหา ข้ันตอนวิธีของกราฟ การเลือกใชโครงสราง

ขอมูลใหเหมาะสมกับปญหา และฝกปฏิบัติดวยภาษาโปรแกรมระดับสูง

CS 2333  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข             3(2/2-1/3-0)     

 (Numerical Methods)

Prerequisite : MA 1093

 การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน การหารากของสมการ การประมาณคาใน

ชวง การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การ

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ และการฝกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับทฤษฎี

CS 2423 ทฤษฎีการคำนวณ                          3(3/3-0-0)

 (Theory of Computation) 

Prerequisite : CS 1323

 ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ทฤษฎีการคำนวณพื้นฐาน  ออโต

มาตาและภาษาอธิบายถึงภาษาปกติและภาษาไมพึงบริบท ทฤษฎีการคำนวณ

เปนการแนะนำถึงเครื่องจักรทัวริงความสามารถตัดสินใจและ ความสามารถการ

ลดอยางเหมาะสมทฤษฎีความซับซอนอธิบายถึงความซับซอนของเวลาความซับ

ซอนของพื้นที่และความยาก และกรณีศึกษา

CS 2513  โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  3(3/3-0-0)

 (Computer Organization and Architecture)

Prerequisite:None 

 องคประกอบและโครงสรางของคอมพิวเตอร บัส ระบบหนวยความ

จำ หนวยความจำแคช หนวยความจำรอง อินพุต/เอาตพุต การแทนขอมูลใน

คอมพิวเตอร ชุดของคำสั่งเครื่อง ดิจิทัลลอจิก ตัวประมวลผล การทำงานแบบ

ไปปไลน ซุปเปอรสเกลาร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรแบบขนานเบื้องตน

CS 3102  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ   2(2/2-0-0)

 และทางสังคมดานคอมพิวเตอร  

 (Social and Professional Ethics for Computer)

Prerequisite : None

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม จริยธรรมสำหรับผูทำงานดานไอที

และผูใชงานไอที อาชญากรรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ความเปนสวนตัว

และการปกปอง เสรีภาพในการแสดงออก ทรัพยสินทางปญญา เครือขายสังคม

ออนไลน จรรยาบรรณวิชาชีพกับการพัฒนาซอฟตแวร ผลกระทบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอผลผลิตและคุณภาพชีวิต พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

CS 3213  การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ              3(2/2-1/2-0)

 (Web Programming and Design)

Prerequisite : CS 3703

 เทคโนโลยีพ้ืนฐานของเว็บ  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด องค

ประกอบและสถาปตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การสรางเว็บเพจข้ันพ้ืน

ฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบตาง ๆ การเรียกใชงานเว็บไซต  ภาษาโปรแกรม

ท่ีใชสำหรับออกแบบเว็บ  เคร่ืองมือสำหรับใชพัฒนาเว็บ รวมท้ังการประยุกตใชงาน

กับฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และกรณีศึกษา การประยุกตการ

เขียนโปรแกรมสำหรับงานดานเทคโนโลยี และการฝกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับทฤษฎี
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CS 3223  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต             3(2/2-1/3-0)

 บนอุปกรณเคลื่อนที่ 

 (Mobile Application Development)

Prerequisite : None

 สถาปตยกรรมการบริการผานอุปกรณเคลื่อนที่ โทรศัพทเคลื่อนที่ 

เครื่องมือทางซอฟตแวรและเอพีไอที่ตองกาสรางโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ

เคลื่อนที่ การออกแบบสวนติดตอกับผูใชและเอกลักษณการปฏิสัมพันธกับ

อุปกรณเคลื่อนที่ โดยการใชเทคโนโลยีทั้งที่เปนอิสระและผูกติดเฉพาะอุปกรณ 

การออกแบบเชิงวัตถุแบบโมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร การจัดการหนวยความจำ 

ภาษาโปรแกรมแบบสามารถยายสูการพัฒนาบนระบบปฏิบัติการที่แตกตางได  

ความปลอดภัยของขอมูล ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณเคลื่อนที่ โครงรางงาน

สื่อประสมและการเชื่อมตอบนอุปกรณเคลื่อนที่

CS 3303  สถิติและระเบียบวิธีวิจัย   3(3/3-0-0)

 สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 

  (Statistics and Research Methodology 

 in Computer Science)

Prerequisite :  None

 บทบาทและความสำคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ลักษณะการวิจัยใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิธีการวิจัยประเภทตาง  ๆกระบวนการวิจัยโดยท่ัวไป 

การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัยและการทดลองตามแนววิทยาการ

คอมพิวเตอร วิธีทางสถิติสำหรับการวิจัยท่ัวไป การวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ  สรุปผล

และประเมินผลการวิจัย รูปแบบการอางอิงบทความงานวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การ

เขียนรายงานและขอเสนอวิจัย แนวทางการนำเสนอผลการวิจัยการตีพิมพและเผยแพรงาน

วิจัย

CS 3403  กระบวนทัศนการโปรแกรม            3(2/2-1/2-0)

 (Programming Paradigm)

Prerequisite : CS 1343

 แนวคิดของภาษาโปรแกรม การแปลภาษา เกณฑการออกแบบภาษา 

ภาษาโปรแกรมเชิงคำสั่ง ภาษาโปรแกรมเชิงหนาที่ ภาษาโปรแกรมเชิงตรรกะ 

ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ วากยสัมพันธและความหมาย แบบชนิดขอมูล การตรวจ

สอบแบบชนิด นิพจนและขอความสั่ง โครงสรางควบคุม กระบวนคำสั่งและสภาพ

แวดลอม และการฝกปฏิบัติโปรแกรมภาษาตาง ๆ

CS 3423  การจัดการองคความรู             3(2/2-1/2-0)

 (Knowledge Management)

Prerequisite : CS 3703

 หลักการจัดการองคความรู เทคนิคการแสวงหาองคความรู กลวิธีใน

การแสดงเหตุผล ชนิดขององคความรู การพัฒนาฐานความรู การบำรุงรักษาฐาน

ความรู และโปรแกรมประยุกตที่เกี่ยวของ

 

CS 3433  การประมวลผลแบบขนาน   3(3/3-0-0)

 (Parallel Computing)

Prerequisite : CS 2513

 ศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของการคำนวณแบบขนาน การเขียนโปรแกรมแบบ

ขนาน แนวความคิดและคำศัพทท่ัวไปเก่ียวกับการคำนวณแบบขนาน สถาปตยกรรมของ

คอมพิวเตอรแบบขนาน การออกแบบและการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลมากกวา

หน่ึงเคร่ืองในเวลาเดียวกัน การแบงงาน การกระจายงานท่ีเหมาะสมสำหรับปญหา

ประเภทตาง ๆ การประยุกตใชหนวยความจำรวม และหนวยความจำแบบกระจาย

 

CS 3453  การออกแบบอัลกอริทึม                 3(2/2-1/2-0)

 (Algorithm Design)

Prerequisite : CS 2303

 การออกแบบและวิเคราะหขั้นตอนวิธี ความถูกตองของขั้นตอนวิธี การ

วิเคราะหความซับซอนของขั้นตอนวิธี  ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงและขั้นตอนวิธีการ

คนหาขั้นสูง  ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ เทคนิคการแบงแยกเพื่อเอาชนะ ขั้นตอนวิธี

ของขอความและสายอักขระ  การใชโปรแกรมแบบพลวัต ปญหาและขั้นตอนวิธี

ของโครงสรางขอมูลกราฟ ปญหาแบบสมบูรณเอ็นพี

CS 3463  วิศวกรรมระบบฝงตัว             3(2/2-1/3-0)

 (Embedded System Engineering)

Prerequisite : None

 แนะนำเบ้ืองตนเก่ียวกับคุณสมบัติของระบบฝงตัวและการออกแบบ ข้ัน

ตอนการออกแบบระบบฝงตัวไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต แสดงใหเห็นถึง

สถาปตยกรรมแบบอารไอเอสซีการควบคุมและสัญญาณสถานะ ทอชุดคำส่ัง การ

ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล อธิบายสถาปตยกรรมการเขาถึงขอมูลความเร็วสูงการ

ออกแบบหนวยความจำเขาถึงหนวยความจำโดยตรง (ดีเอ็มเอ) ทอซอฟตแวร เอ็ฟ

พีจีเอ อธิบายอุปกรณท่ีสามารถโปรแกรมได ระบบการเช่ือมตอเชน พอรตอารเอส

-485 พอรตอารเอส-232 พอรตยูเอสบีอินเตอรเฟส ไอสแควรซีระบบปฏิบัติการ

แบบเรียลไทมเชน แบบจำลองฮารดแวร-ซอฟตแวร ระบบฝงตัวข้ันพ้ืนฐานพลังงาน

ต่ำและการออกแบบ กรณีศึกษาวิศวกรรมระบบฝงตัวเชน ระบบสารสนเทศสุขภาพ

โครงการนวัตกรรมและการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี

CS 3473  ปญญาประดิษฐ              3(2/2-1/2-0)

 (Artificial Intelligence)

Prerequisite : CS 2303

 ศึกษาเก่ียวกับตัวแทนฉลาดการแกปญหาโดยการคนหาแบบคลาสสิก

คนหาขัดแยง ตัวแทนตรรกะ  ปญหาความพึงพอใจขอจำกัด  ตรรกะลำดับแรกการ

อนุมานในตรรกะลำดับแรกคลาสสิกการวางแผน  การวางแผนและทำหนาท่ีการ

แทนความรู  เชิงปริมาณไมแนนอน การเรียนรูจากตัวอยาง  ความรูในการเรียนรู

การประมวลผลภาษาธรรมชาติการเรียนรูเสริมการรับรู  และหุนยนต
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CS 3483  การจัดการระบบเครื่องแมขาย            3(2/2-1/3-0)

     (Server Systems Administration)

Prerequisite : None

 ความรูเบื้องตนระบบเซิรฟเวอร เว็บเซิรฟเวอร เอฟทีพีเซิรฟเวอร ฐาน

ขอมูลเซิรฟเวอร เมลเซิรฟเวอร เกมเซิรฟเวอร ล็อกเซิรฟเวอร ดีเอ็นเอส

เซิรฟเวอร ดีเอชซีพีเซิรฟเวอร เรเดียสเซิรฟเวอร คลาวดเซิรฟเวอร เทคโนโลยี

ระบบเซิรฟเวอรอื่น ๆ และปฏิบัติการที่สัมพันธกับทฤษฏี

CS 3503  คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส                 3(2/2-1/3-0)

 (Electronics Computer)

Prerequisite : None

 เปนการศึกษาเพ่ือสอดคลองกับเทคโนโลยีทางวิทยาการคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทฤษฏีอิเล็กทรอนิกส   วิเคราะหและออกแบบวงจรและ

ระบบอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  วงจรอิเล็กทรอนิกสดิจิตอล

ประกอบดวย  วงจรคอมไบเนช่ัน  วงจรซีเควนเชียล  การวิเคราะหและออกแบบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส ระบบพ้ืนฐานชวยเหลือตัวเองแบบอัตโนมัติ ระบบไมโคร

คอนโทรลเลอรและการพัฒนา  ทฤษฏีวงจรคอมพิวเตอรเปนการเรียนรู  

วิเคราะห  พัฒนาและประเมินผลประสิทธิภาพข้ันตนของคากำลังและอัตราการ

ขยายของสัญญาณไฟฟา  คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกสประยุกตใชงานดาน  

เทคโนโลยีไรสายและอุปกรณเคลื่อนที่    ระบบฟนฟูและเทคโนโลยีสิ่งอำนวย

ความสะดวก  วิศวกรรมระบบควบคุมเบ้ืองตน และการปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี

CS 3533 ระบบปฏิบัติการ                                      3(2/2-1/3-0)

 (Operating Systems)

Prerequisite :  None

 หลักการของระบบปฏิบัติการ โครงสรางและหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ 

การจัดการโปรเซสและเทรด การกำหนดการและการเลือกจายงานของการประมวล

ผล การประมวลผลพรอมกัน การประสานเวลา การประสานงานของกระบวนการ 

การขัดจังหวะ ระบบนำเขาและแสดงผลลัพธ วงจรอับ การจัดการหนวยความจำ การ

จัดลำดับงานหนวยประมวลผลและการจัดสรรอุปกรณ หนวยความจำเสมือน การ

จัดการหนวยเก็บขอมูลสำรอง ระบบแฟมขอมูล ระบบแบบกระจาย การรักษาความ

ปลอดภัยและการปองกัน และการฝกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับทฤษฎี

CS 3663 ความปลอดภัยของขอมูล             3(2/2-1/2-0)   

 (Data Security)

Prerequisite : CS 3723

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ 

ภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยขอมูล กฎหมายและจริยธรรมในการรักษา

ความปลอดภัยสารสนเทศ การควบคุมและการประเมินความปลอดภัย การประเมิน

และการจัดการความเส่ียงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนโยบายและการวางแผนดาน

ความปลอดภัย มาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีดานการรักษาความ

ปลอดภัย วิทยาการเขารหัสลับ การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพการรักษาความ

ปลอดภัยทางชีวมาตร บุคลากรกับการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาและบำรุงรักษา

ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการฝกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับทฤษฎี

CS 3703 ระบบจัดการฐานขอมูล                          3(2/2-1/3-0)

 (Database Management Systems)

Prerequisite : None

 แนวคิดฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐาน

ขอมูล แบบจำลองขอมูล วงจรชีวิตฐานขอมูล การทำใหเปนบรรทัดฐานภาษาเอส

คิวแอลการประมวลผลกลุมงาน การควบคุมภาวะพรอมกัน การเรียกคืนขอมูล 

การสำรองฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยขอมูล การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตตามหลักการของระบบฐานขอมูล

CS 3713  การวิเคราะหและออกแบบระบบ                    3(2/2-1/2-0)

 (System Analysis and Design)        

Prerequisite : CS 3703

 ศึกษาองคประกอบและความคิดรวบยอดของระบบ การสรางตัวแบบ

ระบบ ระบบสารสนเทศในองคกร การพัฒนาระบบ ผูเกี่ยวของกับการพัฒนา

ระบบ การวางแผนระบบสารสนเทศในองคกร ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ไดแก การสำรวจระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การ

จัดการระบบ การพัฒนาระบบ การบำรุงรักษาระบบ และการทบทวนระบบ

CS 3723 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย                3(2/2-1/3-0)

 (Data Communication and Network Systems)

Prerequisite : None

 แนวคิดและองคประกอบของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย   

สถาปตยกรรมเครือขาย มาตรฐานของเครือขาย แบบจำลองเชื่อมโยงโครงขาย

ระบบเปดตัวกลางและอุปกรณเครือขายชนิดรูปแบบของเครือขาย  การเชื่อมตอ

และการจัดกำหนดเสนทาง การจัดการและการออกแบบระบบเครือขาย   การ

ทำงานของโพรโทคอลขอตกลงในการสื่อสารตาง ๆ   การรักษาความปลอดภัยของ

เครือขาย  แนวโนมและการพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 

และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

 

CS 3773  การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ                               3(2/2-1/3-0)

 (Object Oriented System Development)

Prerequisite : CS 1343

 กระบวนทัศนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ

เชิงวัตถุ การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ การเขียนแผนภาพ การทำงาน

ของระบบงานโดยใช ยูเอ็มแอลการประยุกตใชระบบงานเชิงวัตถุและฝกปฏิบัติ

ดวยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง
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CS 3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ           3(3/3-0-0)      

 (Management Information Systems)

Prerequisite : CS 3703

 สวนประกอบพื้นฐานขององคกร บทบาททางกลยุทธและการบริหาร

องคกร  บทบาทของระบบสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรในองคกร คุณคา

ของระบบงานและการเปลี่ยนแปลงการบริหารในเชิงธุรกิจ  ธุรกิจอัจฉริยะ การ

รักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ

CS 3863 วิศวกรรมซอฟตแวร                             3(3/3-0-0)

 (Software Engineering)

Prerequisite : None

 ความหมายและความสำคัญของวิศวกรรมซอฟตแวร วัฏจักรและ

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร   การวางแผนโครงการ   การบริหารโครงการ

ซอฟตแวร  การวิเคราะหความตองการ การออกแบบระบบและสวนตอประสาน

กับผูใช   แนวทางการเขียนโปรแกรม    การทดสอบซอฟตแวรและระบบ    การ

ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ  การติดตามและประเมินผลโครงการ

CS 4203 ระบบแบบกระจาย                                     3(2/2-1/2-0)

 (Distributed Systems) 

Prerequisite : CS 3703

 หลักการและเทคโนโลยีของระบบแบบกระจาย การติดตอสื่อสาร

ระหวางโปรเซส การประมวลผลระยะไกล  สถาปตยกรรมการประมวลผลแบบ

กระจาย  ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย บริการตางๆ การทำใหทนตอความผิด

พลาด การกูคืนระบบความมั่นคงปลอดภัยในระบบแบบกระจาย และฝกปฏิบัติ

ที่สอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ

CS 4213  หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3/3-0-0)

 (Special Topics in Computer Science)

Prerequisite : None

 หัวขอที่เปนความรูใหมหรือกำลังเปนที่สนใจทางดานการโปรแกรม 

โดยหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อใหสอดคลองกับ

กระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม

CS 4303 โปรแกรมประยุกตสำหรับองคกรขนาดใหญ         3(2/2-1/2-0)

 (Enterprise Application)

Prerequisite : None

 แนวคิดของซอฟตแวรสำหรับองคกรขนาดใหญ  โพรโทคอลที่ใชในการ

สรางโปรแกรมประยุกต  สวนติดตอผูใชกับเว็บ  เทคโนโลยีการสืบคนขอมูลบน

เว็บ  หลักการทางวิศวกรรมเว็บ  บทบาทของมิดเดิลแวร การสรางซอฟตแวร

ประยุกตสำหรับองคกรขนาดใหญและสถาปตยกรรม SOAและเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของ

CS 4403 การออกแบบและบริหารจัดการเครือขาย            3(2/2-1/2-0)

 (Network Design and Management)

Prerequisite : CS3723

 หลักการออกแบบและบริหารจัดการเครือขาย มาตรฐานการออกแบบ

และบริหารจัดการเครือขาย แบบจำลองการบริหารจัดการเครือขาย โพรโทคอล 

ขอตกลงที่ใชบริหารจัดการเครือขาย กระบวนการรักษาความปลอดภัยในระบบ

เครือขาย การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย เครื่องมือบริหารจัดการเครือขาย

และวิธีการแกไขปญหาในระบบเครือขายเกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติที่สอดคลอง

กับทฤษฎี

 

CS 4413  เครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่            3(2/2-1/2-0)

 (Wireless and Mobile Network)  

Prerequisite : CS3723

 มาตรฐานของเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่   อุปกรณในเครือ

ขายการสื่อสารไรสาย  โพรโทคอลขอตกลงในสำหรับเครือขายการสื่อสารไรสาย  

รูปแบบบริการเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ เครื่องมือและเทคนิคใน

การสรางเครือขาย การประยุกตและบริหารจัดการเครือขาย ประสิทธิภาพและ

คุณภาพของบริการ ซอฟตแวรที่ใชในเครือขายการสื่อสารไรสายและเคลื่อนที่ 

และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4423 การทำภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร           3(2/2-1/2-0)

 (Computer Animation)

Prerequisite : None

 แนวคิดของการทำภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร กระบวนการ

พัฒนาการทำภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร การประยุกตใชการทำภาพ

เคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร การเขียนโครงเรื่อง การกำหนดคียเฟรม การกำหนด

แสง เครื่องมือพื้นฐานและวิธีการสำหรับซอฟตแวรการทำภาพเคลื่อนไหว และ

การฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4433  การคำนวณแบบกริดและคลาวด  3(3/3-0-0)

 (Grid and Cloud Computing)

Prerequisite : CS 2513

 หลักการของเทคโนโลยีกริด  ประโยชนและการประยุกตใช

เทคโนโลยีกริด ระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง  ระบบกริดมิดเดิลแวร  การ

บริการและการพัฒนาของกริดและกลุมเมฆ  สถาปตยกรรมการคำนวณแบบ

กริด  สถาปตยกรรมการคำนวณแบบกลุมเมฆ การทำเสมือนจริงดานตางๆ 

ไดแก หนวยประมวลผลกลาง เครือขาย ระบบจัดเก็บ ประเด็นดานความ

ปลอดภัยและภาวะสวนตัว การทำแมบรีดิวซเบื้องตน และกรณีศึกษา
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CS 4443  คอมพิวเตอรวิทัศน            3(2/2-1/3-0)

 (Computer Vision)

Prerequisite : CS 1333

 แนวคิดของระบบคอมพิวเตอรวิทัศน การเกิดภาพ การเก็บภาพ แบบ

จำลองสี ทฤษฎีการประมวลผลภาพ

 การตรวจหาวัตถุ การติดตามวัตถุ การสอบเทียบกลอง การคำนวณพิกัด 3 มิติ

จากภาพ และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4613  คลังขอมูลและเหมืองขอมูล                       3(3/3-0-0)      

 (Data Warehouse and Data Mining)

Prerequisite : CS 3703

 แนวคิดเบื้องตนของการทำคลังขอมูลและเหมืองขอมูล สถาปตยกรรม

คลังขอมูล กระบวนการจัดเตรียมขอมูล การประยุกตใชเหมืองขอมูลกับงาน

ประเภทตาง ๆ  เทคนิคการทำเหมืองขอมูลและการเรียนรูจากตัวอยาง หลักการ

และขั้นตอนการจำแนกและการจัดกลุมขอมูล การคนพบความรูดวยกฎความ

สัมพันธ การทำเหมืองเว็บและการใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล และการฝก

ปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4623 การจัดเก็บและการสืบคนสารสนเทศ           3(3/3-0-0) 

 (Information Storage and Retrieval)

Prerequisite : CS 2303             

 แนวคิดการจัดเก็บและคนคืนขอมูล (IR)  ระบบแฟม โครงสรางการ

ดำเนินการความสามารถคนคืนขอมูล  ความแมนยำกลยุทธการสืบคนความนาจะ

เปน  การกรองขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของการสืบคนขอมูล 

CS 4633 หัวขอพิเศษเฉพาะทางดานโปรแกรม             3(2/2-1/3-0)

 (Special Topics in Programming)

Prerequisite : None

 หัวขอที่เปนความรูใหม หรือกำลังเปนที่สนใจทางดานการโปรแกรม 

โดยหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษาตามดุลยพินิจของอาจารยผูสอนเพื่อ

ใหสอดคลองกับกระแสสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม

CS 4763 การจัดการโครงงานซอฟตแวร                     3(3/3-0-0)

 (Software Project Management)

Prerequisite : CS 3863

 หลักการในการจัดการโครงงานซอฟตแวร แบบจำลองกระบวนการ

พัฒนาซอฟตแวร แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวร การ

บริหารงานบุคคลในโครงงาน การวัดคุณลักษณะของซอฟตแวร การวางแผน

โครงงาน การประมาณขนาดและคาใชจายของโครงงาน การบริหารความเสี่ยงใน

โครงการ การควบคุมและติดตามงานในโครงงาน และการบริหารคุณภาพโครง

งาน เครื่องมือที่ใชในการจัดการโครงงานซอฟตแวร

CS 4773 เรขภาพคอมพิวเตอร                              3(2/2-1/2-0)

 (Computer Graphics)

Prerequisite : MA 1093

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรขภาพคอมพิวเตอรระบบเรขภาพ

คอมพิวเตอร ฮารดแวรสำหรับเรขภาพคอมพิวเตอร คุณสมบัติการแสดงผลเรข

ภาพคอมพิวเตอรเรขภาพแบบแรสเตอรและแบบเวกเตอร แนวคิดและวัตถุพื้น

ฐานของเรขภาพคอมพิวเตอรสองมิติพิกัดเอกพันธุการแปลงภาพ การกำหนดมุม

มองและการตัดสวนเกิน  แนวคิดและวัตถุพื้นฐานของเรขภาพคอมพิวเตอรสาม

มิติ การสรางแบบจำลองวัตถุสามมิติ  การใหแสงและเงา การทำใหเรขภาพสาม

มิติมีความสมจริงและการตรวจสอบพื้นผิวที่มองเห็นได ระบบสีและแบบจำลอง

สี การสรางภาพเคลื่อนไหวเบื้องตน และการฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4873 การจำลองแบบดวยคอมพิวเตอร           3(2/2-1/2-0)

  (Computer Simulation)

Prerequisite : None

 แนวคิดของการจำลองดวยคอมพิวเตอร ชนิดของการจำลอง ภาษาและ

ซอฟตแวรที่ใชในการจำลอง  การประยุกตใชของการจำลอง กระบวนการของ

การจำลอง การสรางแบบจำลอง ความสมเหตุสมผลของแบบจำลอง และการฝก

ปฏิบัติที่สอดคลองกับทฤษฎี

CS 4903 โครงงานพิเศษ                                     3(0-3/9-0)

 (Special Project)

Prerequisite : Senior Standing

 พัฒนาโครงงานเฉพาะเรื่องโดยบูรณาการความรูตาง ๆ  ที่เรียนมาเพื่อ

การออกแบบและการใชงานอยางเปนรูปธรรม ปญหาที่เลือกตองเปนปญหาที่มี

การวิเคราะห การออกแบบ และการหาคำตอบ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน

เปนผูใหคำแนะนำและมีการสอบปากเปลา พรอมสงเอกสารโครงงานตามชวง

เวลาที่กำหนด

CS 4916  สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร     6(0-0-6/40)

 (Cooperative Education for Computer Science)

Prerequisite : Consent of Instructor

 ฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในองคกร โดย

ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและไดทำงานตรงตามสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร  และมีประโยชนตอองคกรที่ฝกปฏิบัติ  ซึ่งกำหนดงานเปนโครงงาน

พิเศษที่สามารถทำสำเร็จไดภายใน 1 ภาคการศึกษาโดยนักศึกษาตองเขารวมฝก

ปฏิบัติอยางตอเนื่องไมนอยกวา 600 ชั่วโมง
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EG 5153 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)

 (English Listening-Speaking for Professional Purposes)  

Prerequisite: GE 1063 

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ 

ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ 

ในหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG 5163 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ         3(3/3-0-0)

 (English Reading-Writing for Professional Purposes)  

Prerequisite: GE 1063

 ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสาร และ

บทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน

โดยใชศัพท สำนวน และหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ

ส่ือสารอยางมีประสิทธิผลท่ีเก่ียวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

EG 5213 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ         3(3/3-0-0)

 (English Listening-Speaking for Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตาง ๆ 

ทักษะการสนทนาการนำเสนอในที่ประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ใน

หัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG 5223 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ       3(3/3-0-0)

 (English Reading-Writing for Professional Purposes)

Prerequisite : GE 1063

 ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำราวารสาร และ

บทความทางวิชาการทักษะการเขียนรายงาน  ทักษะการเสนอและอภิปรายผล

งานโดยใชศัพท สำนวน  และหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา  ทักษะ

ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลที่เกี่ยวของในการดำเนินชีวิตวิชาชีพใน

สาขาวิชาดังกลาว

EG 5413 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)

 (English Lisening-Speaking for Professional Purposes)

Prerequisite :GE1063  (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย)

 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ 

ทักษะการสนทนา การนำเสนอในที่ประชุมและการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ใน

หัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาวิชาของนักศึกษา

EG 5423 การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)

 (English Reading-Writing for Professional Purposes)

Prerequisite :  GE1063  (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย)

 ทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ  การจับใจความจากตำรา วารสาร และ

บทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอและอภิปรายผลงาน

โดยใชศัพท สำนวน และหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ

ส่ือสารอยางมีประสิทธิผลท่ีเก่ียวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

FS 1043 วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  3(3/3-0-0)

            (Food Science and Nutrition) 

Prerequisite :none

 ความหมายของอาหารและโภชนาการ ความสำคัญและบทบาทของ

วิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการในธุรกิจการผลิตอาหาร วัตถุดิบและสวน

ประกอบ ประเภทของผลิตภัณฑอาหาร หลักการถนอมและการแปรรูปอาหาร

เบื้องตน คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การเปลี่ยนแปลงในอาหารและ

ผลิตภัณฑอาหาร ความรูเบื้องตนการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร และดานการ

บรรจุภัณฑอาหาร คุณธรรมและจริยธรรมของนักวิทยาศาสตรการอาหารและ

โภชนาการ

FS 2103 การแปรรูปอาหาร1             3(2/2-1/3-0)

 (Food Processing I) 

Prerequisite :none

 สมบัติของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การเตรียม

วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร การดูแลรักษาและขนสงวัตถุดิบ การคัดเลือก

และการทำความสะอาดวัตถุดิบ การลดขนาด การแยกและการทำใหอาหารเขม

ขน วัตถุเจือปนอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการใชความรอน การแปรรูปและ

ถนอมอาหารดวยวิธีทางกายภาพ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของอาหาร ปฏิบัติการ

ตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และ

ทัศนศึกษานอกสถานที่

FS 2113 การแปรรูปอาหาร 2              3(2/2-1/3-0)

 (Food Processing II) 

Prerequisite :FS 2103

 ศึกษากรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปชนิดตางๆ ใน

อุตสาหกรรม เชน ผลิตภัณฑผักและผลไม เชน แยม ผักผลไมแชอิ่ม อบแหง  

ผลิตภัณฑจากธัญพืช ผลิตภัณฑเนื้อสัตว สัตวปกและไข นมและผลิตภัณฑนม 

ผลิตภัณฑขนมอบ ผลิตภัณฑเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑอาหารหมักดอง ผลิตภัณฑขนม

หวาน พรอมทั้งทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และ

ทัศนศึกษานอกสถานที่
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FS 2303 เคมีอาหาร              3(2/2-1/3-0)

         (Food Chemistry)

Prerequisite : BH 2382

 โครงสรางและสมบัติทางเคมีและกายภาพขององคประกอบอาหาร 

เชน น้ำ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร สีในอาหาร และสารท่ีสำคัญ

อ่ืนๆเปนตนการเปล่ียนแปลงทางเคมีและกายภาพของสารตางๆระหวางกระบวนการ

แปรรูป การเก็บรักษา และการนำไปใชประโยชน สารเจือปนในอาหาร และอันตราย

ทางเคมี ทำปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

FS 2313 หลักการวิเคราะหอาหาร             3(2/2-1/3-0)

            (Food Analysis) 

Prerequisite : none

 การเก็บและเตรียมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห การสุมตัวอยาง หลักการ

วิเคราะหอาหารและผลิตภัณฑดวยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

FS 2331 เครื่องมือวิเคราะหทางอาหาร    1(1/1-0-0)

 (Instrumental Analysis of Food) 

Prerequisite : none

 หลักการวิเคราะหและการประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะหทางอาหาร 

ไดแก เทคนิคทางสเปกโทสโคป อาทิ อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิล ฟลูออ

เรสเซนต อะตอมมิกแอบซอรพชัน อินดักทีฟคัปเปล-พลาสมา อะตอมมิกอิมิส

ชัน นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ แมสสเปกโทรเมทรี เทคนิคทางโครมาโท

กราฟ อาทิ แกสโครมาโท-กราฟ ลิควิดโครมาโทกราฟ เทคนิคการสกัด เครื่อง

กลั่นระเหยสาร เครื่องหมุนเหวี่ยง เทคนิคทางเคมีไฟฟา เครื่องพีเอชมิเตอร และ

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน

FS 2893 ความลับของอาหารจีน             3(2/2-1/2-0)

 (Secretsof Chinese Cuisine)

Prerequisite :none

 วัฒนธรรมอาหารของจีน วัตถุดิบหลักของอาหารจีน วิทยาศาสตรทาง

ดานอาหารจีนเบื้องตน กรรมวิธีการถนอมและการแปรรูปอาหารจีนเบื้องตน การ

เปลี่ยนแปลงในอาหารและผลิตภัณฑอาหารพรอมทั้งทำปฏิบัติการซึ่งสอดคลอง

กับเนื้อหาวิชา

FS 3022 ระบบการใหบริการและการจัดการดานอาหาร 2(2/2-0-0)

 (Food Catering Service System and Management) 

Prerequisite : none

 หลักการจัดอาหารและบริการอาหารในสถานบริการและหนวยงาน

ตางๆ เชน การจัดบริการอาหารบนเครื่องบิน โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถาน

ประกอบการ การกำหนดรายการอาหาร การจัดซื้อ การเตรียม การประกอบและ

การบริการอาหาร การควบคุมตนทุนการผลิต การกำหนดราคา การควบคุม

คุณภาพอาหาร หลักสุขาภิบาล รวมทั้งองคประกอบและโครงสรางของอาหาร

ชุด คุณคาทางโภชนาการ การเสื่อมเสีย การใชภาชนะบรรจุ การจัดอาหารชุด

FS 3032 การประเมินภาวะโภชนาการ   2(2/2-0-0)

 (Nutrition Assessment) 

Prerequisite :none

 การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลโดยศึกษาจากอาหารที่รับ

ประทาน การวัดทางชีวเคมีทางคลินิกและการวัดสัดสวนของรางกายปญหาภาวะ

โภชนาการในปจจุบันการปองกันและแกไขภาวะโภชนาการการออกแบบ

สอบถามในการประเมินภาวะโภชนาการ

FS 3204 วิศวกรรมอาหาร             4(3/3-1/3-0) 

            (Food Engineering) 

Prerequisite : PH 1133 

 แนวคิดและหลักการพื้นฐานที่มีความสำคัญตอการประยุกตใชความรู

ทางวิศวกรรมในกระบวนการแปรรูปอาหารไดแกมิติและหนวยทางวิศวกรรม 

หลักการนำไปประยุกตใชในหนวยปฏิบัติการตางๆสมดุลมวลสารและพลังงาน 

การถายเทความรอนและมวลสาร การใชความเย็น การใชความรอน การระเหย 

การอบแหง      การกลั่น การสกัด การกรองและการลดขนาดการผสมการตก

ตะกอน ทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

FS 3342 วัตถุเจือปนอาหารและสารตกคางในอาหาร 2(2/2-0-0)

 (Food Additives and Food Adulteration Residue) 

Prerequisite :none

 เกณฑการจำแนกวัตถุเจือปนในอาหาร แนวทางการใชวัตถุเจือปน

อาหารและกฎหมายที่เกี่ยวของ วิธีการวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณของ

วัตถุเจือปนอาหาร สารตกคาง และสารเคมีที่ปนเปอนในอาหาร  

FS 3503 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  3(3/3-0-0)

  (Food Plant Sanitation) 

Prerequisite :none

 ความสำคัญหลักพื้นฐานของการจัดสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารอันตรายในอาหารแหลงการปนเปอนของอาหารสถานที่ประกอบการการ

ออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกการทำความสะอาดและการฆาเชื้ออุปกรณ

และเครื่องมือในการผลิตอาหาร การควบคุมสัตวพาหะนำเชื้อสุขลักษณะสวน

บุคคลน้ำใชการกำจัดน้ำเสียและของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมระบบสากลที่นิยม

ใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การจัดการดานสุขลักษณะการผลิตที่ดีในการผลิต

อาหาร (GMP) และทัศนศึกษานอกสถานที่

FS 3513 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 3(3/3-0-0)

            (Food Quality Control and Assurance) 

Prerequisite :none 

 หลักการการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหารระบบการ

ประกันคุณภาพในการผลิตตามมาตรฐานสากล พื้นฐานการจัดการดานคุณภาพ 

การสุมตัวอยาง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
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FS 3732  เทคโนโลยีอาหารพลังงานต่ำเพื่อสุขภาพ  2(2/2-0-0)

 (Technology of Low-calorie for Health) 

Prerequisite : none

 ความสำคัญของอาหารตอสุขภาพกฎและขอกำหนดเกี่ยวกับอาหารที่

มีพลังงานต่ำสมบัติและการเลือกใชสารทดแทนน้ำตาลและสารทดแทนไขมันการ

แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อจุดประสงคพิเศษผลิตภัณฑเสริมอาหารหลัก

การและแนวคิดในการนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารการเสริมประสิทธิภาพดวยการ

ใชแตละเทคโนโลยีรวมกันเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

FS 3772 เทคโนโลยีสารสีและกลิ่นรสของอาหาร   2(2/2-0-0)

            (Food Colorants and Flavors Technology)

Prerequisite : none

 หลักการของการสรางรงควัตถุและชีวเคมีของรงควัตถุอาหาร ผลกระ

ทบตอรงควัตถุระหวางกระบวนการ   แปรรูป และเก็บรักษา กลิ่นรสและสารให

กลิ่นรสในอาหาร การเกิดกลิ่นรสในกระบวนการผลิตอาหารการวิเคราะหองค

ประกอบของสารใหกลิ่นรสการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาพัฒนาสารใหกลิ่นและ

กลิ่นรสในอาหาร

FS 3803  การตรวจสอบทางชีวโมเลกุลในอาหาร           3(2/2-1/3-0)

 และผลิตภัณฑอาหาร 

 (Molecular Detection in Food and Food Product)

Prerequisite :none

 หลักการเทคนิคทางอณูชีววิทยา เชน การตรวจสอบทางโปรตีนและ

ดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ เทคนิคที่เกี่ยวของในการตรวจสอบการปน

เปอนเชื้อกอโรคในอาหาร การหา molecular marker ในพืชและในสัตว หลัก

การออกแบบการตรวจสอบตัวอยางอยางงาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจ

สอบตัวอยาง ปฏิบัติการการออกแบบและตรวจสอบผลิตภัณฑ

FS 3813 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร   3(3/3-0-0)

 (Food Packaging Technology) 

Prerequisite :none

 ความหมาย ความสำคัญและหนาที่ของบรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑ 

หลักการเลือกใชบรรจุภัณฑอาหาร บรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเกรชัน

และอันตรกิริยาระหวางบรรจุภัณฑอาหาร การบรรจุแบบปลอดเชื้อ การบรรจุ

ภายใตบรรยากาศแกส การบรรจุแบบแอกทีฟ บรรจุภัณฑตานจุลินทรีย การ

บรรจุแบบอิน เทลลิเจนท สารเคลือบผิวและฟลมบริโภคได การออกแบบและ

การพัฒนาบรรจุภัณฑอาหาร กฎระเบียบที่เกี่ยวของ และทดสอบบรรจุภัณฑ

FS 3823 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร           3(2/2-1/3-0)

 (Food Product Development) 

Prerequisite : none

 หลักการ ความสำคัญและบทบาทของการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การ

สรางแนวความคิดและคัดเลือกผลิตภัณฑใหม การวางแผนโครงการ การประเมิน

แนวความคิดผลิตภัณฑ การคัดเลือกสูตรท่ีเหมาะสม การวัดคาคุณภาพผลิตภัณฑ 

การทดสอบผูบริโภค และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาภาคบรรยาย

FS 3841  การพัฒนาความเปนมืออาชีพทางวิทยาศาสตร 1(1/1-0-0)

 และเทคโนโลยีอาหาร 

 (Professional Development of Food Science 

 and Technology) 

Prerequisite : none

 ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมอาหาร องคความรูใหมทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหาร นวัตกรรม การผลิตและผลิตภัณฑอาหาร เคร่ืองด่ืมและ

บรรจุภัณฑ ประเด็นแนวโนมใหมทางอุตสาหกรรมอาหารในปจจุบัน การนำเสนอ

และอภิปรายในช้ันเรียนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

FS 3852 เครื่องเทศและสมุนไพรทางเทคโนโลยีการอาหาร 2(2/2-0-0)

 (Spicy and Herbs in Food Technologies) 

Prerequisite :none

 ลักษณะพิเศษของเครื่องเทศและสมุนไพร กฎหมายและขอบังคับการ

ใชเครื่องเทศและสมุนไพรในอาหาร การสกัดและการพัฒนาผลิตภัณฑจากเครื่อง

เทศและสมุนไพร องคประกอบภายในและสารสำคัญในเครื่องเทศและสมุนไพร

ไทย-จีน พิษวิทยา การบำบัดดวยเครื่องเทศและสมุนไพร การประยุกตใชเครื่อง

เทศและสมุนไพรเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑอาหารไทย-จีน

FS 3863 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม          3(2/2-1/3-0)

 (Postharvest Technology of Fruits and Vegetables) 

Prerequisite :none

 ศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่เกี่ยวของกับผักและผลไม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไมและการปฏิบัติตอผลิตผลหลังการเก็บ

เกี่ยว พรอมทั้งทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

FS 3901 สัมมนา     1(0-1/3-0)

  (Seminar) 

Prerequisite :none

 การคนควาวารสารทางวิชาการ การอาน และการวิเคราะหบทความ

ที่นาสนใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร การนำเสนอและอภิปราย

ในชั้นเรียนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

FS 3942 ระเบียบวิธีวิจัย    2(2/2-0-0)

 (Research Methodology) 

Prerequisite :none

 หลักเกณฑและวิธีการตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร การอางเหตุผล การคนควา หาขอมูลจากเอกสารชนิดตาง ๆ การ

วางแผน การออกแบบการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การใชสถิติในการวิจัย 

การสรุปผล วิจารณผล การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย
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FS 4152 ศาสตรพื้นฐานของอาหารจีน   2(2/2-0-0)

 (The Basic Principles of Chinese Dietetics)

Prerequisite :none

 หลักการพื้นฐานของอาหารของจีน สารอาหาร สวนประกอบตางๆ 

คุณคาโภชนาการ การจำแนกประเภทของอาหาร การรับประทานอาหารตาม

ปจจัยตางๆ เชน รอน เย็น ฤดูกาล การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่

เปนยาในดานโภชนบำบัด

FS 4163 ผลิตภัณฑอาหารสำหรับผูสูงอายุ               3(2/2-1/3-0)     

            (Food Products for Senior Consumers) 

Prerequisite : none

 วิวัฒนาการและแนวโนมของการผลิตอาหารเพ่ือผูสูงอายุ ประเภทของ

อาหารสำหรับผูสูงอายุ ภาวะโภชนาการในผูสูงอายุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ผลิตอาหารเพ่ือผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ใหเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ และมีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเน้ือหาภาคบรรยาย

FS 4702 สารพฤกษศาสตรเคมีกับอาหารฟงกชัน  2(2/2-0-0)

 (Phytochemicals of Functional Food)

Prerequisite : none

 แหลงของสารพฤกษเคมีท่ัวไปและในทองถ่ินการออกฤทธ์ิของสารพฤกษ

เคมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของสารพฤกษเคมีปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริโภคสาร

ออกฤทธ์ิผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารเพ่ือสุขภาพผลิตภัณฑอาหารท่ีสง

เสริมสุขภาพผักผลไมอ่ืนๆและพืชสมุนไพรในทองถ่ินและอ่ืนๆท่ีมีผลตอสุขภาพ

FS 4833 ผักและผลไมแปรรูปขั้นต่ำ             3(2/2-1/3-0)

 (Minimally Processed Fruit and Vegetable) 

Prerequisite : none

 สมบัติทางเคมี กายภาพและชีววิทยาของผักและผลไมแปรรูปขั้นต่ำ 

การเตรียม การจัดการ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผักและผลไมแปรรูป

ขั้นต่ำ เทคโนโลยีการถนอมคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางดานเคมี ดาน

กายภาพ และจุลินทรีย คุณภาพทางประสาทสัมผัส สารอาหารและสุขภาพ 

เทคโนโลยีการบรรจุผักและผลไมแปรรูปขั้นต่ำ และมีปฏิบัติการที่สอดคลองกับ

เนื้อหาภาคบรรยาย

FS 4872 สารกอภูมิแพในอาหาร   2(2/2-0-0)

 (Food Allergen) 

Prerequisite : none

 ภูมิแพจากอาหารและสารกอภูมิแพในอาหาร อาหารที่มีสารกอ

ภูมิแพ อาการของโรคแพอาหาร การจัดการสารกอภูมิแพจากอาหารและการติด

ฉลากอาหารกอภูมิแพ

FS 4883 ไฮโดรคอลลอยดในอาหาร           3(2/2-1/3-0)

 (Food Hydrocolloids) 

Prerequisite : none

 ลักษณะโครงสรางและสมบัติทางเคมีของสารไฮโดรคอลลอยด ชนิด

และการเลือกใชไฮโดรคอลลอยดไฮโดรคอลลอยดธรรมชาติการประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมอาหารและหนาที่ของไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑอาหารจีน

FS 4913 โครงงานพิเศษ    3(0-3/9-0)

            (Special Project)

Prerequisite : none

 การศึกษาหัวขอทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารการเขียน

โครงรางงานวิจัยและนำเสนอผลงาน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา มีการ

ศึกษา การวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง และนำเสนอ

ผลงานโดยมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเปนผูใหคำแนะนำ

FS 4936 สหกิจศึกษา    6(0-0-6/40)

           (Cooperative Education for Food Science 

 and Technology) 

Prerequisite : none นักศึกษาช้ันปสุดทายหรือไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน

 ฝกใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติงานจริงในหนวยงาน

โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและไดทำงานตรงตามสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารและมีประโยชนตอหนวยงานที่ฝกปฏิบัติ 

ซึ่งกำหนดงานเปนโครงงานพิเศษที่สามารถทำสำเร็จไดภายใน 1 ภาคการศึกษา

โดยนักศึกษาตองเขารวมฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องไมนอยกวา 600 ชั่วโมง

FS 4946 ฝกงาน     6(0-0-6/30)

 (Training)

Prerequisite :none

 การฝกงานที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเพื่อ

ความรอบรู และไดรับประสบการณจากหนวยงานอาชีพ โดยความเห็นชอบของ

สาขาวิชาทำรายงานและผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาของการฝกงาน

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)

 (Thai Language and Communication)

Prerequisite : None

 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม  ดานการฟงพูด การอาน

และการเขียน การฟงและการอานจับใจความ  การพูดในที่ประชุม การเขียน

ความเรียงตาง ๆ การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เพื่อเปน

เครื่องมือในการศึกษาหาความรู และการใชภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสาร

และผูสงสาร
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GE1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(3/3-0-0)

 (English for Communication I)

Prerequisite : None

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอานและการ

เขียน  โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(3/3-0-0)

 (English for Communication II)

Prerequisite : GE 1053

 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน  คือ  การฟง  การพูด  การอาน  และ

การเขียนในระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1072 สุขภาพพลานามัยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  2(1/1-1/2-0)            

 (Health and Quality of Life Development)

Prerequisite : None

 ความจำเปนและความตองการของมนุษยในการออกกำลังกายการพัฒนาและ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตโครงสรางและหนาท่ีการทำงานของรางกายมนุษยหลักการและวิธี

การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพสมรรถภาพทางกายการปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา

และออกกำลังกายนันทนาการเพ่ือสุขภาพการเปนผูนำและผูตามท่ีดีการนำความรูและ

ทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมการฝกภาคปฏิบัติ

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Worldviews and Ways of Life)

Prerequisite : None

 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอโลกทัศน 

โลกทัศนกับการดำเนินชีวิตท่ีดีงามเพ่ือเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม

และส่ิงแวดลอม บนพ้ืนฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนท่ีมีตอการ

อุทิศตนเพ่ือสวนรวม และการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพของสังคมและของโลก

GE 1092 จิตวิทยาเพ่ือการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Psychology  for  Living)

Prerequisite : None

 ศาสตรเก่ียวกับความเขาใจตนเอง  การตระหนักในคุณคาของตน  ความเขาใจผู

อ่ืน  การสรางความสัมพันธ  การมีสุขภาพจิตท่ีดีในการดำรงชีวิต  เสริมสรางการทำงานรวม

กับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการกับปญหา  และการพัฒนาศักยภาพแหงตน

GE1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)

 (Thailand in Contemporary World Events)

Prerequisite : None

 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

การส่ือสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  แนวคิดการ

คาเสรี  ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญ แนวโนมของภูมิภาคเอเชียและสถานการณโลกในอนาคต  

ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน

GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)

 (Life and Sufficiency Economy)

Prerequisite : None

 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลัก

การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  การประยุกต

ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  แนวทางการ

ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  ความสัมพันธ

ระหวางเกษตรทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาในโครงการ

พระราชดำริ  การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม  กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงและการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

GE 1113 จีนศึกษา     3(3/3-0-0)

  (Chinese Studies)

Prerequisite : None

 ลักษณะภูมิประเทศ ประวัติศาสตร การเมืองการปกครอง ประชากร 

ชนชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ การศึกษา การกีฬา ศิลป

วัฒนธรรม ความสัมพันธไทย-จีน

GE1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู 2(2/2-0-0)

 (Information Technology and Learning)

Prerequisite : None

 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตใน

การสืบคนขอมูล การแสวงหาความรู  การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสบนเครือขายคอมพิวเตอร  ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียน

รู  คุณธรรม  จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)

 (Chinese Studies)

Prerequisite : None

 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตร การปกครอง 

ชนชาติ ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม          2(1/1-1/2-0)

 (Holistic Health Care)

Prerequisite : None

 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การ

ดูแลสุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาท่ีการทำงานของ

รางกายมนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฐมพยาบาลและการชวย

ฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน การเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ การนำความรู และทักษะ

การออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม การฝกภาค

ปฏิบัติท่ีเนนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม
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GE 2122 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร   2(2/2-0-0)

 (Chinese for Communication)

Prerequisite : None

 สัทอักษรพินอิน โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนใน

สถานการณประจำวัน และวิชาชีพพ้ืนฐาน ความรูดานไวยากรณเบ้ืองตน

GE 2133 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                    3(2/2-1/2-0)

 (Chinese For Communication I)

Prerequisite : None

 สัทอักษรจีนและการผสมสัทอักษรจีน เพื่อใหเกิดเสียงอานตัวอักษรจีน

ตามระบบสัทศาสตรจีน การฟงพูดอาน เขียน ภาษาจีน เรียนรูคำศัพททั่วไปที่ใช

ในชีวิตประจำวัน และระบบไวยากรณพื้นฐานงาย ๆ

GE2142 อาเซียนศึกษา    2(2/2-0-0)

 (Asean Studies)

Prerequisite : None

 พัฒนาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียน โอกาส 

ผลกระทบ และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก  ดานความ

มั่นคง  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE 2143 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2            3(2/2-1/2-0)

 (Chinese For Communication II)

Prerequisite : GE 2133

 การฟง พูดอานภาษาจีนเรียนรูคำศัพททั่วไปในชีวิตประจำวันและ

ระบบไวยากรณพื้นฐานงาย ๆ

การเขียนตัวอักษรจีน ตลอดจนการฝกหัดเขียนเรียงความสั้น ๆ

GE2152 ผูประกอบการยุคใหม   2(2/2-0-0)

 (Modern Entrepreneurship)

Prerequisite : Noneี

 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ  ความสำคัญของธุรกิจ  พื้นฐานความรูทาง

ธุรกิจ  ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการ

ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม  สิ่งแวดลอม  โดยการใชหลักธร

รมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา    2(2/2-0-0)

 (Learning Skills in Higher Education)

Prerequisite : None

 ความสำคัญของทักษะการเรียน  คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จ

ในการเรียน  เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการ

เรียน  การตั้งเปาหมายในการเรียน  การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา  

การสรางสมาธิในการเรียน  การจดบันทึกคำบรรยาย  การอาน  การเตรียมตัว

สอบ  การทำขอสอบ  และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต   2(2/2-0-0)

 (Aesthetics for Life)

Prerequisite : None

 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความ

สัมพันธระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความ

งามตามธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม คุณคาแหง

ความงามของชีวิต

GE2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)

 (Thai Culture and wisdom)

Prerequisite : None

 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม  วัฒนธรรมและภูมิปญญา

ไทย บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลาก

หลายและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผน

ความคิดความเชื่อทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา 

และสรางสรรควัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยาง

สรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE2202 กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)

 (Law and Society)

Prerequisite : None

 ความสัมพันธระหวางสังคม  รัฐกับกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวคิดทาง

สังคมวิทยาทางกฎหมาย  ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎ

เกณฑแหงกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพ

ความจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับ

สังคมในมิติทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

GE2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ   2(2/2-0-0)

 (Leadership and Management)

Prerequisite : None

 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณาการก

ระบวนการทางการจัดการเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการ

ทำงานรวมกับผูอื่น

GE 2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม                           2(2/2-0-0)

 (Humans and Environments)

Prerequisite : None 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ  ปญหาและผลกระทบ

จากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางการแกปญหาและ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความ

ตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม
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GE2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)

 (Intercultural Communication)

Prerequisite : None

 วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  คานิยม ความเชื่อและการ

ดำเนินชีวิตของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร  กระบวนการ

สื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธ  ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง  

การเลือกใชสื่อและเตรียมสารใหเหมาะกับผูรับสาร

GE2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)

 (Systematic Thinking 

 and Problem Solving in Daily Life)

Prerequisite : None

 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิง

ระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการ

ใชเหตุผลผิดที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

MA 1003  คณิตศาสตร    3(3/3-0-0) 

 (Mathematics) 

Prerequisite : None 

 การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนตความ

หมายของเวกเตอรในปริภูมิ 3 มิติการบวกการลบผลคูณเชิงสเกลารและผลคูณ

เชิงเวกเตอรฟงกชันลิมิตและความตอเนื่องอนุพันธและการประยุกตการอินทิเก

รตและการประยุกต

MA 1013 แคลคูลัส 1     3(3/3-0-0)

 (Calculus I)  

Prerequisite: None 

 เวกเตอร การบวก การลบ ผลคูณเชิงสเกลาร และผลคูณเชิงเวกเตอร 

เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ การแกระบบสมการเชิงเสน ลิมิต ความตอเนื่อง 

อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ การอินทิเก

รตฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต

MA 1073 คณิตศาสตรและสถิติ    3(3/3-0-0)

 (Mathematics and Statistics)

Prerequisite : None

 ระบบจำนวนจริง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบพิกัดฉาก

และเสนตรง การแกระบบสมการเชิงเสนโดยใชกฎของเครเมอร แหลงที่มาของ

ขอมูล ประเภทของขอมูล ระดับการวัด วิธีการทางสถิติวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอ

เนื่องและแบบตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเปนของคาจากตัวอยางสุม

MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห                  3(3/3-0-0)

 (Calculus and Analytic Geometry)

Prerequisite: None

 เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ เสนตรง วงกลม วงรี พาราโบลา ลิมิต

และความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย การประยุกต

อนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต  

MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)                      

 (Organization  and  Management)

Prerequisite :  None

 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ  

โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการ  ประกอบดวยการวางแผน  การจัดองคการ  

การจัดการทรัพยากรมนุษย  การชี้นำและการบังคับบัญชา  การติดตอสื่อสาร  

การจูงใจและการควบคุม  รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการ

บริหารธุรกิจ  การจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ  แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการสมัยใหม

MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)

 (Business Psychology for Entreprenuership)

Prerequisite :  None

 จิตวิทยาสำหรับผูประกอบการ กระบวนการความเปนผูประกอบการ 

ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา

ที่นำมาใชในการวิเคราะหธรรมชาติของมนุษย ความเปนผูนำและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย กลยุทธในการเขาถึงและเขาใจผูบริโภค การสรางคุณภาพแบบ

เบ็ดเสร็จเพื่อความพึงพอใจของลูกคา ความสำคัญของมนุษยสัมพันธในธุรกิจ 

กระบวนการในการติดตอสื่อสาร การบริหารความเครียด และอิทธิพลของ

วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอการทำงาน

MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน                   2(2/2-0-0)

 (Basic Microbiology)  

Prerequisite: BI 1043 

 หลักของจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรีย การจำแนกและ

การจัดหมวดหมู การศึกษาโครงสรางและหนาที่ของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยง การ

ควบคุมจุลินทรีย พันธุศาสตร และ     เมแทบอลิสมของจุลินทรีย ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับจุลินทรีย ความสำคัญของจุลินทรียทางการเกษตร อาหาร 

อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย การประยุกตใชจุลชีววิทยาทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ
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MI 1021 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน           1(0-1/3-0)

 (Basic Microbiology Laboratory)  

Corequisite: MI 1012 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน การ

ยอมสีแกรม การศึกษาโครงสรางและการเคลื่อนที่ของแบคทีเรีย การเตรียม

อาหารเพาะเชื้อ การเพาะเลี้ยงและเทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การศึกษาเชื้อรา

และสาหราย เมแทบอลิสม การนับจำนวนจุลินทรีย การกำจัดและยับยั้งการเจริญ

ของจุลินทรีย รวมถึงการตรวจคุณภาพอาหาร น้ำ นม และเครื่องสำอาง

MI 2043 สรีรวิทยาของจุลินทรีย              3(2/2-1/3-0)

 (Microbial Physiology)  

Prerequisite: MI 1012

 การศึกษาโครงสรางและหนาที่ของจุลินทรีย อัตราการเจริญ และ

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญ การเพาะเลี้ยง ความตองการสารอาหาร การวัดการ

เจริญ ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล กลไกการควบคุมและการเปลี่ยนแปลงรูปราง

ของเซลล ทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

MI 2053 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ          3(2/2-1/3-0)

 (Determinative Bacteriology)  

Prerequisite: MI 1012 

 หลักอนุกรมวิธาน การแยกเชื้อบริสุทธ การระบุชนิดโดยอาศัยลักษณะ

สัณฐานวิทยา การทดสอบทางชีวเคมี  การใชวิธีการรวดเร็ว เทคนิคทางชีว

โมเลกุลเพื่อการระบุชนิดของแบคทีเรีย หลักการเก็บรักษาเชื้อแบคทีเรีย และทำ

ปฏิบัติการฝกจำแนกชนิดของแบคทีเรีย

MI 2323 วิทยาของราและยีสต                  3(2/2-1/3-0)

 (Biology of Mold and Yeast)  

Prerequisite: MI 1012 

 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับรา ยีสตและเห็ด โครงสรางและองคประกอบของ

เซลล การศึกษาชนิดและการจัดจำแนกหมวดหมู ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญ การ

สืบพันธุ ประโยชนและโทษของรา ยีสตและเห็ด การปองกันและการควบคุมการ

เจริญ ความสำคัญของกลุมรา ยีสตและเห็ดในระดับอุตสาหกรรม การแพทย 

การเกษตร และส่ิงแวดลอม ทำปฏิบัติการตามหัวเร่ืองซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม            3(2/2-1/3-0)

 (Environmental Microbiology)  

Prerequisite: MI 1012 และ MI 2043

 พื้นฐานของนิเวศวิทยา บทบาทของจุลินทรียในสิ่งแวดลอมทางดิน 

น้ำ อากาศ และสิ่งแวดลอมที่รุนแรง การใชจุลินทรียเปนดัชนีบงบอกการปนเปอน

และการตรวจวิเคราะห การวิเคราะหคุณภาพน้ำเสีย จุลินทรียและมลสาร

อินทรีย จุลินทรียและมลสารโลหะ การยอยสลายสารประกอบที่ยอยสลายยาก 

การฟนฟูสภาพแวดลอมที่เปนพิษ การบำบัดของเสียในชุมชนและของเสียทาง

อุตสาหกรรม โดยวิธีทางชีวภาพ ทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชาและทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 3152  การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม   2(2/2-0-0)

 (Management in Industry)  

Prerequisite: MI 1012

 อุตสาหกรรม การบริหารงานการผลิต การจัดองคกรการผลิต การ

วางแผนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารงานบุคคล เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม และมาตรฐานอุตสาหกรรม

MI 3163 จุลชีววิทยาทางอาหาร             3(2/2-1/3-0)

 (Food Microbiology)  

Prerequisite: MI 1012 และ MI 1021 

 การศึกษาจุลินทรียที่มีความเกี่ยวของกับอาหาร ปจจัยที่มีผลตอการ

เจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร การปนเปอนเชื้อจุลินทรียในอาหาร 

จุลินทรียที่ทำใหเกิดการเนาเสียของอาหาร จุลินทรียที่ทำใหเกิดโรค การนำ

จุลินทรียมาใชในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร คุณภาพและมาตรฐาน

ทางจุลชีววิทยาของอาหาร การวิเคราะหจุลินทรียกอโรคในอาหารโดยวิธีการ

ดั้งเดิมและวิธีรวดเร็ว ทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และ

ทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 3333 พันธุศาสตรของจุลินทรีย            3(2/2-1/3-0)

 (Microbial Genetics)  

Prerequisite: MI 1012 

 การศึกษาโครงสรางของสารพันธุกรรมของจุลินทรีย กระบวนการ

จำลองดีเอ็นเอ การสังเคราะหอารเอ็นเอ และโปรตีน การควบคุมการแสดงออก

ของยีน การกลายพันธุและการซอมแซม กระบวนการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม

ในจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียทางดานพันธุวิศวกรรมและการนำไปใช

ประโยชน รวมทั้งทำปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา

MI 3344 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม            4(3/3-1/3-0)

 (Industrial Microbiology)  

Prerequisite: MI 2043 

 การศึกษาจุลินทรียที่สำคัญเพื่อใชในอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก 

การปรับปรุง และการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย ความสัมพันธของการเจริญ

และการสรางผลิตภัณฑจากจุลินทรีย กระบวนการผลิตและกระบวนการหมัก

ผลิตภัณฑจากจุลินทรียกลุมตาง ๆ ไดแกแบคทีเรีย รา ยีสต และแอทติโนมัยซี

สต ทั้งในระดับหองปฏิบัติการ โรงงานตนแบบและระดับอุตสาหกรรม ไดแก 

เซลลจุลินทรีย เครื่องดื่มแอลกอฮอล เชื้อเพลิงชีวภาพ สารปฏิชีวนะ เอนไซม 

กรดอินทรีย กรดอะมิโน วิตามิน รงควัตถุ พลาสติก และผลิตภัณฑใหมอื่น ๆ ทำ

ปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และทัศนศึกษานอกสถานที่

MA 1093 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห                  3(3/3-0-0)

 (Calculus and Analytic Geometry)

Prerequisite: None

 เรขาคณิตวิเคราะหบนระนาบ เสนตรง วงกลม วงรี พาราโบลา ลิมิต

และความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย การประยุกต

อนุพันธ การอินทิเกรตฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัยพรอมการประยุกต  

MG 1303 องคการและการจัดการ   3(3/3-0-0)                      

 (Organization  and  Management)

Prerequisite :  None

 แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ  

โดยศึกษาถึงหนาที่ทางการจัดการ  ประกอบดวยการวางแผน  การจัดองคการ  

การจัดการทรัพยากรมนุษย  การชี้นำและการบังคับบัญชา  การติดตอสื่อสาร  

การจูงใจและการควบคุม  รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการ

บริหารธุรกิจ  การจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ  แนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการสมัยใหม

MG 4552 จิตวิทยาธุรกิจสำหรับผูประกอบการ  2(2/2-0-0)

 (Business Psychology for Entreprenuership)

Prerequisite :  None

 จิตวิทยาสำหรับผูประกอบการ กระบวนการความเปนผูประกอบการ 

ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคในการเปนผูประกอบการ ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา

ที่นำมาใชในการวิเคราะหธรรมชาติของมนุษย ความเปนผูนำและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย กลยุทธในการเขาถึงและเขาใจผูบริโภค การสรางคุณภาพแบบ

เบ็ดเสร็จเพื่อความพึงพอใจของลูกคา ความสำคัญของมนุษยสัมพันธในธุรกิจ 

กระบวนการในการติดตอสื่อสาร การบริหารความเครียด และอิทธิพลของ

วัฒนธรรมองคการที่มีผลตอการทำงาน

MI 1012 จุลชีววิทยาพื้นฐาน                   2(2/2-0-0)

 (Basic Microbiology)  

Prerequisite: BI 1043 

 หลักของจุลชีววิทยา ความหลากหลายของจุลินทรีย การจำแนกและ

การจัดหมวดหมู การศึกษาโครงสรางและหนาที่ของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยง การ

ควบคุมจุลินทรีย พันธุศาสตร และ     เมแทบอลิสมของจุลินทรีย ความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับจุลินทรีย ความสำคัญของจุลินทรียทางการเกษตร อาหาร 

อุตสาหกรรม สาธารณสุขและการแพทย การประยุกตใชจุลชีววิทยาทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ
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MI 3363 เอนไซมจากจุลินทรียเบื้องตน            3(2/2-1/3-0)

     (Basic of Microbial Enzymes)  

Prerequisite: BH 2333 และ MI 2043

 การศึกษาหลักการเบื้องตนของเอนไซม จลนพลศาสตร ความจำเพาะ

และลักษณะการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการผลิตเอนไซม 

การทำใหบริสุทธิ์ และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซมจากจุลินทรีย การนำเอนไซม

จากจุลินทรียไปใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม และทำปฏิบัติการตามหัวเรื่อง

ซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

MI 3373 เทคโนโลยีการหมักและการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ     3(2/2-1/3-0)

 (Fermentation Technology and Product Recovery)  

Prerequisite: MI 2043 และ MI 3344

 การศึกษากระบวนการหมัก ปจจัยที่สงผลตอกระบวนการหมัก การ

ใชงานถังหมักและการควบคุม จลนศาสตรของการหมัก การเก็บเกี่ยวและการ

ทำใหผลิตภัณฑบริสุทธิ์ และมีการศึกษานอกสถานที่

MI 3383 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหาร   3(3/3-0-0)

 (Standard Quality Control of Foods)  

Prerequisite: MI 3163 

 การศึกษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร 

ตั้งแตวัตถุดิบจากฟารม กระบวนการผลิตในโรงงาน จนถึงการขนสงใหถึงมือผู

บริโภค อาทิ ระบบมาตรฐาน GAP, GMP, HACCP รวมถึงระบบการจัดทำ

เอกสาร (ISO 9000) มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (ISO 22000) ความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) และความปลอดภัยตอสิ่ง

แวดลอม (ISO 14000) เปนตน และศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหความเสี่ยงทาง

ดานจุลชีววิทยาที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร การทวนสอบผลิตภัณฑ การ

ตรวจประเมินโรงงาน และทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 3393 จุลชีววิทยาทางการแพทย    3(3/3-0-0)

 (Medical Microbiology)  

Prerequisite: MI 1012 

 ศึกษาระบบภูมิคุมกันของรางกาย สมบัติทั่วไปของเชื้อจุลินทรียกอ

โรค แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต การเก็บ    สิ่งสงตรวจ การเพาะเลี้ยง และ

วินิจฉัยเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคทางหองปฏิบัติการ การติดตอ การปองกัน และ

การควบคุม ชนิดของยาตานจุลชีพที่ใชในการรักษาโรคติดเชื้อ

MI 3413 การวิเคราะหแบคทีเรียกอโรค                 3(2/2-1/3-0)

 และสารพิษในอาหาร

 (Detection of Pathogens and Toxins in Foods)  

Prerequisite: MI 2053 และ MI 3163

 การศึกษาชนิดของแบคทีเรียและสารพิษที่ทำใหเกิดโรคในอาหาร 

กลไกการกอโรค อาการของโรค แหลงที่พบเชื้อกอโรค สาเหตุของการปนเปอน

อาหาร วิธีการตรวจวิเคราะหหาจุลินทรียกอโรคในอาหารตามวิธีมาตรฐานและ

วิธีทางชีวโมเลกุล และทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

MI 3422 การใชงานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร               2(1/1-1/2-0)

 และจุลชีววิทยา  

 (The Use of Instrument in Science and Microbiology)  

Prerequisite: None 

 วิธีการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและในงานจุล

ชีววิทยา ไดแก เครื่องปนเหวี่ยง ตูเขี่ยเชื้อ ตูบมเชื้อ ตูอบแหง หมอนึ่งความดันไอ

น้ำ เครื่องระเหยสารภายใตสภาวะสุญญากาศ เครื่องทำแหงแบบเยือกแข็ง 

เครื่องทำแหงแบบพน เครื่องวัดเนื้อสัมผัส เครื่องมือการแยกสาร โครมาโทกราฟ

ฟ และการสอบเทียบวัดเครื่องมือที่สำคัญ

MI 3424 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร            4(3/3-1/3-0)

            (Microbiology of Food Product)

Prerequisite : BI 1063

 ความสำคัญประเภทของจุลินทรียและปจจัยในการเจริญของ

จุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหารการเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรียการเปน

พิษและการเกิดโรคเนื่องจากอาหารเสียการใชประโยชนของจุลินทรียในการ

แปรรูปอาหารหลักทั่วไปในการถนอมอาหารและอาหารหมักจุลินทรียในอาหาร

กระปองมาตรฐานทางดานจุลินทรียการสุมตัวอยางเทคนิคการตรวจสอบ

สุขาภิบาลโรงงานอาหารและการควบคุมจุลินทรียในอาหารและผลิตภัณฑและทำ

ปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

MI 4236 การฝกงาน    6(0-0-6/30)

 (Training)  

Prerequisite: MI 3344 

 การฝกงานทางหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับทาง

อุตสาหกรรมเพ่ือความรอบรู และไดรับประสบการณจากหนวยงานอาชีพโดยความ

เห็นชอบของสาขาวิชา กำหนดใหมีการประเมินผลการศึกษาท่ีไมเปนระดับคะแนน

MI 4283 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม    3(3/3-0-0)

 (Industrial Sanitation)  

Prerequisite: MI 3344 และ MI 3383

 การศึกษาแนวทางการผลิตอาหารตามเกณฑวิธีการที่ดี หลักสุขาภิบาล

ในโรงงานอุตสาหกรรม สุขลักษณะที่ดีในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต

ใหถูกหลักสุขาภิบาล หลักการทำความสะอาด การควบคุมคุณภาพน้ำ สุขอนามัย

ของบุคลากรในโรงงาน การควบคุมสัตวหรือจุลินทรียที่กอใหเกิดการปนเปอน 

หรือมีผลตอผลิตภัณฑ การศึกษาจุลินทรียที่เปนตัวบงชี้ในสุขาภิบาลอาหาร การ

วิเคราะหอันตราย และจุดวิกฤตที่ตองควบคุม และทัศนศึกษานอกสถานที่

MI 4303 โครงงานพิเศษ    3(0-3/9-0)

 (Senior Project)  

Prerequisite: MI 3344 

 การศึกษาหัวขอทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชา มีการศึกษา การวิจัย การวิเคราะหขอมูล การประเมินสรุปผลการทดลอง 

และนำเสนอผลงาน  กำหนดใหมีการประเมินผลการศึกษาท่ีไมเปนระดับคะแนน
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MI 4312 การประกันคุณภาพ             2(1/1-1/2-0)

 และการจัดการในอุตสาหกรรม 

 (Quality Assurance and Management in Industry)  

Prerequisite: None 

 ความสำคัญของการประกันคุณภาพอาหาร การจัดการดำเนินงาน

อยางเปนระบบ ซึ่งเกี่ยวของกับการวางแผนและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผลิตผลมี

คุณภาพตามที่กำหนด ปจจัยที่ใชวัดคุณภาพและวิธีวัด การสรางแผนภูมิควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆ การประเมินคุณภาพอาหาร และการ

จัดการคุณภาพอาหาร รวมถึงการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ

อาหารในระดับอุตสาหกรรม

MI 4421 สัมมนา     1(0-1/3-0)

 (Seminar)  

Prerequisite: MI 3344

 การคนควา รวบรวมขอมูล การอาน และการวิเคราะหบทความทาง

วิชาการ การนำเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการที่กำลังอยูในความสนใจ

ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

MI 4446 สหกิจศึกษา      6(0-0-6/40)

 (Cooperative Education in Industrial Microbiology)  

Prerequisite: MI 3344 และ MI 3383

 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปน

พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ตามที่สาขาวิชาเห็นชอบเปนเวลา 16 

สัปดาห โดยมีการประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  และพนักงานที่

ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประเมินจากรายงานวิชาการ

MK 1503 หลักการตลาด    3(3/3-0-0)   

 (Principles of Marketing)

Prerequisite :  None

 แนวคิดหลัก วิวัฒนาการทางการตลาด หนาที่ทางการตลาด 

อรรถประโยชน ความสำคัญของการตลาดสิ่งแวดลอมทางการตลาด 

กระบวนการบริหารการตลาด การแบงสวนตลาด การกำหนดกลุมเปาหมาย การ

วางตำแหนงทางการตลาด ระบบขอมูลสารสนเทศ พฤติกรรมผูบริโภค สวน

ประสมทางการตลาด อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ การต้ังราคา การจัดจำหนายและ

การสงเสริมทางการตลาด  

PH 1133 ฟสิกส     3(3/3-0-0)

             (Physics)

Prerequisite : MA 1013 

 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง คลื่น กลศาสตรของไหล ไฟฟา แม

เหล็ก ทัศนศาสตร ควอนตัม ฟสิกส กัมมันตภาพรังสี เครื่องจับสัญญาณไฟฟา

PH 1171 ปฏิบัติการฟสิกส    1(0-1/3-0)

            (Physics Laboratory)

Corequisite : PH 1133

 เพื่อศึกษา กระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองไดอยางถูกตอง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของของเหลว การเกิดคลื่นนิ่ง การปลด

ปลอยสารกัมมันตรังสี การใชอุปกรณในการวัดปริมาณทางไฟฟาเบื้องตน 

พลังงานไฟฟากระแสสลับในชีวิตประจำวัน การแทรกสอดของแสงและการใช

PH 1181 ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานทางชีวภาพ  1(0-1/3-0)

 (Fundamental Physics for Biology Laboratory)  

Corequisite: PH 1142 

 เพื่อศึกษากระบวนการวัดและบันทึกผลการทดลองไดอยางถูกตอง 

การเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว การขยายตัวทางความรอนของสสาร การปลด

ปลอยสารกัมมันตรังสี การใชอุปกรณในการวัดปริมาณทางไฟฟาเบื้องตน การวัด

และคำนวณคาพลังงานไฟฟากระแสสลับในชีวิตประจำวัน การแทรกสอดของ

แสงและโพลาไรเซชั่น การศึกษาเลนสประกอบ

ST1053 สถิติเบื้องตน                                         3(3/3-0-0)

 (Introduction to Statistics)

Prerequisite : None

 ความสำคัญและประโยชนของวิชาสถิติการเก็บรวบรวมขอมูลประเภท

ของขอมูลการสุมตัวอยางการนำเสนอขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาความนาจะ

เปนการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง

การแจกแจงของฟงกชันจากตัวอยางสุมการประมาณคาการทดสอบสมมติฐาน

ST 2063 สถิติวิเคราะหทางเทคโนโลยีชีวภาพ  3(3/3-0-0)

             (Statisticsfor Biotechnology)

Prerequisite : MA 1013

 การรวบรวม วิเคราะห และนำเสนอขอมูลทางเทคโนโลยีชีวภาพ การ

ประมาณคาและทดสอบสมมติฐาน หลักการวางแผนการทดลอง การสุม

ตัวอยาง แผนการทดลองแบบตางๆ การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย 

การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ST 3013 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(3/3-0-0)

 (Statistics and Research Methods 

 for Biological Science)  

Prerequisite: MA 1013 

 วิธีการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย หัวขอวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ

ออกแบบการวิจัย  การออกแบบการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหเชิงสถิติไดแก สถิติพรรณนา การแจกแจงความนาจะเปน การทดสอบ

สมมติฐานของขอมูลหนึ่งชุดและขอมูลสองชุด การวิเคราะหความแปรปรวน การ

วิเคราะหขอมูลจัดกลุม การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การเขียนโครง

รางงานวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การเตรียมการนำเสนอ และขอพิจารณา

ดานจริยธรรมการวิจัย
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