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รายละเอียดของกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
........................................................................................................................  

 
1. หลักการและเหตุผล  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มีบทบาทและหน้าที่ในการบริการการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์และสถิติโดยเปิดสอน
ตั้งแต่รุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 จากนั้น ในปีการศึกษา 2549 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรที่มีความรอบ
รู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็น สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส านักวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหารายวิชาที่มี
อยู่แล้ว และเพ่ิมเติมรายวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรเปิด
ใหม่  

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา 
ทั้งสถาบันอุดมศึกษาผู้ควบคุมมาตรฐาน และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือให้มีหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาอีกทั้งเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้แต่ละสถาบันมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นจึงจ าเป็นต้องปรับปรุง
รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าวโดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) 5 ด้าน ที่ครอบคลุมด้านวิชาการ คุณธรรม
และจริยธรรมพร้อมทั้งสมรรถนะที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ อันได้แก่ความสามารถในการสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้เป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยเน้นความเป็น "ศึกษิต" ที่มีมโนธรรม คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพทั้งนี้
การปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาเพ่ือให้หลั กสูตร
ปรับปรุงและหลักสูตรที่จะจัดท าใหม่ของมหาวิทยาลัยใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป  และได้มีการ
ปรับปรุงอีกครั้งตามระยะเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ส าหรับปีการศึกษา 2560 รวมทั้งได้
ปรับเปลี่ยนหน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาจากหน่วยกิตเป็นหน่วยวิชาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับหน่วยแสดงปริมาณ
การศึกษาจากหน่วยวิชามาเป็นหน่วยกิตแบบไตรภาคเหมือนเดิม เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ในประเทศไทยโดยมีการเทียบจ านวนปริมาณกับระบบทวิภาคตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 20 ปี เพ่ือขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยวิจัยคุณภาพ
สมบูรณ์แบบ และรองรับหลักสูตรที่มีความเป็นนานาชาติที่พัฒนาขึ้นใหม่มากขึ้น ส านักวิช าวิทยาศาสตร์จึง
ร่วมกับคณาจารย์จากส านักวิชาผู้ใช้บริการรายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
รายวิชาใหม่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ และก าหนดเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาก
ยิ่งขึ้น 
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2. สถานภาพของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้ นฐานและการพิจารณาอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 ปรับปรุงจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 24 

ตุลาคม 2560 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 

2560 
 เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 
3. รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 รายวิชา 
3.1.1 จ านวนกลุ่มวิชา 

แบ่งรายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ออกเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี  
ชีววิทยา และคณิตศาสตร์และสถิติ 

1) กลุ่มวิชาด้านฟิสิกส์มี 11 รายวิชา 
PHY61-101 หลักฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
 Principles of Physics I  
PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory I  
PHY61-103 หลักฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
 Principles of Physics II  
PHY61-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 
 Physics Laboratory II  
PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
PHY61-105E ฟิสิกส์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Basic Medical Physics  
PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป  4(4-0-8) 
 General Physics  
PHY61-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 4(4-0-8) 
 Medical Physics  
PHY61-107E ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 4(4-0-8) 
 Medical Physics  
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PHY61-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ 1(0-3-2) 
 Medical Physics Laboratory  
PHY61-108E ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์  1(0-3-2) 
 Medical Physics Laboratory  

 
2) กลุ่มวิชาด้านเคมีมี 21 รายวิชา 

CHM61-101 เคมี 1 
Chemistry I 

3(3-0-6) 

CHM61-102 เคมี 2 
Chemistry II 

3(3-0-6) 

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

CHM61-104 หลักเคมี 
Principles of Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-104E หลักเคมี 
Principles of Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-105 เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-107 เคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 

2(2-0-4) 

CHM61-111E เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 

2(2-0-4) 

CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย์ 
Principles of Organic Chemistry 

3(2-0-6) 

CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 
Organic chemistry I 

4(2-0-8) 

CHM61-231 หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Principles of Physical Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-232 ปฏิบัติการหลักเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Principles of Physical Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 
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CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห์ 
Principles of Analytical Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-241E หลักเคมีวิเคราะห์ 
Principles of Analytical Chemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์ 
Principles of Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

CHM61-251 หลักชีวเคมี 
Principles of Biochemistry 

4(4-0-8) 

CHM61-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
Principles of Biochemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

 
3) กลุ่มวิชาด้านชีววิทยามี 34 รายวิชา 

BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  4(4-0-8) 
 Principles of Biology I  
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  1(0-3-2) 
 Principles of Biology I Laboratory  
BIO61-103 หลักชีววิทยา 2  4(4-0-8) 
 Principles of Biology II  
BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  1(0-3-2) 
 Principles of Biology II Laboratory  
BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป 4(4-0-8) 
 General Biology  
BIO61-105E ชีววิทยาทั่วไป  4(4-0-8) 
 General Biology   
BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
 General Biology Laboratory  
BIO61-106E ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  1(0-3-2) 
 General Biology Laboratory  
BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4(4-0-8) 
 Cell Biology for Health Science  
BIO61-171E ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4(4-0-8) 
 Cell Biology for Health Science  
BIO61-172 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(0-3-2) 
 Cell Biology for Health Science Laboratory  
BIO61-172E ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1(0-3-2) 
 Cell Biology for Health Science Laboratory  
BIO61-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Medical Biochemistry  
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BIO61-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 1(0-3-2) 
 Basic Medical Biochemistry Laboratory  
BIO61-201 ชีววิทยาทางทะเล 4(4-0-8) 
 Marine Biology  
BIO61-202 ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 1(0-3-2) 
 Marine Biology Laboratory  
BIO61-211 จุลชีววิทยา 4(4-0-8) 
 Microbiology  
BIO61-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
 Microbiology Laboratory  
BIO61-213 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Fundamentals of Microbiology  
BIO61-213E จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
 Fundamentals of Microbiology   
BIO61-214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamentals of Microbiology Laboratory  
BIO61-214E ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamentals of Microbiology Laboratory  
BIO61-240 พฤกษศาสตร์ 4(4-0-8) 
 Botany  
BIO61-241 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Botany Laboratory  
BIO61-250 หลักนิเวศวิทยา 4(4-0-8) 
 Principles of Ecology  
BIO61-251 นิเวศวิทยาทางน้ า 4(4-0-8) 
 Aquatic Ecology  
BIO61-252 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางน้ า 1(0-3-2) 
 Aquatic Ecology Laboratory  
BIO61-253 นิเวศวิทยาทางทะเล 4(4-0-8) 
 Marine Ecology  
BIO61-254 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล 1(0-3-2) 
 Marine Ecology Laboratory  
BIO61-255 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 2(2-0-4) 

 
Scuba Diving for Underwater Biological 
Research  
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BIO61-256 ปฏิบัติการการด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับการวิจัย
ทางชีววิทยาใต้น้ า 

2(0-6-4) 

 
Scuba Diving for Underwater Biological 
Research Laboratory  

BIO61-272 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช 4(4-0-8) 
 Plant Molecular Biology  
BIO61-321 พันธุศาสตร์ 4(4-0-8) 
 Genetics  
BIO61-322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Genetics Laboratory  

  
4) กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตรแ์ละสถิติมี 29 รายวิชา 

MAT61-001 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

MAT61-001E คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Basic Mathematics 

0(0-0-4) 

MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Mathematics for Science and Technology 

4(4-0-8) 

MAT61-100E คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Mathematics for Science and Technology 

4(4-0-8) 

MAT61-101 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

2(2-0-4) 

MAT61-101E แคลคูลัส 1 
Calculus I 

2(2-0-4) 

MAT61-102 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

2(2-0-4) 

MAT61-102E แคลคูลัส 2 
Calculus II 

2(2-0-4) 

MAT61-103 
 

แคลคูลัส 3 
Calculus III 

4(4-0-8) 

MAT61-103E 
 

แคลคูลัส 3 
Calculus III 

4(4-0-8) 

MAT61-104 
 

คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics I 

4(4-0-8) 
 

MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2 
Mathematics II 

4(4-0-8) 

MAT61-106 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

4(4-0-8) 
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MAT61-107 คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
Mathematics for Allied Health Sciences 

4(4-0-8) 

MAT61-107E คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
Mathematics for Allied Health Sciences 

4(4-0-8) 

MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 
Mathematics for Public Health Sciences 

4(4-0-8) 

MAT61-108E คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 
Mathematics for Public Health Sciences 

4(4-0-8) 

MAT61-110 สถิติเบื้องต้น  
Elementary Statistics 

2(2-0-4) 

MAT61-111 สถิติประยุกต์ 
Applied Statistics 

4(4-0-8) 

MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Biostatistics in Health Science Research 

4(4-0-8) 

MAT61-113 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Biostatistics for Medical sciences 

4(4-0-8) 

MAT61-201 แคลคูลัส 4 
Calculus IV 

4(4-0-8) 

MAT61-201E แคลคูลัส 4 
Calculus IV 

4(4-0-8) 

MAT61-202 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 
Discrete Mathematics and Applications 

4(4-0-8) 

MAT61-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 
Linear Algebra and Applications 

4(4-0-8) 

MAT61-210 ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 

4(3-3-8) 

MAT61-213 ชีวสถิติส าหรับสหเวชศาสตร์ 
Biostatistics for Allied Health Sciences 

3(2-3-6) 

MAT61-311 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกร 
Probability and Statistics for Engineer 

4(4-0-8) 

MAT61-311E ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกร 
Probability and Statistics for Engineer 

4(4-0-8) 
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3.1.2 ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาวางไว้หน้าชื่อรายวิชามีรูปแบบ XXX61-xxx แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แยกโดย
เครื่องหมาย -  
o กลุ่มท่ีหนึ่ง ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตามด้วยตัวเลข 61 หมายถึง 

กลุ่มวิชา และ ปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่เริ่มใช้รายวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี ตามล าดับ 

o กลุ่มท่ีสอง ประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก หมายถึง ชั้นปี ล าดับในกลุ่มวิชา และล าดับ
ของรายวิชา ตามล าดับ 

1) กลุ่มวิชา มีดังต่อไปนี้ 
PHY61-xxx หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
CHM61-xxx หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี 
BIO61-xxx หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยา 
MAT61-xxx หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
PHY61-xxxE หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 
CHM61-xxxE หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 
BIO61-xxxE หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยา ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 
MAT61-xxxE หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสอน 

2) รหัสตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้ 
(1) หลักที่ 1 (หลกัร้อย) หมายถึง ชั้นปี 
1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 
2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 
4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 

 

(2) หลักที่ 2 (หลักสิบ) หมายถึง ล าดับกลุ่มวิชาย่อย  
(2.1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (PHY61 -xxx) 
0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานและปฏิบัติการ 

 
(2.2) กลุ่มวิชาเคมี (CHM61-xxx) 
0 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีทั่วไปและวิชาพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวเคมี 
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(2.3) กลุ่มวิชาชีววิทยา (BIO61-xxx) 
0 หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยาทั่วไป 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์ 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาสัตววิทยา 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ 
5 หมายถึง กลุ่มวิชานิเวศวิทยา พฤติกรรมและวิวัฒนาการ 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาความหลากหลายทางชีวภาพ 

อนุกรมวิธาน ชีววิทยาการอนุรักษ์ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและปัญหาพิเศษ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาชีวเคมี 

 
(2.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (MAT61 -xxx) 
0 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติ 
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3.1.3 แผนการศึกษา  
กลุ่มวิชาด้านฟิสิกส์ 11 รายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
PHY61-
106 

ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) PHY61-101 หลักฟิสิกส์ 1 
Principles of Physics I 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) PHY61-
103 

หลักฟิสิกส์ 2  
Principles of Physics II 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) 

   PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  
Physics Laboratory I 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) PHY61-
104 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 
Physics Laboratory II 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 

   PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 
Basic Medical Physics 
(ภาษาไทย) 

2(2-0-4) PHY61-
107 

ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) 

   PHY61-
105E 

ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 
Basic Medical Physics 
(ภาษาอังกฤษ) 

2(2-0-4) PHY61-
107E 

ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics 
(ภาษาอังกฤษ) 

4(4-0-8) 

   PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) PHY61-
108 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 

      PHY61-
108E 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics Laboratory 
(ภาษาอังกฤษ) 

1(0-3-2) 

หมายเหตุ 
 รายวิชา PHY61-101, PHY61-103 และ PHY61-104 ส าหรับหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
 รายวิชา PHY61-102 ส าหรับหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยกีารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
 รายวิชา PHY61-105 ส าหรับหลักสูตร เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
 รายวิชา PHY61-106 ส าหรับหลักสตูร สาธารณสุขศาสตร์ อนามยัสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อาชีวอนามยัและความปลอดภัย กายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 รายวิชา PHY61-107 และ PHY61-108  ส าหรับหลักสูตร แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
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กลุ่มวิชาด้านเคมี 21 รายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

CHM61-
101 

เคมี 1 
Chemistry I 
(ภาษาไทย) 

3(3-0-6) CHM61-
102 

เคมี 2 
Chemistry II 
(ภาษาไทย) 

3(3-0-6) CHM61-
110 

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 

CHM61-
103 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) CHM61-
103 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) CHM61-
111 

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 
(ภาษาไทย) 

2(2-0-4) 

CHM61-
103E 

ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 
(ภาษาอังกฤษ) 

1(0-3-2) CHM61-
105 

เคมีท่ัวไป 
General Chemistry 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) CHM61-
111E 

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 
(ภาษาอังกฤษ) 

2(2-0-4) 

CHM61-
104 

หลักเคมี 
Principles of Chemistry 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) CHM61-
105E 

เคมีท่ัวไป 
General Chemistry 
(ภาษาอังกฤษ) 

4(4-0-8) CHM61-
112 

หลักเคมีอินทรีย์ 
Principles of Organic Chemistry 
(ภาษาไทย) 

3(2-0-6) 

CHM61-
104E 

หลักเคมี 
Principles of Chemistry 
(ภาษาอังกฤษ) 

4(4-0-8) CHM61-
106 

เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) CHM61-
113 

เคมีอินทรีย์ 1 
Organic Chemistry I 
(ภาษาไทย) 

4(2-0-8) 

CHM61-
107 

เคมีส่ิงแวดล้อม 
Environmental Chemistry 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) CHM61-
241 

หลักเคมีวิเคราะห์ 
Principles of Analytical 
Chemistry 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8)    

CHM61-
231 

หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Principles of Physical 
Chemistry 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) CHM61-
242 

ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์ 
Principles of Analytical 
Chemistry Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2)    

CHM61-
232 

ปฏิบัติการหลักเคมีเชิงฟิสิกส์ 
Principles of Physical 
Chemistry Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) CHM61-
242E 

หลักเคมีวิเคราะห์ 
Principles of Analytical 
Chemistry 
(ภาษาอังกฤษ) 

4(4-0-8)    
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
CHM61-
251 

หลักชีวเคมี 
Principles of Biochemistry 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8)       

CHM61-
252 

ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
Principles of  Biochemistry 
Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2)       

หมายเหตุ 
 รายวิชา CHM61-101 และ CHM61-102 ส าหรับหลักสูตร เภสัชศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
 รายวิชา CHM61-103 ภาคการศึกษาที ่1 ส าหรับหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรปกติ) กายภาพบ าบัด และ เภสัชศาสตร ์
 รายวิชา CHM61-103E ภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับหลกัสูตร แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (English program) และ วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
 รายวิชา CHM61-103 ภาคการศึกษาที ่2 ส าหรับหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อนามยัสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภยั เทคโนโลยกีารจัดการทรัพยากร และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
 รายวิชา CHM61-104 ส าหรับหลักสูตร เทคนิคการแพทย ์(หลักสูตรปกติ) 
 รายวิชา CHM61-104E ส าหรับหลักสูตร แพทยศาศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และ เทคนิคการแพทย ์(English program) 
 รายวิชา CHM61-105 ส าหรับหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟา้ วิศวกรรมพอลิเมอร์ วศิวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลกัสูตรปกติ) เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 รายวิชา CHM61-105E ส าหรัหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (English program) 
 รายวิชา CHM61-106 ส าหรับหลักสูตร กายภาพบ าบัด พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ ชวีอนามยัและความปลอดภัย 
 รายวิชา CHM61-107 เป็นรายวิชาพื้นฐานทางเคมีของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์จากหลกัสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นผู้สอนและผู้ประสานรายวิชา 
 รายวิชา CHM61-110 ส าหรับหลักสูตร เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดลอ้ม ชีวอนามยัและความปลอดภัย และ วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
 รายวิชา CHM61-111 ส าหรับหลักสูตร อนามยัสิ่งแวดล้อม ชวีอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ เทคนิคการแพทย ์(หลักสูตรปกติ) 
 รายวิชา CHM61-111E ส าหรับหลักสูตร เทคนิคการแพทย์ (English program) 
 รายวิชา CHM61-112 ส าหรับหลักสูตร เภสัชศาสตร์ 
 รายวิชา CHM61-113 ส าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
 รายวิชา CHM61-231 และ CHM61-232 ส าหรับหลักสูตร เภสัชศาสตร์ 
 รายวิชา CHM61-241 ส าหรับหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามยัสิ่งแวดล้อม และ เทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรปกติ) 
 รายวิชา CHM61-241E ส าหรับหลักสูตร เทคนิคการแพทย์ (English program) 
 รายวิชา CHM61-242 ส าหรับหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ อนามยัสิ่งแวดล้อม  
 รายวิชา CHM61-251 และ CHM61-252 ส าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 
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กลุ่มวิชาด้านชีววิทยา 34 รายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

BIO61-211 จุลชีววทิยา 
Microbiology 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61- 
101 

หลักชีววิทยา 1  
Principles of Biology I 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 
Principles of Biology II 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) 

BIO61-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) BIO61- 
102 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
Principles of Biology I 
Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 
Principles of Biology II Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 

BIO61-250 หลักนิเวศวิทยา 
Principles of Ecology 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61- 
105 

ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61- 
171 

ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) 

BIO61-255 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับ
การวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 
Scuba Diving for Underwater 
Biological Research 
(ภาษาไทย) 

2(2-0-4) BIO61- 
105E 

ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 
(ภาษาอังกฤษ) 

4(4-0-8) BIO61- 
171E 

ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 
(ภาษาอังกฤษ) 

4(4-0-8) 

BIO61-256 ปฏิบัติการการด าน้ าแบบใช้ถัง
อากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยา
ใต้น้ า 
Scuba Diving for Underwater 
Biological Research Laboratory 
(ภาษาไทย) 

2(0-6-4) BIO61- 
106 

ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) BIO61- 
172 

ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 

   BIO61- 
106E 

ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป  
General Biology Laboratory 
(ภาษาอังกฤษ) 

1(0-3-2) BIO61- 
172E 

ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 
Laboratory 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

1(0-3-2) 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
   BIO61- 

201 
ชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 
Basic Medical Biochemistry 
(ภาษาไทย) 

3(3-0-6) 

   BIO61- 
202 

ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) BIO61-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 
Basic Medical Biochemistry 
Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 

   BIO61- 
240 

พฤกษศาสตร์ 
Botany 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61-
213 

จุลชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamentals of Microbiology 
(ภาษาไทย) 

2(2-0-4) 

   BIO61- 
241 

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 
Botany Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) BIO61-
213E 

จุลชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamentals of Microbiology 
(ภาษาอังกฤษ) 

2(2-0-4) 

   BIO61- 
251 

นิเวศวิทยาทางน้ า 
Aquatic Ecology 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61-
214 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamentals of Microbiology 
Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 

   BIO61- 
252 

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางน้ า  
Aquatic Ecology Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) BIO61-
214E 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamentals of Microbiology 
Laboratory 
(ภาษาอังกฤษ) 

1(0-3-2) 

   BIO61- 
321 

พันธุศาสตร์ 
Genetics 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) BIO61- 
253 

นิเวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) 

   BIO61- 
322 

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
Genetics Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) BIO61- 
254 

ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology Laboratory 
(ภาษาไทย) 

1(0-3-2) 
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
      BIO61- 

272 
ชีววิทยาโมเลกุลของพืช 
Plant Molecular Biology 
(ภาษาไทย) 

4(4-0-8) 

หมายเหตุ 
● รายวิชา BIO61-101 และ BIO61-102 ส าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชวีอนามยัและความปลอดภัย กายภาพบ าบัด เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการ

จัดการทรัพยากร และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
● รายวิชา BIO61-103 และ BIO61-104 ส าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ  เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
● รายวิชา BIO61-105 และ BIO61-106 ส าหรับหลักสูตร เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์(หลักสูตรปกติ)  
● รายวิชา BIO61-105E และ BIO61-106E ส าหรับหลักสูตร เทคนิคการแพทย ์(English program) และ สัตวแพทยศาสตร์ (International program) 
● รายวิชา BIO61-171 และ BIO61-172 ส าหรับหลักสูตร แพทยศาสตร์ 
● รายวิชา BIO61-171E และ BIO61-172E ส าหรับหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์ (International program) 
● รายวิชา BIO61-191 และ BIO61-192 ส าหรับหลักสูตร กายภาพบ าบัด และ เทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปกต ิและ English program) 
● รายวิชา BIO61-201 และ BIO61-202 ส าหรับหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร 
● รายวิชา BIO61-211 และ BIO61-212 ส าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ และ อุตสาหกรรมเกษตร 
● รายวิชา BIO61-213 และ BIO61-214 ส าหรับหลักสูตร เทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรปกติ) 
● รายวิชา BIO61-213E และ BIO61-214E ส าหรับหลักสูตร เทคนิคการแพทย ์(English program) 
● รายวิชา BIO61-240 และ BIO61-241 ส าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ และ เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 
● รายวิชา BIO61-250 ส าหรับหลักสูตร วทิยาศาสตร์เชิงค านวณ เทคโนโลยีการจดัการทรัพยากร และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
● รายวิชา BIO61-251 และ BIO61-252 ส าหรับหลักสูตร เกษตรศาสตร์ (ประมง) 
● รายวิชา BIO61-253 และ BIO61-254 ส าหรับหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร 
● รายวิชา BIO61-255 และ BIO61-256 ส าหรับหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร 
● รายวิชา BIO61-272 ส าหรับหลักสูตร วทิยาศาสตร์เชิงค านวณ และ เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 
● รายวิชา BIO61-321 และ BIO61-322 ส าหรับหลักสูตร วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) และ เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ และ สัตวศาสตร์) 
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กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์และสถิติ 29 รายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 

MAT61- 
001 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

0(0-0-4) MAT61- 
001 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

2(2-0-4) MAT61- 
001 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

2(2-0-4) 

MAT61- 
001E 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

0(0-0-4) MAT61- 
001E 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

2(2-0-4) MAT61- 
001E 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 

2(2-0-4) 

MAT61- 
100 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Mathematics for Science 
and Technology 

4(4-0-8) MAT61- 
100 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Mathematics for Science 
and Technology 

4(4-0-8) MAT61- 
103 

แคลคูลสั 3 
Calculus III 

4(4-0-8) 

MAT61- 
100E 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Mathematics for Science 
and Technology 

4(4-0-8) MAT61- 
100E 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Mathematics for Science 
and Technology 

4(4-0-8) MAT61- 
103E 

แคลคูลสั 3 
Calculus III 

4(4-0-8) 

MAT61- 
101 

แคลคูลสั 1 
Calculus I 

2(2-0-4) MAT61- 
102 

แคลคูลสั 2 
Calculus II 

2(2-0-4) MAT61- 
105 

คณิตศาสตร์ 2 
Mathematics II 

4(4-0-8) 

MAT61- 
101E 

แคลคูลสั 1 
Calculus I 

2(2-0-4) MAT61- 
102E 

แคลคูลสั 2 
Calculus II 

2(2-0-4) MAT61- 
106 

คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 
Mathematics  for 
Business 

4(4-0-8) 

MAT61- 
107 

คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวช
ศาสตร ์
Mathematics  for Allied 
Health Sciences 

4(4-0-8) MAT61- 
104 

คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics I 

4(4-0-8) MAT61- 
111 

สถิติประยุกต ์
Applied Statistics 

4(4-0-8) 

MAT61- 
107E 

คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวช
ศาสตร ์
Mathematics  for Allied 
Health Sciences 

4(4-0-8) MAT61- 
108 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
สาธารณสุขศาสตร ์
Mathematics  for Public 
Health Sciences 

4(4-0-8)    
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ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 
MAT61- 
108 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
สาธารณสุขศาสตร ์
Mathematics  for Public 
Health Sciences 

4(4-0-8) MAT61- 
108E 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
สาธารณสุขศาสตร ์
Mathematics  for Public 
Health Sciences 

4(4-0-8) MAT61- 
203 

พีชคณิตเชิงเส้นและการ
ประยุกต ์
Linear Algebra and 
Applications 

4(4-0-8) 

MAT61- 
108E 

คณิตศาสตร์ส าหรับ
สาธารณสุขศาสตร ์
Mathematics  for Public 
Health Sciences 

4(4-0-8) MAT61- 
110 

สถิติเบื้องต้น  
Elementary Statistics 

2(2-0-4) MAT61- 
210 

ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 

4(3-3-8) 

MAT61- 
201 

แคลคูลสั 4 
Calculus IV 

4(4-0-8) MAT61- 
112 

ชีวสถิติส าหรับการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Biostatistics in Health 
Science Research 

4(4-0-8)    

MAT61- 
201E 

แคลคูลสั 4 
Calculus IV 

4(4-0-8) MAT61- 
113 

ชีวสถิติส าหรับการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์
Biostatistics in Health 
Science Research 

4(4-0-8)    

MAT61- 
202 

วิยุตคณติและการประยุกต ์
Discrete Mathematics 
and Applications 

4(4-0-8) MAT61- 
311 

ความน่าจะเป็นและสถิติ
ส าหรับวิศวกร 
Probability and Statistics 
for Engineer 

4(4-0-8)          

MAT61- 
213 

ชีวสถิติส าหรับสหเวชศาสตร ์
Biostatistics for Allied 
Health Science  

3(2-3-6) MAT61- 
311E 

ความน่าจะเป็นและสถิติ
ส าหรับวิศวกร 
Probability and Statistics 
for Engineer 

4(4-0-8)          
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หมายเหตุ 
 รายวิชา MAT61-100 ภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับหลักสูตร เภสัชศาสตร ์
 รายวิชา MAT61-100 ภาคการศึกษาที่ 2 ส าหรับหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   เกษตรศาสตร ์
 รายวิชา MAT61-108 ภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร ์
 รายวิชา MAT61-108 ภาคการศึกษาที่ 2 ส าหรับหลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาด้านฟิสิกส์ 
PHY61-101 หลกัฟิสิกส์ 1 

Principles of Physics I 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้เน้นแก่นแท้ของกลศาสตร์แบบฉบับ เนื้อหาครอบคลุม เรื่องจลนศาสตร์ พลศาสตร์ การ
อนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การอนุรักษ์ โมเมนตัมเชิงมุม
และการอนุรักษ์พลังงานเชิงมุม การแกว่ง คุณสมบัติของสสารสมบัติของคลื่น คลื่นเสียง พลศาสตร์ของไหล 
อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 

This course emphasizes on the essence of classical mechanics. The contents cover 
kinetics, dynamics, conservation of energy and linear momentum, motion of a rigid body, 
conservation of angular momentum and energy, oscillation, properties of matter, properties 
of waves, sound waves, fluid dynamics, thermodynamics and kinetic theory of gases. 
   
PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 

Physics Laboratory I 
1(0-3-2) 

การทดลองทางฟิสิกส์ถูกจัดข้ึนในห้องปฎิบัติการ เพ่ือฝึกทักษะ การใช้เครื่องมือวัดปริมาณทาง
กายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หาความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์ และพัฒนาความเข้าใจทฤษฎีทางฟิสิกส์ 

Physics experiments are carried out in laboratory to practice skills in using tools for 
physical measurements, analyzing systematic data, finding physical relations and improving 
understanding of physics concepts. 
   
PHY61-103 หลักฟิสิกส์ 2 

Principles of Physics II 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: PHY60-101 หลักฟิสิกส์ 1  
Pre-requisite: PHY60-101 Principles of Physics I   

รายวิชานี้เน้นแก่นแท้ของแม่เหล็กไฟฟ้า เนื้อหาครอบคลุม เรื่อง สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
ความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า กระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้า ความเหนี่ยวน า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทฤษฎีควอนตัม แบบจ าลองอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
และ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

This course emphasizes on the essence of electromagnetism and modern physics. The 
contents cover electric field, electric potential, capacitance, electrical resistance, DC circuits, 
AC circuits, magnetic fields, electromagnetic induction, inductance, electromagnetic waves, 
optics, quantum theory, atomic model, nuclear physics and basic electronics. 
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PHY61-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์  2 
Physics Laboratory II 

1(0-3-2) 

การทดลองทางฟิสิกส์ที่มีหัวข้อต่างจากปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 เพ่ือฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวัดปริมาณ
ทางกายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ หาความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์ และพัฒนาความเข้าใจทฤษฎีทาง
ฟิสิกส์ 

Different physics experiments from those in Physics Laboratory I are carried out to 
practice skills in using tools for physical measurements, analyzing systematic data, finding 
physical relations and improving understanding of physics concepts. 

 
PHY61-105  
 

ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน  
Basic Medical Physics 

2(2-0-4) 

รายวิชานี้ประยุกต์ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างย่อ เนื้อหาครอบคลุม กลศาสตร์ทั่วไป ความร้อน คุณสมบัติทาง
กายภาพของก๊าซและของเหลว ไฟฟ้าทางชีวภาพ เสียงและคลื่นกล แสงและคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า 
กัมมันตภาพรังสีและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์และพยาบาล  

This course applies physics theory to briefly explain natural phenomena and 
implement in medicine and life sciences. The contents cover general mechanics, heat, 
physical properties of liquid and gas, bioelectricity, sound and mechanical waves, light and 
electromagnetic waves, radioactivity and nuclear medicine as well as medical instruments. 
   
PHY61-105E ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน  

Basic Medical Physics 
 

2(2-0-4) 
รายวิชานี้ประยุกต์ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

กับการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างย่อ เนื้อหาครอบคลุม กลศาสตร์ทั่วไป ความร้อน คุณสมบัติทาง
กายภาพของก๊าซและของเหลว ไฟฟ้าทางชีวภาพ แสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์และพยาบาล  

This course applies physics theory to briefly explain natural phenomena and 
implement in medicine and life sciences. The contents cover general mechanics, heat, 
physical properties of liquid and gas, bioelectricity, sound and mechanical waves, light and 
electromagnetic waves, radioactivity and nuclear medicine as well as medical instruments. 

 
PHY61-106 ฟิสิกส์ท่ัวไป 

General Physics 
4(4-0-8) 

เนื้อหารายวิชา เป็น ภาพรวมของฟิสิกส์ ซึ่งมีหัวข้อรวมถึง จลนศาสตร์ พลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบ
สั่น คลื่น พลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส สนามแม่เหล็ก การ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง ทฤษฎีควอนตัม แบบจ าลองอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

The contents of this course are the overview of physics. Topics include kinetics, 
dynamics, oscillation, wave, fluid dynamics, thermodynamics, kinetic theory of gases, 
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electrostatics, electric currents, magnetic field, electromagnetic induction, electromagnetic 
wave, optics, quantum theory, atomic model and nuclear physics. 

   
PHY61-107  
 

ฟิสิกส์ทางการแพทย์  
Medical Physics 

4(4-0-8) 

รายวิชานี้ประยุกต์ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื้อหาครอบคลุม เรื่องโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ สมดุลของแรง 
ก าลังบิด ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การ
ลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การขยายตัวของปอด การ
เกิดความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียงและการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ อุปกรณ์เชิ งทัศนศาสตร์ 
อุปกรณ์การวิเคราะห์ ทัศนศาสตร์เส้นใย ไฟฟ้า รังสีเอกซ์ กัมมันตภาพรังส การสร้างภาพทางการแพทย์
เบื้องต้นด้วยคลื่นเหนือเสียง การก าทอนแม่เหล็ก และรังสีเอกซ์ 

This course applies physics theory to explain natural phenomena and implement in 
medicine and life sciences. The contents cover anthropometry, equilibrium of forces, torque, 
elasticity of material, rotation, moment of inertia, angular momentum, fluid mechanics, 
buoyancy, viscosity, blood circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung expansion, 
heat in the body, muscle, sound and response, ultrasonic wave, optical instruments, 
analytical instruments, fiber optics, electricity, X-ray, radioactivity, basic medical imaging 
using ultrasound, magnetic resonance and X-ray. 

 
PHY61-107E ฟิสิกส์ทางการแพทย์  

Medical Physics 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้ประยุกต์ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เนื้อหาครอบคลุม เรื่องโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ สมดุลของแรง 
ก าลังบิด ความยืดหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยด้านการหมุน โมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของไหล การ
ลอยตัว ความหนืด การไหลวนของกระแสเลือด ความตึงผิว แคพิลารี ออสโมซิส การขยายตัวของปอด การ
เกิดความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียงและการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ อุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ 
อุปกรณ์การวิเคราะห์ ทัศนศาสตร์เส้นใย ไฟฟ้า รังสีเอกซ์ กัมมันตภาพรังสี การสร้างภาพทางการแพทย์
เบื้องต้นด้วยคลื่นเหนือเสียง การก าทอนแม่เหล็ก และรังสีเอกซ์ 

This course applies physics theory to explain natural phenomena and implement in 
medicine and life sciences. The contents cover anthropometry, equilibrium of forces, torque, 
elasticity of material, rotation, moment of inertia, angular momentum, fluid mechanics, 
buoyancy, viscosity, blood circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung expansion, 
heat in the body, muscle, sound and response, ultrasonic wave, optical instruments, 
analytical instruments, fiber optics, electricity, X-ray, radioactivity, basic medical imaging 
using ultrasound, magnetic resonance and X-ray. 
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PHY61-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

การทดลองทางฟิสิกส์ที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบ เพ่ือฝึกฝนทักษะการทดลอง การวัด และการ
วิเคราะห์ผล และส่งเสริมความเข้าใจทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์  

Assorted physics experiments are designed to practice skills in experimenting, 
measuring and analyzing and improve understanding in medical physics. 
   
PHY61-108E ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์ 

Medical Physics Laboratory 
1(0-3-2) 

การทดลองทางฟิสิกส์ที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบ เพ่ือฝึกฝนทักษะการทดลอง การวัด และการ
วิเคราะห์ผล และส่งเสริมความเข้าใจทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์  

Assorted physics experiments are designed to practice skills in experimenting, 
measuring and analyzing and improve understanding in medical physics. 
 
2) กลุ่มวิชาด้านเคมี 
CHM61-101 เคมี 1 

Chemistry I 
3(3-0-6) 

รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือน าเสนอแนวคิดที่ส าคัญทางเคมีเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลกระทบของเคมี
ต่อชีวิตของผู้เรียน การแก้ปัญหาทางเคมี และน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ
รวมถึง โครงสร้างทางอะตอมและทางอิเล็กตรอน พันธะเคมี รูปร่างของโมเลกุล รูปทรงเชิงเรขาคณิตของ
โมเลกุล สภาพความเป็นขั้วของพันธะและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล สถานะของสารประกอบ เช่น 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ความมีขั้วและการละลาย ความส าคัญของพันธะเคมีต่ออันตรกิริยาของรีเซพ
เตอร์ยา ปริมาณสัมพันธ์การค านวณทางเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น 

This course is designed to introduce essential concepts in chemistry allowing 
students to appreciate the impact of chemistry in their lives, solve chemical problems, and 
apply these concepts to other fields of study. Topics include atomic and electronic 
structure, chemical bonding, molecular shape and geometry, bond polarity and 
intermolecular forces. Solid, liquid and gas states are discussed as well as polarity and 
solubility. The significance of chemical bonding in drug receptor interactions, stoichiometry, 
chemical calculation, reaction types and an introduction to nuclear chemistry complete the 
course. 
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CHM61-102 เคมี 2 
Chemistry II 

3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เคมี 1  
Pre-requisite: Chemistry I  

รายวิชานี้ต่อยอดจากแนวคิดพ้ืนฐานทางเคมีโดยจะมุ่งเน้นการส ารวจแนวคิดในเชิงลึกเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายและไม่คุ้นเคย หัวข้อรวมถึง อุณหพลศาสตร์ทางเคมี 
จลนพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบสและสมดุลไอออน และ เคมีไฟฟ้า 

This course builds on the concepts introduced in basic chemistry with a focus on 
exploring these ideas in depth allowing students to use this knowledge in diverse and 
unfamiliar situations. The topics explored include the principles of chemical 
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base equilibria and 
electrochemistry. 
   
CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

Basic Chemistry Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่างๆ นักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็น
รายบุคคล 

In this course laboratory skills will be developed through gaining experience in 
various laboratory techniques. Students will also learn to collect, analyse and organise 
information and ideas, and work and learn independently. 
   
CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

Basic Chemistry Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชานี้เน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการผ่านการฝึกเทคนิคการทดลองต่างๆ นักศึกษาจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลและความคิด ทดลองและเรียนรู้เป็น
รายบุคคล 

In this course laboratory skills will be developed through gaining experience in 
various laboratory techniques. Students will also learn to collect, analyse and organise 
information and ideas, and work and learn independently. 
   
CHM61-104 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเคมีพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื้อหาหลักในรายวิชาหมายรวมถึงศัพท์เคมีพ้ืนฐาน การค านวณทางเคมี สมบัติของ
อะตอมและโมเลกุลที่กล่าวรวมถึงพันธะเคมีและโครงสร้างทางเคมี โดยเนื้อหาหลักจะน าไปสู่การอภิปรายใน
หัวข้อ แก๊ส สมบัติของสารละลาย คอลลอยด์ สมดุลในสารละลาย สมบัติกรดเบส บัฟเฟอร์ กระบวนการและ
การประยุกต์ใช้เคมีไฟฟ้าส าหรับการแพทย์ยุคใหม่และหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์เบื้องต้น 
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This course introduces the basic foundations of chemistry necessary for further study 
in the medical sciences. Core topics include basic chemical terminology, chemical 
calculations, properties of atoms and molecules, including chemical bonding and structure. 
These core concepts are developed to discuss gases, properties of solutions, colloids, 
aqueous equilibria, properties of acids, bases and buffers, redox chemistry for medical 
applications and an introduction to functional group organic chemistry. 
   
CHM61-104E หลักเคมี 

Principles of Chemistry 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเคมี พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื้อหาหลักในรายวิชาหมายรวมถึงศัพท์เคมีพ้ืนฐาน การค านวณทางเคมี สมบัติของ
อะตอมและโมเลกุลที่กล่าวรวมถึงพันธะเคมีและโครงสร้างทางเคมี โดยเนื้อหาหลักจะน าไปสู่การอภิปรายใน
หัวข้อ แก๊ส สมบัติของสารละลาย คอลลอยด์ สมดุลในสารละลาย สมบัติกรดเบส บัฟเฟอร์ กระบวนการและ
การประยุกต์ใช้เคมีไฟฟ้าส าหรับการแพทย์ยุคใหม่และหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์เบื้องต้น 

This course introduces the basic foundations of chemistry necessary for further study 
in the medical sciences. Core topics include basic chemical terminology, chemical 
calculations, properties of atoms and molecules, including chemical bonding and structure. 
These core concepts are developed to discuss gases, properties of solutions, colloids, 
aqueous equilibria, properties of acids, bases and buffers, redox chemistry for medical 
applications and an introduction to functional group organic chemistry. 
   
CHM61-105 เคมีทั่วไป 

General Chemsitry 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้กล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานทางเคมีในมุมกว้างและการน าไปประยุกต์ใช้ โดยศึกษาในหัวข้อ
โครงสร้างอิเล็กตรอนและอะตอม ตารางธาตุและสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะ
ทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์และสมการเคมี  แก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย อุณหพล
ศาสตร์ทางเคมี จลนพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี  กรด-เบสและสมดุลไอออน และเคมีไฟฟ้า 

This course introduces fundamental concepts in chemistry in a broad and high 
applicable way. Topics include electronic structure and atoms, the periodic table and 
periodicity, representative non-metal and transition metal elements, chemical bonding, 
stoichiometry and chemical equations, gases, liquids, solids and solutions, thermochemistry, 
chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base and ionic equilibrium, and 
electrochemistry. 
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CHM61-105E เคมีทั่วไป 
General Chemsitry 

4(4-0-8) 

รายวิชานี้กล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานทางเคมีในมุมกว้างและการน าไปประยุกต์ใช้ โดยศึกษาในหัวข้อ
โครงสร้างอิเล็กตรอนและอะตอม ตารางธาตุและสมบัติตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะ
ทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์และสมการเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย อุณหพล
ศาสตร์ทางเคมี จลนพลศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี  กรด-เบสและสมดุลไอออน และเคมีไฟฟ้า 

This course introduces fundamental concepts in chemistry in a broad and high 
applicable way. Topics include electronic structure and atoms, the periodic table and 
periodicity, representative non-metal and transition metal elements, chemical bonding, 
stoichiometry and chemical equations, gases, liquids, solids and solutions, thermochemistry, 
chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base and ionic equilibrium, and 
electrochemistry. 
   
CHM61-106 เคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้เป็นการศึกษาว่าเคมีสามารถจัดการปัญหาเรื่องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
ซึ่งจะรวมถึงการศึกษาพ้ืนฐานของเคมี ประกอบด้วยหัวข้อ อะตอม โมเลกุล ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสัมพันธ์ 
สมบัติทางเคมี/กายภาพและแนวโน้มของตารางธาตุ ตามด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดอัตราและสมดุล
เคมี เคมีของกรด-เบส อุณหพลศาสตร์ทางเคมีและเคมีไฟฟ้าเบื้องต้น 

This course will explore how chemistry can address global human health and 
environmental issues. This will include exploration of the fundamentals of chemistry, 
including atoms, molecules, chemical reactions, stoichiometry, chemical/physical 
properties, and periodic table trends. This will be followed by an introduction to rate and 
equilibrium measurements, acid-base chemistry, elementary chemical thermodynamics and 
electrochemistry. 
   
CHM61-107 เคมีสิ่งแวดล้อม 

Environmental Chemistry  
4(4-0-8) 

เคมีสิ่งแวดล้อมเป็นวิชาพ้ืนฐานเคมีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยกล่าวถึง
ปฏิสัมพันธ์ของสารเคมีในน้ า ดิน อากาศ สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์รวมทั้งชีวเคมีด้านสิ่งแวดล้อม
และความเป็นพิษของมสารต่อสิ่งมีชีวิตนอกจากนี้ยังอธิบายพื้นฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ดิน และอากาศ 

Environmental chemistry introduces to the basic chemical concepts on 
environmental science and ecology. This provides fundamental chemistry including 
chemical principles of water, soil and air. The disciplines of the complex interactions that 
occur among the terrestrial, atmospheric, aquatic, living, and anthropological environments 
are described. Topic includes environmental biochemistry and toxicology of pollutants. 
Basic chemical analyses of water, soil and air quality are explained. 
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CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  และเรียนควบคู่กับ CHM61-111 เคมี
อินทรีย์พื้นฐาน หรือ 
(2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และเรียนควบคู่กับ CHM61-112 หลักเคมี
อินทรีย์ หรือ 
(3) CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ เรียนควบคู่กับ CHM61-113 เคมี
อินทรีย์ 1 

Pre-requisite: ( 1)  CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and co-requisite with 
CHM61-111 Fundamental Organic Chemistry or  
( 2)  CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and co-requisite with 
CHM61-112 Principles of Organic Chemistry or 
( 3)  CHM61-103E Basic Chemistry Laboratory and co-requisite with 
CHM61-113 Organic Chemistry I 

รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาการทดลองที่เกี่ยวกับกระบวนการพ้ืนฐานทางเคมีอินทรีย์ 
ได้แก่ การท าบริสุทธิ์ การตกผลึก การกลั่น การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่น การศึกษาปฏิกิริยาที่ส าคัญของ
สารอินทรีย์ การสังเคราะห์อย่างง่าย 

This course is designed to acquire a variety of fundamental laboratory techniques 
applicable to the study, separation, purification, distillation, functional group identification 
and preparation of organic compounds. 
   
CHM61-111 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 

Fundamental Organic Chemistry 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) CHM61-104 หลักเคม ีหรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ 
(2) CHM61-105 เคมีทั่วไป หรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ 
(3) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน 

Pre-requisite: (1) CHM61-104 Principles of Chemistry or co-requisite or 
(2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or 
(3) CHM61-106 Fundamental Chemistry 

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานของเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ สมบัติ
ทางเคม ีและปฏิกิริยาพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์แยกตามหมู่ฟังก์ชั่น 

This course provides an overview of the basic concepts and principles of organic 
chemistry. Topics include chemical nomenclature, physical and chemical properties, and 
basic reactions of organic compounds categorized by functional groups. 
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CHM61-111E เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
Fundamental Organic Chemistry 

2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-104E หลักเคม ีหรือ เรียนคู่ควบกัน  
Pre-requisite: CHM61-104E Principles of Chemistry or co-requisite  

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพ้ืนฐานของเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ สมบัติ
ทางเคม ีและปฏิกิริยาพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์แยกตามหมู่ฟังก์ชั่น 

This course provides an overview of the basic concepts and principles of organic 
chemistry. Topics include chemical nomenclature, physical and chemical properties, and 
basic reactions of organic compounds categorized by functional groups. 
   
CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย์ 

Principles of organic chemistry 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM-61-101 เคมี 1 หรือ เรียนคู่ควบกัน  
Pre-requisite: CHM-61-101 Chemistry I or co-requisite or 

รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีทั่วไปของเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ 
สมบัติทางเคมี สเตอรีโอไอโซเมอร์ และปฏิกิริยาพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์แยกตามหมู่ฟังก์ชั่น 

This course is designed to provide a comprehensive survey of the principles 
underpinning organic chemistry. This will include nomenclature, physical and chemical 
properties, stereoisomers and basic reactions of organic compounds categorized by 
functional groups. 
   
CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 

Organic Chemistry I 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-101 เคมี 1 หรือ เรียนคู่ควบกัน 
Pre-requisite: CHM61-101 Chemistry I or co-requisite 

รายวิชานี้ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการและหลักทฤษฎีของเคมีอินทรีย์ ได้แก่ การเรียกชื่อ สมบัติทาง
กายภาพ สมบัติทางเคมี สเตอรีโอไอโซเมอร์ กลไกการเกิดปฏิกิริยาเบื้องต้น และปฏิกิริยาพ้ืนฐานของ
สารประกอบอินทรีย์แยกตามหมู่ฟังก์ชั่น 

In this course an in-depth examination of the principles of organic chemistry are 
explored. Topics include nomenclature, physical and chemical properties, stereoisomers, 
basic reaction mechanism and basic reactions of organic compounds categorized by 
functional groups.  
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CHM61-231 หลักเคมีเชิงฟิสิกส ์
Principles of Physical Chemistry 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-102 เคมี 2 หรือ เรียนคู่ควบกัน 
Pre-requisite: CHM61-102 Chemistry II or co-requisite 

รายวิชานี้ให้การศึกษาเชิงลึกด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ ซึ่งประกอบด้วยอุณหพลศาสตร์เคมี: กฎข้อที่หนึ่ง กฎ
ข้อที่สอง และกฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ และการประยุกต์ สภาพน าไฟฟ้าของสารละลาย: สภาพน า
ไฟฟ้าและสภาพน าไฟฟ้าโมลาร์ของสารลายอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีของเดอบาย-ฮุกเกล สมดุลวัฎภาค: ดกฎวัฏ
ภาคของกิบส์และการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของระบบหนึ่ง- สอง- และสาม-องค์ประกอบ พื้นผิวคอลลอยด์และ
การดูดซับ จลนพลศาสตร์เคมี: สมการอัตรา กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล การหาอันดับปฏิกิริยา ทฤษฎี
จลนพลศาสตร์ พลังงานก่อกัมมันต์  สมการของอาร์เรเนียสและไอริ่ง การพิสูจน์กลไกของปฏิกิริยาโดยใช้การ
ประมาณสภาวะคงตัว ปฏิกิริยาซับซ้อนและปฏิกิริยาลูกโซ่ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และตัวยับยั้งเอนไซม์ 

This course provides a detailed exploration of physical chemistry. This includes 
chemical thermodynamics: the first, second and third laws of thermodynamics and 
applications; Conductivity of solutions: conductivity and molar conductivity of electrolyte 
solutions, Debye-Hückel theory; Phase equilibrium: Gibbs phase rule and phase 
transformation of one-, two- and three-component systems, surface colloid and adsorption; 
Chemical kinetics: rate equation, differential rate laws, determining reaction orders, kinetics 
theories, activation energy, Arrhenius and Eyring’s equations, proof of reaction mechanisms 
using steady state approximation, complex and chain reactions, kinetics of enzyme and 
inhibitors. 
   
CHM61-232 ปฏิบัติการหลักเคมีเชิงฟิสิกส ์

Principles of Physical Chemistry Laboratory  
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-102 เคมี 2 
Pre-requisite: CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-102 Chemistry II 

รายวิชานี้มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และเข้าใจการทดลองเก่ียวกับกระบวนการพื้นฐานทาง
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 

This course is intended to provide students with experience in practical physical 
chemistry and so develop their understanding on the subject. 
   
CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห์ 

Principles of Analytical Chemistry 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ 
(2) CHM61-105 เคมีทั่วไป หรือ เรียนคู่ควบกัน หรือ 
(3) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน หรือ เรียนคู่ควบกัน 

Pre-requisite: (1) CHM61-104 Principles of Chemistry or co-requisite or 
(2) CHM61-105 General Chemistry or co-requisite or 
(3) CHM61-106 Fundamental Chemistry or co-requisite 
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รายวิชานี้กล่าวถึงบทน าทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งแบบ
ดั้งเดิมและการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ หัวข้อประกอบด้วย การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรต
และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า สเปกโทรสโคปีและโครมาโทกราฟี 

This course provides students with an introduction to analytical chemistry, data 
analysis and quantitative analytical methods in classical and instrumental analysis. Topics 
include gravimetric and volumetric analyses, acid-base equilibria, precipitation, complex 
formation, redox reaction, titrations and applications, electrochemical methods, 
spectroscopic methods and chromatographic methods. 
   
CHM61-241E หลักเคมีวิเคราะห์ 

Principles of Analytical Chemistry 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: CHM61-104E หลักเคม ีหรือ เรียนคู่ควบกัน  
Pre-requisite: CHM61-104E Principles of Chemistry or co-requisite 

รายวิชานี้กล่าวถึงบทน าทางเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้งแบบ
ดั้งเดิมและการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ หัวข้อประกอบด้วย การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร สมดุลเคมีของปฏิกิริยากรด-เบส การตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ การไทเทรต
และการประยุกต์ใช้ รวมทั้งเทคนิคทางเคมไีฟฟ้า สเปกโทรสโคปีและโครมาโทกราฟี 

This course provides students with an introduction to analytical chemistry, data 
analysis and quantitative analytical methods in classical and instrumental analysis. Topics 
include gravimetric and volumetric analyses, acid-base equilibria, precipitation, complex 
formation, redox reaction, titrations and applications, electrochemical methods, 
spectroscopic methods and chromatographic methods. 
   
CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์ 

Principles of Analytical Chemistry Laboratory  
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-104 หลักเคมี หรือ เรียนคู่
ควบกัน หรือ 
(2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-105 เคมีทั่วไป หรือ เรียนคู่
ควบกัน หรือ 
(3) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน หรือ เรียน
คู่ควบกัน 

Pre-requisite: (1)  CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-104 Principles 
of Chemistry or co-requisite or 
( 2)  CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-105 General 
Chemistry or co-requisite or 
( 3)  CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-106 
Fundamental Chemistry or co-requisite 
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รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือพัฒนาทักษะด้านปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ โดยให้ท าปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับเทคนิคของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่หลากหลาย รวมถึงการวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก วิธีทางเคมีไฟฟ้า สเปกโทรสโคปีและโครมาโทกราฟี นักศึกษา
จะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจจากภาคบรรยายมาใช้ในการค านวณผลการทดลอง อีกทั้งยังได้เรียนรู้
วิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องแก้วพ้ืนฐาน รวมทั้งการแปรผลข้อมูลที่ได้จากปฏิบัติการ นักศึกษาจะ
ได้ฝึกการเขียนรายงานปฏิบัติการในทุกการทดลองที่ได้ท าเพ่ือที่จะสามารถรายงานผลการทดลองได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ 

This course is designed to develop analytical chemistry laboratory skills. A diverse 
set of experiments employing quantitative techniques of analysis will be carried out. These 
include the determination of unknown samples by volumetric, gravimetric, electrochemical, 
spectrometric and chromatographic methods. For calculation of final results, students will 
apply their knowledge of error measurement analysis from the principles of analytical 
chemistry lecture course. Students will learn to operate instrumentations and use common 
laboratory glassware and interpret data from the measurements. Students will practice 
writing a formal laboratory report for each one of the experiments, so they will be able to 
report experimental result in a formal scientific context in their field of study. 
   
CHM61-251 หลักชีวเคมี 

Principles of Biochemistry 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) CHM61-111 เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน และ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 หรือ  
(2) CHM60-113 เคมีอินทรีย์ 1 และ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 

Pre-requisite: (1) CHM61-111 Fundamental Organic Chemistry and BIO61-101 
Principles of Biology I or  
(2) CHM61-113 Organic Chemistry I and BIO61-101 Principles of Biology 
I 

รายวิชานี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นต่อหัวข้อทางชีวเคมี ซึ่งประกอบด้วย สมบัติทางเคมีและทาง
ชีวภาพของชีวโมเลกุล การท างานของเอนไซม์ แมเทบอลิซึมของอาหาร กระบวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก 
โปรตีน ฮอร์โมน การควบคุมกระบวนการแมเทบอลิซึม ชีวโมเลกุลอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ การแสดงออกและการ
ถ่ายทอดข้อมูลทาง พันธุกรรม ไวรัส และเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาด้านชีวเคมี 

This course focuses on essential topics in biochemistry. Topics include chemical and 
biological properties of biomolecules, enzymes, metabolism of biomolecules, hormones, 
metabolic regulations, other biomolecules of some importance, expression and 
transmission of genetic information, viruses, basic techniques in biochemical studies. 
   
  



31 

 

CHM61-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี 
Principles of Biochemistry Laboratory  

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-251 หลักชีวเคมี หรือ เรียน
คู่ควบกัน หรือ 
(2) CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ CHM61-251 หลักชีวเคมี หรือ เรียน
คู่ควบกัน 

Pre-requisite: (1) CHM61-103 Basic Chemistry Laboratory and CHM61-251 Principles 
of Biochemistry or co-requisite or 
(2) CHM61-103E Basic Chemistry Laboratory and CHM61-251 Principles 
of Biochemistry or co-requisite 

รายวิชานี้ออกแบบเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางชีวเคมี โดยเน้นไปที่การทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติทาง
เคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ และเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาด้านชีวเคมี 

This course is designed to develop basic biochemistry skills, focusing on studies of 
the chemical properties of carbohydrates, lipids, amino acids, proteins enzymes and basic 
techniques in biochemistry. 
 
3) กลุ่มวิชาด้านชีววิทยา 
BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I 
4(4-0-8) 

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าหลักการและวิธีการทางชีววิทยาซึ่งเน้นหนัก
ในแง่มุมที่เก่ียวของชีวิตมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ โดยตรง หัวข้อต่างๆ ดังกล่าวรวมไปถึงการท างานของ
เซลล์และเคมีเพ่ือการด ารงชีวิต พลังงานของชีวิต หลักพันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และประเด็นส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพันธุกรรม ยารักษาโรค และความ
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

This course is intended to introduce the principles and methods of biology with a 
focus on aspects directly relevant to human life, society and the economy. Topics include 
the chemical and cellular basis of life, energy of life, principle of genetics, evolution, 
diversity and interaction between life and environment, and areas of topical importance 
including genetic technology, medicine and environmental awareness. 
   
BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 
Pre-requisite: BIO61-101 Principles of Biology I or co-requisite with BIO61-101 

Principles of Biology I 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าวิธีการทดลองทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาง

ชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับวิชาหลักชีววิทยา 1 
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This course is intended to introduce the laboratory methods in biology to 
complement the lectures taught in the Principles of Biology I course.   
   
BIO61-103 หลักชีววิทยา 2  

Principles of Biology II 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 และ BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
Pre-requisite: BIO61-101 Principles of Biology I and BIO61-102 Principles of Biology 

Laboratory 
รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจภาพรวมของความหลากหลายและความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต 

โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้ ประวัติวิวัฒนาการของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกลุ่ม
ต่างๆ ได้แก่ โพรคาริโอต โพรทิสต์ ฟังไจ พืช และสัตว์ รวมไปถึงโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ อวัยวะและ
ระบบอวัยวะของพืชและของสัตว์ชั้นสูง 

This course is intended to provide an overview of diversity and differences among 
organisms. Topics include evolutionary history of biodiversity, diversity of organisms: 
prokaryotes, protists, fungi, plants, and animals with the focus on structures and functions 
of tissues, organs, and organ systems of higher plants and animals. 
   
BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  

Principles of Biology II Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 
Pre-requisite: BIO61-103 Principles of Biology II or co-requisite with BIO61-103 

Principles of Biology II 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าวิธีการทดลองทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาง

ชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับวิชาหลักชีววิทยา 2 
This course is intended to introduce the laboratory methods in biology to 

complement the lectures taught in the Principles of Biology II course.   
   
BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป 

General Biology 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าหลักการทั่วไปและพ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับชีววิทยา โดยกล่าวถึง
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ แนวคิดหลักทางชีววิทยา เคมีของชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต หลัก
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะทั้งของพืช
และของสัตว์ชั้นสูง  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

This course intended to provide general principles and essential basis of biology. 
Topics include biological concepts, chemical basis of life, structure and function of cells, 
energy of life, principles of genetics, evolution, structures and functions of tissues, organs 
and organ systems of higher plants and animals, interaction between life and environment. 
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BIO61-105E ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

4(4-0-8) 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าหลักการทั่วไปและพ้ืนฐานที่ส าคัญเกี่ยวกับชีววิทยา โดยกล่าวถึง
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ แนวคิดหลักทางชีววิทยา เคมีของชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต หลัก
พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบอวัยวะทั้งของพืช
และของสัตว์ชั้นสูง  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  

This course intended to provide general principles and essential basis of biology. 
Topics include biological concepts, chemical basis of life, structure and function of cells, 
energy of life, principles of genetics, evolution, structures and functions of tissues, organs 
and organ systems of higher plants and animals, interaction between life and environment. 
   
BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

General Biology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป 
Pre-requisite: BIO61-105 General Biology or co-requisite with BIO61-105 General 

Biology 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าวิธีการทดลองทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาง

ชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับเพ่ือเสริมความรู้ในวิชาชีววิทยาทั่วไป 
This course is intended to introduce the laboratory methods in biology to 

complement the lectures taught in the General Biology course. 
   
BIO61-106E ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

General Biology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป 
Pre-requisite: BIO61-105 General Biology or co-requisite with BIO61-105 General 

Biology 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าวิธีการทดลองทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาง

ชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับเพ่ือเสริมความรู้ในวิชาชีววิทยาทั่วไป 
This course is intended to introduce the laboratory methods in biology to 

complement the lectures taught in the General Biology course. 
   
BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Cell Biology for Health Science 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทางเซลล์วิทยา โดย
ที่หัวข้อประกอบด้วยสมบัติพ้ืนฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การ
ท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของ
เซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม การสังเคราะห์และกระบวนการขนส่งของโปรตีน ไซโทสเกเลทัลและ
การเคลื่อนไหวของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการควบคุมการเติบโตและการเจริญของเซลล์ การสื่อสารของ
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เซลล์ ชนิดของเซลล์ในเนื้อเยื่อ สิ่งที่ท าให้เกิดโรค การติดเชื้อและการตายของเซลล์ ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษา
เซลล์ โดยเทคนิคต่างๆทางชีววิทยา  

This course is intended to provide students majoring in health science the 
fundamental concepts of cell biology. Topics include the basic properties of the cell, the 
chemical basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, structure and function of 
cell membrane and intracellular compartments, expression of genetic information, protein 
synthesis and sorting, cytoskeleton and cell motility, cell cycle and controls of cell growth 
and development, visualizing cell by biological techniques.  
   
BIO61-171E ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Cell Biology for Health Science 
4(4-0-8) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทางเซลล์วิทยา โดย
ที่หัวข้อประกอบด้วยสมบัติพ้ืนฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การ
ท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของ
เซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม การสังเคราะห์และกระบวนการขนส่งของโปรตีน ไซโทสเกเลทัลและ
การเคลื่อนไหวของเซลล์ วัฏจักรของเซลล์และการควบคุมการเติบโตและการเจริญของเซลล์ การสื่อสารของ
เซลล์ ชนิดของเซลล์ในเนื้อเยื่อ สิ่งที่ท าให้เกิดโรค การติดเชื้อและการตายของเซลล์ ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษา
เซลล์ โดยเทคนิคต่างๆทางชีววิทยา  

This course is intended to provide students majoring in health science the 
fundamental concepts of cell biology. Topics include the basic properties of the cell, the 
chemical basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, structure and function of 
cell membrane and intracellular compartments, expression of genetic information, protein 
synthesis and sorting, cytoskeleton and cell motility, cell cycle and controls of cell growth 
and development, visualizing cell by biological techniques.  

 
BIO61-172 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Cell Biology for Health Science Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ เรียนควบคู่กับ 
BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Pre-requisite: BIO61-171 Cell Biology for Health Scienceor co-requisite with BIO61-
171 Cell Biology for Health Science 

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการทดลองทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ทางเซลล์วิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับวิชาชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

This course is intended to help students in health science majors develop basic 
laboratory skills in cell biology to complement the lectures taught in the Cell Biology for 
Health Science course.  
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BIO61-172E ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ เรียนควบคู่กับ 
BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Pre-requisite: BIO61-171 Cell Biology for Health Scienceor co-requisite with BIO61-
171 Cell Biology for Health Science 

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการทดลองทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ทางเซลล์วิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับวิชาชีววิทยาของเซลล์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

This course is intended to help students in health science majors develop basic 
laboratory skills in cell biology to complement the lectures taught in the Cell Biology for 
Health Science course.  

 
BIO61-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 

Basic Medical Biochemistry 
3(3-0-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) CHM61-106 เคมีพ้ืนฐาน BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 และ BIO61-102 
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 หรือ 
(2) CHM61-104 หลักเคมี BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาทั่วไป หรือ 
(3) CHM61-104E หลักเคมี BIO61-105E ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106E 
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

Pre-requisite: (1) CHM61-106 Fundamental Chemsitry, BIO61-101 Principles of 
Biology I and BIO61-102 Principles of Biology I Laboratory or 
(2) CHM61-104 Principles of Chemsitry, BIO61-105 General Biology and 
BIO61-106 General Biology Laboratory or 
(3) CHM60-104E Principles of Chemsitry, BIO61-105E General Biology 
and BIO61-106E General Biology Laboratory 

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงเรื่องเซลล์และส่วนประกอบ
ของเซลล์ โครงสร้าง สมบัติและการท างานของเอนไซม์และฮอร์โมน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ          
เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลิอิก การควบคุมกระบวนการแมแทบอลิซึม รวมทั้ง
การแสดงออกและการถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การสังเคราะห์โปรตีน และการควบคุมการแสดงออก
ของยีน 

This course is intended to provide the student to understand in cell and cell 
components, structure, properties, and the actions of enzymes and hormones. Topics 
include metabolisms of carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid and metabolic controls. In 
addition, the students will learn about the expression and transmission of genetic 
information, protein synthesis and genetic regulation. 
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BIO61-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 
Basic Medical Biochemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น หรือ เรียนควบคู่กับ  BIO61-191 ชีวเคมี
การแพทย์เบื้องต้น 

Pre-requisite: BIO61-191 Basic Medical Biochemistry or co-requisite with BIO61-191 
Basic Medical Biochemistry 

การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับชีวเคมี
การแพทย์ เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ส าหรับวิชาชีวเคมีการแพทย์ 

This course is intended to help students develop basic laboratory skills in medical 
biochemistry to complement the lectures taught in the Basic Medical Biochemistry course. 

 
BIO61-201 ชีววิทยาทางทะเล 

Marine Biology 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  
Pre-requisite: BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of Biology II  

การเรียนการสอนรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจชีววิทยาทางทะเลในทุกด้าน 
ประวัติและความเป็นมาของการส ารวจและศึกษาชีววิทยาทางทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล 
ชีววิทยา พฤติกรรมและการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในทะเล ศักยภาพของทรัพยากรในทะเล การใช้
ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

This course is intended to provide the student to understand in all aspects of 
marine biology, history of marine biological studies, marine biodiversity, biology, behavior 
and ecological habitats of marine organisms, potential uses of marine biological resources 
and their impacts. 
   
BIO61-202 ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 

Marine Biology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-201 ชีววิทยาทางทะเล หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-201 ชีววิทยาทางทะเล 
Pre-requisite: BIO61-201 Marine Biology or co-requisite with BIO61-201 Marine 

Biology 
การเรียนการสอนรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการและ

ภาคสนามเพ่ือเสริมและประกอบความรู้ส าหรับวิชาชีววิทยาทางทะเล 
This course is intended to provide the student to do experiments in laboratory and 

field trips to complement the lectures taught in marine biology. 
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BIO61-211 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการ
หลักชี ววิทยา 2หรือ  (2) BIO61-105 ชี ววิทยาทั่ ว ไป  และ 
BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

 

Pre-requisite: ( 1)  BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 
Principles of Biology II Laboratory or  
(2) BIO61-105 General Biology and BIO61-106 General 
Biology Laboratory 

 

การเรียนการสอนรายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงโลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและ
พันธุศาสตร์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็นหมวดหมู่ การควบคุมจุลินทรีย์ การก่อ
โรคของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อ บทบาทของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม อาหาร และ
สิ่งแวดล้อม 

This course is intended to provide the student to understand in microbial world, 
physiology and genetics, microbial metabolism, classification of microorganisms, control of 
microorganisms, pathogenesis of microorganisms, immunity and infection, roles of 
microorganisms in agriculture, industry, food and environment. 
   
BIO61-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

Microbiology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-211 จุลชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กับ BIO61-211 จุลชีววิทยา 
Pre-requisite: BIO61-211 Microbiology or co-requisite with BIO61-211 Microbiology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ 
ทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับรายวิชาจุลชีววิทยา 

This course is intended to provide the student to do experiments with 
microbiological techniques in laboratory to development of basic laboratory skills and 
complement the lecture taught in microbiology course. 

 
BIO61-213 จุลชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamentals of Microbiology 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
Pre-requisite: BIO61-105 General Biology and BIO61-106 General Biology Laboratory 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับโลกของจุลินทรีย์ อนุกรมวิธานและการ
จ าแนกจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อม 

This course is intended to provide the student to understand in microbial world, 
taxonomy and classification of microorganisms, physiology and genetics, microbial 
metabolism; control of microorganisms, roles of microorganisms in medicine, agriculture, 
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industry, food and environment. 
   
BIO61-213E จุลชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamentals of Microbiology 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-105E ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106E ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
Pre-requisite: BIO61-105E General Biology and BIO61-106E General Biology 

Laboratory 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับโลกของจุลินทรีย์ อนุกรมวิธานและการ

จ าแนกจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ บทบาทของ
จุลินทรีย์ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม อาหารและสิ่งแวดล้อม 

This course is intended to provide the student to understand in microbial world, 
taxonomy and classification of microorganisms, physiology and genetics, microbial 
metabolism; control of microorganisms, roles of microorganisms in medicine, agriculture, 
industry, food and environment. 
   
BIO61-214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamentals of Microbiology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-213 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน หรือเรียนควบคู่กับ BIO61-213 จุลชีววิทยา
พ้ืนฐาน 

Pre-requisite: BIO61-213 Fundamentals of Microbiology or co-requisite with BIO61-
213 Fundamentals of Microbiology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ 
ทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับรายวิชาจุลชีววิทยา 

This course is intended to provide the student to do experiments with 
microbiological techniques in laboratory to development of basic laboratory skills and 
complement the lecture taught in microbiology course. 
   
BIO61-214E ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน 

Fundamentals of Microbiology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-213E จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน หรือเรียนควบคู่กับ BIO61-213E จุลชีววิทยา
พ้ืนฐาน 

Pre-requisite: BIO61-213E Fundamentals of Microbiology or co-requisite with BIO61-
213E Fundamentals of Microbiology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ 
ทางด้านจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู้ส าหรับรายวิชาจุลชีววิทยา 

This course is intended to provide the student to do experiments with 
microbiological techniques in laboratory to development of basic laboratory skills and 
complement the lecture taught in microbiology course. 
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BIO61-240 พฤกษศาสตร์ 
Botany 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 หรือ 
(2) BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

Pre-requisite: ( 1)  BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of 
Biology II Laboratory or  
( 2)  BIO61-105 General Biology and BIO61-106 General Biology 
Laboratory 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา 
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การจัดหมวดหมู่และวิวัฒนาการ การใช้ประโยชน์จากพืช 

This course is intended to provide the students with knowledge on general 
principles of plant morphology, anatomy, physiology, ecology, classification, evolution and 
uses of plants. 
   
BIO61-241 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ 

Botany Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-240 พฤกษศาสตร์ หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-240 พฤกษศาสตร์ 
Pre-requisite: BIO61-240 Botany or co-requisite with BIO61-240 Botany 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพ่ือเสริม
และประกอบความรู้ส าหรับรายวิชาพฤกษศาสตร์ 

This course is intended to provide the students to do the experiments in laboratory 
and field trips to complement the lecture taught in botany. 
   
BIO61-250 หลักนิเวศวิทยา 

Principles of Ecology 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  
Pre-requisite: BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of Biology II 

Laboratory  
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าหลักการและแนวคิดท่ีส าคัญทางนิเวศวิทยา โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาประชากร
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและต่างชนิดนิเวศวิทยาของชุมชนไบโอมชนิดต่างๆระบบนิเวศ 
การประยุกตท์ฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

This course is intended to introduce the principles and essential concepts of 
ecology. Topics included interrelationships between organisms and their environment, 
population ecology, intra- and interspecific relationships, ecology of communities, different 
biomes, ecosystem ecology, application of ecological theories in environmental problems 
and conservation biology. 
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BIO61-251 นิเวศวิทยาทางน้ า 
Aquatic Ecology 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 หรือ 
(2) BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

Pre-requisite: ( 1)  BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of 
Biology II Laboratory or  
( 2)  BIO61-105 General Biology and BIO61-106 General Biology 
Laboratory 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนิเวศวิทยาของน้ า 
และคุณสมบัติของน้ ารวมถึงวัฏจักรของน้ า ประเภทของแหล่งน้ าตลอดจนคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมของ
แหล่งน้ าชนิดต่างๆ ประชาคมของสิ่งมีชีวิตในน้ า และความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างสิ่งมีชีวิตในน้ าและอิทธิพล
ของคุณสมบัติของน้ าที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า พลวัตรของระบบนิเวศทางน้ า 

This course is intended to provide the students to learn about history of aquatic 
ecological studies, water properties, hydrosphere, hydrological cycles, different types of 
aquatic environments, biological and physical aspects of aquatic communities, aquatic 
community dynamics. 
   
BIO61-252 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางน้ า 

Aquatic Ecology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-251 นิเวศวิทยาทางน้ า หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-251 นิเวศวิทยาทางน้ า 
Pre-requisite: BIO61-251 Aquatic Ecology or co-requisite with BIO61-251 Aquatic 

Ecology 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการและภาคสนามเพ่ือเสริม

และประกอบความรู้ส าหรับรายวิชานิเวศวิทยาทางน้ า 
This course is intended to provide the students to do the experiments in laboratory 

and field trips to complement the lecture taught in aquatic ecology. 
   
BIO61-253 นิเวศวิทยาทางทะเล 

Marine Ecology 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  
Pre-requisite: BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of Biology II 

Laboratory  
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและปัจจัย

สิ่งแวดล้อมในทะเล โครงสร้างและการท างานของระบบนิเวศทางทะเลแบบต่างๆ การหมุนเวียนสารอาหาร 
การถ่ายทอดพลังงาน โครงสร้างและพลวัติของชุมชนในทะเล การใช้ประโยชน์ทางทะเล ผลกระทบจากมนุษย์
ต่อสิ่งแวดล้อมในทะเล การประยุกต์ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใช้ในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
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This course is intended to provide the students to learn about interrelationship 
between organisms and their environment in the sea, structure and function of different 
marine ecosystems, nutrient cycling and energy transfer, structure and dynamics of marine 
communities, use of the sea, human impacts on marine environment, application of 
ecological theories in solving environmental problems and conservation. 
   
BIO61-254 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล 

Marine Ecology Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-253 นิเวศวิทยาทางทะเล หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-253 นิเวศวิทยาทาง
ทะเล 

Pre-requisite: BIO61-253 Marine Ecology or co-requisite with BIO61-253 Marine 
Ecology 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพ่ือเสริม
และประกอบความรู้ส าหรับรายวิชานิเวศวิทยาทางทะเล 

This course is intended to provide the students to do the experiments in laboratory 
and field trips to complement the lecture taught in marine ecology. 
   
BIO61-255 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 

Scuba Diving for Underwater Biological Research 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน : BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  
Pre-requisite : BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of Biology II 

Laboratory  
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าเก่ียวกับการด าน้ าแบบสคูบา สน็อร์กเกิล การด าน้ าลึก อุปกรณ์

ต่างๆ ในการด าน้ า ทักษะส าหรับการด าน้ า หลักวิทยาศาสตร์ส าหรับการด าน้ า ความเข้าใจเกี่ยวกับความดัน
และสรีรวิทยาการด าน้ า การด าน้ าและสภาพแวดล้อมใต้น้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง  

This course is intended to introduce about SCUBA diving, snorkeling, deepwater 
diving, diving gears, diving skills, scientific principles of diving, understanding pressure and 
physiology of diving, diving and underwater environment, techniques for underwater data 
and sample collecting. 
   
BIO61-256 ปฏิบัติการการด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับการวิจัยทาง

ชีววิทยาใต้น้ า 
Scuba Diving for Underwater Biological Research 
Laboratory 

2(0-6-4) 

รายวิชาบังคับก่อน : BIO61-255 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า หรือเรียน
ควบคู่กับ BIO60-255 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 

Pre-requisite : BIO61-255 Scuba Diving for Underwater Biological Research or co-
requisite with BIO61-255 Scuba Diving for Underwater Biological 
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Research 
รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการฝึกด าน้ าในสระและในทะเล เพ่ือเสริมและประกอบ

ความรู้ส าหรับรายวิชาการด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 
This course is intended to provide the students to do the diving practice and open-

water diving to complement the lecture taught in scuba diving for underwater biological 
research 
   
BIO61-272 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช 

Plant Molecular Biology 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2หรือ 
(2) BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

Pre-requisite: ( 1)  BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of 
Biology II Laboratory or  
( 2)  BIO61-105 General Biology and BIO61-106 General Biology 
Laboratory 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการและพ้ืนฐานที่ส าคัญเก่ียวกับเซลล์พืชและ
ชีววิทยาโมเลกุลของพืช โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ โครงสร้างและการแสดงออกของยีนพืช โดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การตอบสนองของพืชระดับโมเลกุลต่อปัจจัยภายนอกทางกายภาพและ
ชีวภาพ การสื่อสารในพืช การประยุกต์ความรู้ทางชีววิทยาโมเลกุลพืชและการสืบค้นหัวข้อการศึกษาชีววิทยา
โมเลกุลพืชในปัจจุบัน 

This course is intended to equip students with principles and essential basis of plant 
cell and molecular biology. This course provides a detailed insight into structures and 
expression of plant genome with the focus on plant development and molecular response 
of plant to external physical as well as biological factors, plant communication, applications 
of plant molecular biology and current topics in plant molecular biology. 
   
BIO61-321 พันธุศาสตร ์

Genetics 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: (1) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2หรือ 
(2) BIO61-105 ชีววิทยาทั่วไป และ BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 

Pre-requisite: (1) BIO61-103 Principles of Biology II and BIO61-104 Principles of 
Biology II Laboratory or  
(2) BIO61-105 General Biology and BIO61-106 General Biology 
Laboratory 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม หลักความ
เป็นไปได้และการทดสอบหาอัตราส่วนทางพันธุกรรม พันธุกรรมของเพศ การเชื่อมโยงกับการไขว้เปลี่ยน การ
วิเคราะห์หาต าแหน่งยีน การกลายพันธุ์และสิ่งก่อการกลายพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และ
โครโมโซมนอนดิสจังก์ชั่น นอกจากนี้ในรายวิชายังได้มีการอธิบายเชิงลึกเก่ียวกับการวิเคราะห์เพดิกรี การ
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ถ่ายทอดลักษณะเชิงปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพันธุ
ศาสตร์ การเจริญวิวัฒนาการมนุษย์ และมนุษย์พันธุศาสตร์ 

This course is intended to equip students with principles of genetic inheritance, 
probability and test of genetic ratios, genetics of sex linkage and crossing over and analysis 
of genetic alleles, mutation and mutagen, chromosome changes and chromosome 
nondisjuction. This course also provides a detailed insight into pedigree analysis, 
quantitative inheritance, population genetics molecular genetics, genetic engineering 
technology, developmental genetics and human evolution and genetics. 
   
BIO61-322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 

Genetics Laboratory 
1(0-3-2) 

รายวิชาบังคับก่อน: BIO61-321 พันธุศาสตร์ หรือ เรียนควบคู่กับ BIO61-321 พันธุศาสตร์ 
Pre-requisite: BIO61-321 Genetics or co-requisite with BIO61-321 Genetics 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ
ทางด้านพันธุศาสตร์ เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ส าหรับรายวิชาพันธุศาสตร์ 

This course is intended to provide the student to do experiments with genetic to 
development of basic laboratory skills and complement the lecture taught in Genetics 
course. 
 
4) กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์และสถิติ  
MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Mathematics 
0(0-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ดังกล่าว
ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้  หัวข้อ
ในรายวิชานี้ประกอบด้วย สมการก าลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรง เส้นโค้ง
พาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกก าลังและลอการิทึม และสัญลักษณ์เชิงการบวก  

This course is intended to provide the students essential mathematical concepts 
needed to analyze, and solve mathemical problems as well as able to apply the concepts 
to upper level courses. Topics include quadratic equations, system of linear equations, 
relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, and 
summation notations. 

 
MAT61-001E คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Mathematics 
0(0-0-4) 

รายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดที่ส าคัญทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ดังกล่าว
ไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หรือใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้   หัวข้อ
ในรายวิชานี้ประกอบด้วย สมการก าลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เส้นตรง เส้นโค้ง
พาราโบลา ฟังก์ชันเลขยกก าลังและลอการิทึม และสัญลักษณ์เชิงการบวก  
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This course is intended to provide the students essential mathematical concepts 
needed to analyze, and solve mathemical problems as well as able to apply the concepts 
to upper level courses. Topics include quadratic equations, system of linear equations, 
relations and functions, lines, parabolas, exponential and logarithmic functions, and 
summation notations.   

 
MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Mathematics for Science and Technology 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นให้แก่

นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจะสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
สาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ซึ่ง
ประกอบด้วย ตรรกศาสตร์ การเปลี่ยนหน่วย ฟังก์ชันที่ส าคัญและกราฟของฟังก์ชันนั้น แคลคูลัสขั้นพ้ืนฐาน 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น อสมการเชิงเส้น และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn a broad range of mathematical topics, including, logic, unit 
conversion, essential functions and their graphs, basic calculus, solving systems of linear 
equations, linear inequalities, and parameter estimation of statistical models. 
   
MAT61-100E คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Mathematics for Science and Technology 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001E  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001E Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือเสริมสร้างแนวคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นให้แก่

นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาจะสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
สาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ซึ่ง
ประกอบด้วย ตรรกศาสตร์ การเปลี่ยนหน่วย ฟังก์ชันที่ส าคัญและกราฟของฟังก์ชันนั้น แคลคูลัสขั้นพ้ืนฐาน 
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น อสมการเชิงเส้น และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn a broad range of mathematical topics, including, logic, unit 
conversion, essential functions and their graphs, basic calculus, solving systems of linear 
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equations, linear inequalities, and parameter estimation of statistical models. 
 

MAT61-101 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT60-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด

พ้ืนฐานทางแคลคูลัสที่จ าเป็น และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือ
ศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ลิมิต 
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ และรูปแบบไม่ก าหนด 

This course is designed to provide necessary concepts in calculus to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn topics in calculus, including, limits, continuity, derivatives and its 
applications, and indeterminate forms. 
   
MAT61-101E แคลคูลัส 1 

Calculus I 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001E คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001E Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด

พ้ืนฐานทางแคลคูลัสที่จ าเป็น และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือ
ศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ลิมิต 
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ และรูปแบบไม่ก าหนด 

This course is designed to provide necessary concepts in calculus to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn topics in calculus, including, limits, continuity, derivatives and its 
applications, and indeterminate forms. 
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MAT61-102 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-101 แคลคูลัส 1 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-101 Calculus 

I 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี

ความรู้พื้นฐานทางแคลคูลัสที่ต่อเนื่องมาจากรายวิชา MAT61-101 แคลคูลัส 1 และสามารถน าความรู้ดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้น นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดใน
หัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ และปริพันธ์ไม่ตรง
แบบ 

This course is designed to provide students in science and technology with the basic 
and essential knowledge in calculus, as well as enable students to apply the knowledge to 
solve related problems in their fields and use the knowledge in further study. Students will 
learn necessary concepts in the following topics; integrations and its applications, techniques 
of integration, and improper integrals. 

 
MAT61-102E แคลคูลัส 2 

Calculus II 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-101E แคลคูลัส 1 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT60-101E 

Calculus I 
การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี

ความรู้พ้ืนฐานทางแคลคูลัสที่ต่อเนื่องมาจากรายวิชา MAT61-101E แคลคูลัส 1 และสามารถน าความรู้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้น นักศึกษาจะได้ศึกษา
รายละเอียดในหัวข้อทางแคลคูลัสซึ่งประกอบด้วย ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ และ
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

This course is designed to provide students in science and technology with the basic 
and essential knowledge in calculus, as well as enable students to apply the knowledge to 
solve related problems in their fields and use the knowledge in further study. Students will 
learn necessary concepts in the following topics; integrations and its applications, techniques 
of integration, and improper integrals. 
   
MAT61-103 แคลคูลัส 3 

Calculus III 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-102 แคลคูลัส 2 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-102 Calculus 

II 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด
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ทางคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ
หลายตัวแปรและการประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ล าดับและอนุกรมของจ านวน อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics and numerical 
analysis to students in science and technology. Students will be able to apply the 
knowledge gained in this course to solve related problems in science and technology and 
use the knowledge in further study. Students will learn a broad range of mathematical 
topics, including, vectors, lines and planes in three-dimensional space, calculus of real 
valued functions of several variables and its applications of differential part, introduction to 
differential equations and their applications, mathematical induction, sequences and series 
of numbers, Taylor’s series expansions of elementary functions,  and numerical integration. 
   
MAT61-103E แคลคูลัส 3 

Calculus III 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-102E แคลคูลัส 2 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-102E 

Calculus II 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ
หลายตัวแปรและการประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ล าดับและอนุกรมของจ านวน อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics and numerical 
analysis to students in science and technology. Students will be able to apply the 
knowledge gained in this course to solve related problems in science and technology and 
use the knowledge in further study. Students will learn a broad range of mathematical 
topics, including, vectors, lines and planes in three-dimensional space, calculus of real 
valued functions of several variables and its applications of differential part, introduction to 
differential equations and their applications, mathematical induction, sequences and series 
of numbers, Taylor’s series expansions of elementary functions,  and numerical integration. 
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MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 
Mathematics I 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทาง
คณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เซต ฟังก์ชัน  ลิมิต ความต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลง อนุพันธ์และการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือหาค่าสุดขีด ปริพันธ์และการประยุกต์ใช้เพ่ือหาพ้ืนที่ และปริพันธ์ไม่ตรงแบบและการ
ประยุกต์ใช้ทางสถิต ิ

This course is designed to provide necessary concepts in calculus to students. 
Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve related 
problems in science and technology and use the knowledge in further study. Students will 
learn topics in mathematics, including, sets, functions, limits, continuity, rate of changes, 
derivative and its applications to find extreme values, integral and its applications to find 
area, and improper integrals and its applications in statistics. 
   
MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2 

Mathematics II 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-104 

Mathematics I 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น

และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้น
ได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ ผลคูณภายในของเวกเตอร์ใน n มิติ อนุพันธ์ย่อย ระเบียบ
วิธีของตัวคูณลากรานจ์ ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์และการประยุกต์ และก าหนดการเชิงเส้น 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to students.  
Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve related 
problems in their field and use the knowledge in further study. Students will learn a broad 
range of mathematical topics, including, dot product of n dimensional vectors, partial 
derivatives, the method of Lagrange multipliers, system of linear equations, matrix and its 
applications, and linear programming. 
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MAT61-106 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
รายวิชานี้ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ โดยผ่านการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ

ดังต่อไปนี้ การให้เหตุผลโดยใช้แผนภาพของเวนน์ การแปลงระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปสมการเมทริกซ์
และการหาค าตอบโดยใช้กฏของเครเมอร์ สมบัติของเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ล าดับและอนุกรมในการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือค านวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและอัตราดอกเบี้ย อนุพันธ์ของฟังก์ชันพหุนาม อัตราสัมพัทธ์ 
และปัญหาค่าสุดขีด  

This course is designed to provide mathematical foundation including mathematical 
reasoning by using Venn diagram, transforming system of linear equations into a matrix 
equation and solving the equation by Cramer’s rule, properties of exponents and logarithms,  
sequences and series for computing currency conversion and interest rate, derivatives of 
polynomial functions, related rate, and extreme value problems. 

 
MAT61-107 คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร์ 

Mathematics for Allied Health Sciences 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การศึกษาในรายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ การเปลี่ยนหน่วยวัดและปริมาณทางวิทยาศาสตร์ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น  ความเข้มข้นของกรด-เบส  ครึ่งชีวิต
ของสารกัมมันตภาพรังสี การเพ่ิมจ านวนประชากร และความเข้มของเสียง  โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
หัวข้อ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย   การร่างกราฟเส้นตรง พาราโบลา ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม   สมบัติของเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม การค านวณค่าแอนติลอการิทึม   ผลบวกรี
มันน์  ปริพันธ์ของพหุนามและการประยุกต์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และการ
แจกแจงปกติมาตรฐาน 

This course aims at establishing mathematical concepts for solving the following 
problems in health science; unit conversion and estimate the parameter for data functions, 
solving the problems that cover linear programming, concentration of acid-base, radioactive 
half-life, populations growth, and the definition of decibel by applying the knowledge in 
inductive and deductive reasoning, linear, parabola, exponential and logarithmic functions 
and graph sketching, properties of exponents and logarithms, calculation of antilogarithm, 
Riemann’s sum, integrals of polynomials and its applications, probability theory and 
conditional probability, and standard normal distribution. 
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MAT61-107E คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร์ 
Mathematics for Allied Health Sciences 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001E คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001E Basic 

Mathematics 
การศึกษาในรายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาในทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ การเปลี่ยนหน่วยวัดและปริมาณทางวิทยาศาสตร์ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น  ความเข้มข้นของกรด -เบส  ครึ่งชีวิต
ของสารกัมมันตภาพรังสี การเพ่ิมจ านวนประชากร และความเข้มของเสียง  โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
หัวข้อ การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย   การร่างกราฟเส้นตรง พาราโบลา ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม   สมบัติของเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม การค านวณค่าแอนติลอการิทึม   ผลบวกรี
มันน์  ปริพันธ์ของพหุนามและการประยุกต์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และการ
แจกแจงปกติมาตรฐาน 

This course aims at establishing mathematical concepts for solving the following 
problems in health science; unit conversion and estimate the parameter for data functions, 
solving the problems that cover linear programming, concentration of acid-base, radioactive 
half-life, populations growth, and the definition of decibel by applying the knowledge in 
inductive and deductive reasoning, linear, parabola, exponential and logarithmic functions 
and graph sketching, properties of exponents and logarithms, calculation of antilogarithm, 
Riemann’s sum, integrals of polynomials and its applications, probability theory and 
conditional probability, and standard normal distribution. 

 
MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 

Mathematics for Public Health Sciences  
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าใจ

แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพหรือใช้
เป็นความรู้ พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อ การเปลี่ยนหน่วย  ตรรกศาสตร์  
ก าหนดการเชิงเส้น  เมทริกซ์  การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ และการประยุกต์ในทางสาธารณสุขศาสตร์ 

This course is designed for students in public health sciences to provide necessary 
concepts in mathematics. Students will be able to apply the concepts gained in this course 
to solve related problems in their field or use the knowledge in further study. Topics 
covered include unit conversion, logic, linear programming, matrices, applications of 
exponential and logarithmic functions, parameter estimation of statistical models, and 
applications in public health sciences. 
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MAT61-108E คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุขศาสตร์ 
Mathematics for Public Health Sciences  

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน  : เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001E คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001E Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าใจ

แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพหรือใช้
เป็นความรู้ พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อ การเปลี่ยนหน่วย  ตรรกศาสตร์  
ก าหนดการเชิงเส้น  เมทริกซ์  การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบทางสถิติ และการประยุกต์ในทางสาธารณสุขศาสตร์ 

This course is designed for students in public health sciences to provide necessary 
concepts in mathematics. Students will be able to apply the concepts gained in this course 
to solve related problems in their field or use the knowledge in further study. Topics 
covered include unit conversion, logic, linear programming, matrices, applications of 
exponential and logarithmic functions, parameter estimation of statistical models, and 
applications in public health sciences. 
   
MAT61-110 สถิติเบื้องต้น  

Elementary Statistics 
2(2-0-4) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานทาง

สถิติที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่
สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย พีชคณิตพ้ืนฐานและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญในทางสถิติ แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็น
เบื้องต้น การแจกแจงแบบทวินามและการแจกแจงแบบปกติ และการวิเคราะห์แบบสอบถามเบื้องต้น 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to students in 
business. Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve 
related problems in business and use the knowledge in further study. Students will learn a 
broad range of statistical topics, including, basic algebra and mathematical symbols used in 
statistics, basic concepts in statistics, descriptive statistics, elementary probability theory, 
binomial and normal distributions, and introduction to questionnaire analysis. 
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MAT61-111 สถิติประยุกต์ 
Applied Statistics 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแนวคิด

พ้ืนฐานทางสถิติที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อ
ในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส าคัญ ประชากรและเทคนิคการ
สุ่มตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจ ากัดกลาง สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn a broad range of statistical topics, including, descriptive statistics, 
elementary probability theory, some important random variables and its distributions, 
population and sampling techniques, sampling distribution, central limit theorem, inferential 
statistics, simple correlation and regression analysis. 

 
MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

Biostatistics in Health Science Research 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีแนวคิดพ้ืนฐานทาง

สถิติที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพหรือศึกษาต่อในรายวิชาที่
สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ
ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงแบบทวินามและ
การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to students in 
health science. Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve 
related problems in health science and use the knowledge in further study.  Students will 
learn a broad range of statistical topics, including, basic concepts in statistics for health 
science, descriptive statistics, elementary probability theory, binomial and normal 
distributions, sampling distribution, estimation and testing hypotheses, one-way analysis of 
variance, regression and correlation analysis, chi-square test, data analysis and interpretation 
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from statistical packages. 
 

MAT61-113 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Biostatistics for Medical Sciences 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 

Mathematics 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าใจแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพหรือใช้เป็น
ความรู้พ้ืนฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้น ประกอบด้วยหัวข้อ สถิติเชิงพรรณนา การแจกแจงที่ส าคัญ 
ประชากรและตัวอย่างสุ่ม  ทฤษฎีบทขีดก าจัดส่วนกลาง  การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม  สถิติเชิงอนุมาน  และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

This course is designed for students in medical sciences to provide necessary 
concepts in mathematics. Students will be able to apply the concepts gained in this course 
to solve related problems in their field or use the knowledge in further study. Topics 
covered include descriptive statistics, some important distributions, populations and 
samples, the central limit theorem, sampling distributions, inferential statistics, and multiple 
regression analysis. 
   
MAT61-201 แคลคูลัส 4 

Calculus IV 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-103 แคลคูลัส 3 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-103 Calculus 

III 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อใน
รายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนผิวในปริภูมิ
สามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้นและ
ปริพันธ์ตามผิวเบื้องต้น และเวกเตอร์แคลคูลัส 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn a broad range of mathematical topics, including, surfaces in three 
dimensional space, polar coordinates, calculus of real value functions of multivariable and 
its applications, elementary line integrals and surface integrals, and vector calculus. 
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MAT61-201E แคลคูลัส 4 
Calculus IV 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-103E แคลคูลัส 3 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-103E 

Calculus III 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อใน
รายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย พ้ืนผิวในปริภูมิ
สามมิติ พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้นและ
ปริพันธ์ตามผิวเบื้องต้น และเวกเตอร์แคลคูลัส 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to students in 
science and technology. Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in science and technology and use the knowledge in further 
study. Students will learn a broad range of mathematical topics, including, surfaces in three 
dimensional space, polar coordinates, calculus of real value functions of multivariable and 
its applications, elementary line integrals and surface integrals, and vector calculus. 

 
MAT61-202 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 

Discrete Mathematics and Applications 
4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-102 แคลคูลัส 2 
Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-102 

Calculus II 
การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิด

ทางคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อใน
รายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ตรรกศาสตร์ 
การพิสูจน์แบบต่างๆ ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น คณิตศาสตร์เชิงการจัด ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
ทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง ต้นไม้  และพีชคณิตบูลีน  โดยเน้นการประยุกต์ในทุกหัวข้อ 

This course is designed to provide necessary concepts in mathematics to students in 
science and technology.  Students will be able to apply the knowledge gained in this course 
to solve related problems in their field and use the knowledge in further study. Students 
will learn a broad range of mathematical topics, including, logic, methods of proof, 
elementary number theory, combinatorics, generating function, recurrence relations, graph 
theory, connected graph, tree, and Boolean algebra. This course focuses on applications in 
all mentioned topics. 
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MAT61-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 
Linear Algebra and Applications 

4(4-0-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-102 
แคลคูลัส 2 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-
102 Calculus II 

การเรียนการสอนรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ และสามารถ
น าความรู้ดังกล่าวไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษารายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อ
ทางคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ระบบสมการเชิงเส้น พีชคณิตเมทริกซ์ ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เชิงเส้น เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง และการประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้น 

This course is intended to provide the student essential mathematical concepts 
needed to analyze, and solve mathemical problems subjected to science, engineering and 
technology as well as able to apply the concepts to upper level courses. Students will learn 
a broad range of mathematical topics, including, systems of linear equations, matrix algebra, 
determinants, vector spaces, linear transformations, matrix transformations, eigenvalues and 
eigenvectors, and applications of linear algebra. 

 
MAT61-210 
 

ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 

4(3-3-8) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-105 
คณิตศาสตร์ 2 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-
105 Mathematics II 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการน าทฤษฎีทางความน่าจะเป็นและสถิติมาใช้งานโดยการ
อภิปรายในชั้นเรียนและทดลองในห้องปฏิบัติการดังหัวข้อต่อไปนี้  ทฤษฎีความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบ
มีเงื่อนไข ค่าคาดหวัง ความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงที่ส าคัญเช่น ทวินาม ปัวซง ปกติ ที เอฟและ
ไคสแควร์ สถิติเชิงพรรณนา ประชากรและตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ส าหรับชั่วโมง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นักศึกษาจะได้ฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติมาประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาในทาง
เศรษฐศาสตร์ 

Students will learn and practice calculation skills in probability and statistical theory 
through class-discussion and laboratory. Topics include  probability theory, conditional 
probability, expectation values, variance of random variables, some important distributions 
such as binomial, Poisson, normal, t, F and chi-square, descriptive statistics, population and 
sample, sampling distribution, estimation and testing of hypotheses, simple correlation and 
regression analysis. Computer laboratory will be designed to apply statistical software 
packages to solve problems related to economics. 
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MAT61-213 ชีวสถิติส าหรับสหเวชศาสตร์ 
Biostatistics for Allied Health 
Sciences 

3(2-3-6) 

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรด S จากรายวิชา MAT61-001 คณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

Pre-requisite: For students who have received a grade S from MAT61-001 Basic 
Mathematics 

การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมีแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติและ
ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ รวมทั้งสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขา
วิชาชีพหรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย 
สถิติเชิงพรรณนา  ตารางชีพ ค่าความเสี่ยงและอัตราส่วนปัจจัยเสี่ยง และการแก้ปัญหาทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยใช้ความรู้ในเรื่องการประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และสถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics and skills in 
statistical software for students in health sciences.  Students will be able to apply the 
knowledge gained in this course to solve related problems in their field and use the 
knowledge in further study. Students will learn a broad range of statistical topics, including, 
descriptive statistics, life table, relative risk, odd ratio, and solving statisitcal problems in 
health science using the following topics, parameter estimation, hypothesis testing, analysis 
of variance, analysis of covariance, regression and correlation analysis, and non-parametric 
statistics. 
   
MAT61-311 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกร 

Probability and Statistics for 
Engineer 

4(4-0-8)       

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาท่ีได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-102E 
แคลคูลัส 2 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-
102E Calculus II 

การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เข้าใจแนวคิดทางสถิติและ
สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษา
จะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การแจกแจงตัวแปรสุ่มไม่
ต่อเนื่อง  การแจกแจงตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง  การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การควบคุมคุณภาพทางวิศกรรมเบื้องต้น และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
โดยใช้วิธีการทางสถิติ 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to students in 
engineering. Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve 
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related problems in engineering and use the knowledge in further study. Students will learn 
a broad range of statistical topics, including, probability theory, probability distribution for 
discrete random variable, probability distribution for continuous random variable, statistical 
inference, analysis of variance, simple correlation and regression analysis, introduction to 
quality control in engineering, and solving engineering problems by using statistical methods. 
   
MAT61-311E ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกร 

Probability and Statistics for 
Engineer 

4(4-0-8)       

รายวิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาที่ได้รับเกรดใดๆ (A ถึง F) จากรายวิชา MAT61-102E 
แคลคูลัส 2 

Pre-requisite: For students who have received a grade (A to F) from MAT61-
102E Calculus II 

การเรียนการสอนรายวิชานี้ออกแบบขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เข้าใจแนวคิดทางสถิติและ
สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่สูงขึ้นได้ นักศึกษา
จะได้ศึกษารายละเอียดในหัวข้อทางสถิติซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การแจกแจงตัวแปรสุ่มไม่
ต่อเนื่อง  การแจกแจงตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง  การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย การควบคุมคุณภาพทางวิศกรรมเบื้องต้น และการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
โดยใช้วิธีการทางสถิติ 

This course is designed to provide necessary concepts in statistics to students in 
engineering. Students will be able to apply the knowledge gained in this course to solve 
related problems in engineering and use the knowledge in further study. Students will learn 
a broad range of statistical topics, including, probability theory, probability distribution for 
discrete random variable, probability distribution for continuous random variable, statistical 
inference, analysis of variance, simple correlation and regression analysis, introduction to 
quality control in engineering, and solving engineering problems by using statistical methods. 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

1 ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Computational Physics) 
2 ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Condensed Matter Physics) 
3 ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Physics) 
4 ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Physics) 
5 ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Plasma Physics) 
6 ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ   อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
7 ดร.พรรณศิริ ด าโอ อาจารย์ Ph.D. (Physics) 
8 ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ อาจารย์ วท.ด. (ฟิสิกส์) 

 

 3.2.2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

1 ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
2 ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
3 ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Inorganic Chemistry) 
4 ดร.มนตรา ไชยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (เคมี) 
5 ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (เคมี) 
6 ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (เคมี) 
7 ดร.อัปสร บุญยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เคมี) 
8 ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (อินทรีย์เคมี) 
9 ดร.ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
10 ดร.ปิลันธน์ แสนสุข อาจารย์ Ph.D. (Natural Products) 
11 ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง อาจารย์ ปร.ด. (เคมี) 
12 ดร.ภารวี รัตนกิจ อาจารย์ วท.ด. (เคมี) 
13 ดร.หทัยชนก คมเม่น อาจารย์ Ph.D. (Chemistry) 
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 3.2.3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาชีววิทยา 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

1 ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Ecology, Evolution & Marine 
Biology) 

2 ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Molecular Systematics) 
3 ดร.นิยม ก าลังดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Molecular Genetics) 
4 ดร.ภูวดล บางรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (ชีวเคมี) 
5 ดร.มารวย เมฆานวกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
6 ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) 
7 ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช อาจารย์ Ph.D.(Forest and Wildlife Ecology) 
8 ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
9 ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ อาจารย์ Ph.D. (Biomedical Science) 
  

3.2.4 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชาเอก) 

1 ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ รองศาสตราจารย์ Dr.rer.nat. (Mathematics) 
2 ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
3 ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.rer.nat. (Mathematics) 
4 ดร.กิตติพงษ ์ไหลภาภรณ์ อาจารย์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
5 ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
6 ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ อาจารย์ Dr.rer.nat. (Mathematics) 
7 ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
8 ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ Ph.D. (Mathematics) 
9 ดร.วนิดา ลิ่มม่ัน อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ) 
10 ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ) 
11 ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 
  

3.2.5อาจารย์พิเศษ 
 ไม่มี 
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4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนา

วิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์วิจารณ์ ท าให้มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้
สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู ้ บัณฑิตทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น
และน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ มีคุณธรรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
การดูแลรักษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข 

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มี
มติเห็นชอบกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning outcomes)ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยครอบคลุม 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้กระจายความหมายของแต่ละผล
การเรียนรู้แต่ละด้านออกเป็นรายข้อที่สามารถวัดและประเมินผล  เพ่ือให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ น าไปก าหนดใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้  
 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค าอธิบาย:เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม ความกล้าหาญทางจริยธรรม และเป็น 
พลเมืองที่ด ี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(1.1) มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
(1.2) มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
(1.3) มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 

 

(2) ด้านความรู้ 
ค าอธิบาย:มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการด าเนินชีวิตในสังคม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(2.1) มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา  
(2.2) สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต  
(2.3) แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 
ค าอธิบาย:สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและมีเหตุผล 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(3.1)สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ 
(3.2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 
(3.3)ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
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(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ค าอธิบาย:น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(4.1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทของตนเองในกลุ่มทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
(4.2) ท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถเพ่ือผลงานที่มีคุณภาพ  
(4.3)วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าอธิบาย:สามารถสื่อสาร ใช้สถิติ/คณิตศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(5.1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
(5.2) สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
(5.3) มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอการสืบค้นข้อมูล 
 เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)ของรายวิชาฟิสิกส์ 
●  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก  ○  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

(1)คุณธรรม จริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

PHY61-101 หลักฟิสิกส์ 1  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 

PHY61-102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  ●  ● ○ ○ ● ○  ● ●  ● ● ● 

PHY61-103 หลักฟิสิกส์ 2  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 

PHY61-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  ●  ● ○ ○ ● ○  ● ●  ● ● ● 

PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทยพ์ื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 

PHY61-105E ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 

PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 

PHY61-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 

PHY61-107E ฟิสิกส์ทางการแพทย์  ●  ● ○ ○ ● ○  ○   ● ● ● 

PHY61-108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ● ● ● 

PHY61-108E ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางการแพทย์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ● ● ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)ของรายวิชาเคมี 
●  หมายถึงความรับผิดชอบหลัก  ○  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

CHM61-101 เคมี 1  ●  ● ○ ○ ● ○  ● ●  ● ● ● 

CHM61-102 เคมี 2  ●  ● ○ ○ ● ○  ● ●  ● ● ● 

CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

CHM61-104 หลักเคม ี  ●  ● ○ ○ ● ○  ●   ● ● ● 

CHM61-104E หลักเคม ี  ●  ● ○ ○ ● ○  ●   ● ● ● 

CHM61-105 เคมีทั่วไป  ●  ● ○ ○ ● ○  ●   ● ● ● 

CHM61-106 เคมีพื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ○  ●   ● ● ● 

CHM61-107 เคมีสิ่งแวดล้อม  ●  ● ○ ○ ● ○  ●   ● ● ● 

CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 

CHM61-111E เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 

CHM61-112 หลักเคมีอินทรยี ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 
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รายวิชา 

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

CHM61-113 เคมีอินทรีย1์  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 

CHM61-231 หลักเคมีเชิงฟิสิกส ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 

CHM61-232 ปฏิบัติการหลักเคมีเชิงฟิสิกส์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

CHM61-241 หลักเคมีวิเคราะห ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 

CHM61-241E หลักเคมีวิเคราะห ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 

CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมวีิเคราะห ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

CHM61-251 หลักชีวเคม ี  ●  ● ○ ○ ● ●  ●   ● ● ● 

CHM61-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาชีววิทยา 
●  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก  ○  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ○ 

BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-103 หลักชีววิทยา 2  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ○ 

BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ○ 

BIO61-105E ชีววิทยาท่ัวไป  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ○ 

BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-106E ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-171E ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-172 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลส์ าหรบั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 
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รายวิชา 

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

BIO61-172E ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
ส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

 ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ○ 

BIO61-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-201 ชีววิทยาทางทะเล  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-202 ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-211 จุลชีววิทยา  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-212 ปฏิบัติการจลุชีววิทยา  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-213 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-213E จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-214 ปฏิบัติการจลุชีววิทยาพ้ืนฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-214E ปฏิบัติการจลุชีววิทยาพ้ืนฐาน  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-240 พฤกษศาสตร ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-241 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-250 หลักนิเวศวิทยา  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-251 นิเวศวิทยาทางน้ า  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 
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รายวิชา 

(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร การรู้สารสนเทศและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 
(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

BIO61-252 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางน้ า  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-253 นิเวศวิทยาทางทะเล  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-254 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาทางทะเล  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-255 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับ
การวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 

 ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-256 ปฏิบัติการการด าน้ าแบบใช้ถัง
อากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 

 ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

BIO61-272 ชีววิทยาโมเลกุลของพืช  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-321 พันธุศาสตร ์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ●  ●  ● 

BIO61-322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์  ●  ● ○ ○ ● ●  ● ● ○ ● ● ● 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)ของรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
●  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก  ○  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

(1)คุณธรรม จริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการ
สื่อสาร การรู้สารสนเทศและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 

(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ●  ● ○  ● ○    ●  ○  

MAT61-001E คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ●  ● ○  ● ○    ● ● ○  

MAT61-100 คณิตศาสตรส์ าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 
●  ● ○  ● ○  

  
●  ●  

MAT61-100E คณิตศาสตรส์ าหรบัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 
●  ● ○  ● ○  

  
● ● ●  

MAT61-101 แคลคูลสั 1  ●  ● ○  ● ○    ●  ○  

MAT61-101E แคลคูลสั 1  ●  ● ○  ● ○    ● ● ○  

MAT61-102 แคลคูลสั 2  ●  ● ○  ● ○    ●  ○  

MAT61-102E แคลคูลสั 2  ●  ● ○  ● ○    ● ● ○  

MAT61-103 แคลคูลสั 3  ●  ● ○  ● ●    ●  ○  

MAT61-103E แคลคูลสั 3  ●  ● ○  ● ●    ● ● ○  

MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1  ●  ● ○  ● ○    
●  ○  
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รายวิชา 

(1)คุณธรรม จริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการ
สื่อสาร การรู้สารสนเทศและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 

(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2  ●  ● ●  ● ●    ●  ● ○ 

MAT61-106 คณิตศาสตรส์ าหรับธุรกิจ  ●  ● ○  ● ○    ●  ●  

MAT61-107 คณิตศาสตรส์ าหรับสหเวชศาสตร ์  ●  ● ○  ● ○    ●  ●  

MAT61-107E คณิตศาสตรส์ าหรบัสหเวชศาสตร ์  ●  ● ○  ● ○    ● ● ●  

MAT61-108 คณิตศาสตรส์ าหรับสาธารณสุข
ศาสตร ์

 
●  ● ○  ● ○  

  
●  ●  

MAT61-108E คณิตศาสตรส์ าหรบัสาธารณสุข
ศาสตร ์

 
●  ● ○  ● ○  

  
● ● ●  

MAT61-110 สถิติเบื้องต้น  ●  ● ○  ● ○  ○ ○ ○  ● ○ 

MAT61-111 สถติิประยุกต ์  ●  ● ○  ● ○  ○ ○ ○  ● ○ 

MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวจิัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
● 

 
● ○ 

 
● ○ 

 
○ ○ ●  ● ○ 

MAT61-113 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

 
● 

 
● ○ 

 
● ○ 

 
○ ○ ● ○ ● ○ 

MAT61-201 แคลคูลสั 4  ●  ● ●  ● ●    ●  ● ○ 

MAT61-201E แคลคูลสั 4  ●  ● ●  ● ●    ● ● ● ○ 
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รายวิชา 

(1)คุณธรรม จริยธรรม (2)ความรู้ (3)ทักษะทางปัญญา (4)ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการ
สื่อสาร การรู้สารสนเทศและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 

(1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3) (4.1) (4.2) (4.3) (5.1) (5.2) (5.3) 

MAT61-202 วิยุตคณิตและการประยุกต ์  ●  ● ●  ● ○    ●  ● ○ 

MAT61-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์  ●  ● ○  ● ●    ●  ● ○ 

MAT61-210 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ  ●  ● ●  ● ●  ○ ○ ●  ● ○ 

MAT61-213 ชีวสถิติส าหรับสหเวชศาสตร ์  ●  ● ○  
● ○  ○ ○ ●  ● ○ 

MAT61-311 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ
วิศวกร 

 
● 

 
● ●  ● ● 

 
○ ○ ●  ● ○ 

MAT61-311E ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรบั
วิศวกร 

 
● 

 
● ●  ● ● 

 
○ ○ ●  ● ○ 
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5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) 

5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาทุกคนมี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีโดยด าเนินการทวนสอบ
ระดับรายวิชา และก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ประเมินภายนอกสามารถ
ตรวจสอบได้เมื่อด าเนินการทวนสอบแล้วจะจัดท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือใช้เป็นหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและหลักสูต ร
ต่อไป 
 จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยก าหนดให้มีระบบและกลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบรายวิชาเช่นจัดให้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมของรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ก่อนเปิดภาคเรียนข้อสอบและเกณฑ์การตรวจค าตอบก่อนการ
สอบรวมทั้งความเหมาะสมของการให้คะแนนและการตัดเกรดและการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชาให้นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชา รวมทั้งการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชาจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของการให้คะแนนและการตัดเกรดและน าข้อสรุปต่างๆมาพัฒนาการเรียนการสอนและการสอบ
ในภาคการศึกษาถัดไปรวมทั้งการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ถ้ามี) และรายงานผลการทวน
สอบทุกภาคการศึกษา 
 
6. การพัฒนาคณาจารย์ 

6.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้รู้จักมหาวิทยาลัยส านักวิชาหลักสูตรและรายวิชาที่สอน  
2) อบรมอาจารย์ใหม่ ให้เข้าใจการบริหารงานวิชาการของส านักวิชาและเรื่องของการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ส านักวิชาต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 
6.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 6.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน 
1) การฝึกอบรมเพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสอน

และกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา โดยจัดหลักสูตรวิธีการสอนแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องต้น โดยเน้นวิธีการสร้างแบบทดสอบต่างๆ วิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการสอนเป็นต้น 

2) สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิหรือเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ 

6.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอ่ืนๆ 
การพัฒนาทางวิชาการด้านอื่นๆเช่น การไปฝึกอบรมและดูงานทางวิชาการ ไปปฏิบัติงานวิจัย

รวมทั้งการไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและบริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือ ต าราและการ
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ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์
ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 

 
7. การประกันคุณภาพกลุ่มรายวิชา 

7.1 การบริหารกลุ่มรายวิชา  
การบริหารกลุ่มวิชาให้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีที่

ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ) จ านวนอย่างน้อย 2 คนท าหน้าที่ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจน
ก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่คณาจารย์ผู้สอน 

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา ด าเนินการบริหารกลุ่มวิชา ดังนี้ 
1) ก่อนเปิดภาคเรียนมีการประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันและ

ยืนยันการจัดตารางสอนรวมทั้งจัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดรายรายวิชา (มคอ.3) ก่อน
เปิดภาคเรียนและแจ้งให้คณาจารย์เตรียมความพร้อมในการสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าการประเมินผลและ
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาโดยจัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและเกณฑ์
การตรวจค าตอบก่อนการสอบความเหมาะสมของการให้คะแนนและการตัดเกรดและการประเมินด้วยวิธีอ่ืนที่
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

4) อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (ตามแบบมคอ.5) รวมถึงการ
ประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมแสดงปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาในปีต่อไป 

5) มีการก าหนดแผนการเปิดสอนรายวิชาประจ าภาคการศึกษาส าหรับนักศึกษาแต่ละรุ่น 
6) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกลุ่มวิชาท าหน้าที่ติดตามรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการ

ด าเนินการของกลุ่มวิชาทุกปีการศึกษาส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาทุกปีอย่างต่อเนื่องและส่งผลการ
ประเมินต่างๆให้คณาจารย์ทราบเพ่ือท าการปรับปรุงต่อไป 

7) เมื่อครบรอบ 5 ปี ต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการของกลุ่มวิชา โดยมีหัวข้อและรายละเอียด
อย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการกลุ่มวิชาใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
และ/หรือการด าเนินการของกลุ่มวิชาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

 

7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
  7.2.1 การบริหารงบประมาณ 

1) มีการประมาณรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี ให้เพียงพอต่อการด าเนินการ 
2) มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อหนังสือต าราสื่อการเรียนการสอน

โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
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 7.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูล 

โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
7.2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จ าเป็น 

7.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ใช้ผลการประเมินกลุ่มวิชาในรอบ 5 ปี มาประกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากรการ

เรียนการสอน 
 

 7.3 การบริหารคณาจารย ์
 7.3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์  
 7.3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนกลุ่มวิชา  
  คณาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนการ ประเมินผล
หรือให้ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชามีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงกลุ่มวิชาตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้และสามารถผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณลักษณะตามท่ีพึงประสงค์ 
 7.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริงทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 7.4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7.4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสายสนับสนุนต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของกลุ่มวิชาสามารถประสานงาน
กับฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ให้บริการแก่อาจารย์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการใช้
สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  

 

7.5 การสนับสนุนและให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
7.5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้นอกจากนี้
ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการของนักศึกษา 
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7.5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษา

สามารถยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบและดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ทั้งนี้เป็นไปตามวิธีการข้ันตอนและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

7.6 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดท าการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยมีการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่1–7(เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีระบุ)และมีผลการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ80 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1) อาจารย์ประจ าคณะกรรมการประจ าส านักวิชาอย่างน้อย
ร้อยละ80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานกลุ่มวิชา 

X X X X X 

2) มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

N/A N/A N/A N/A N/A 

3) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 
ก่อนการเปิดสอนครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4) การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 
ก่อนการเปิดสอนครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

6) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

7) มีการทวนสอบว่า นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่รับผิดชอบทั้งหลักสูตร (ภายใน
รอบเวลาหลักสูตร)หรือมีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ใน
ระดับรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25 ของรายวิชาที่
หลักสูตรรับผิดชอบ ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

N/A N/A N/A N/A N/A 

8) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของกลุ่มวิชาตามแบบ
มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

N/A N/A N/A N/A N/A 

9) มีการวางแผนเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน และ/หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินการของกลุ่มวิชาที่รายงานในปี
ก่อนหน้า ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

10) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

11) อาจารย์ประจ าทุกคนและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

12) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ50  
ต่อปี 

X X X X X 

13) ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพกลุ่มวิชา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

   N/A N/A 

14) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

    N/A 

 
8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของกลุ่มวิชา 

8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
8.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ หลังการ
วางแผนกลยุทธ์การสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนสอบถามนักศึกษาโดยตรงหรือใช้แบบสอบถาม หรืออาจใช้วิธีการสนทนา
กับกลุ่มนักศึกษา หรือให้นักศึกษาอภิปรายแบบกลุ่มย่อยถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้สอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

3) มีการประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
หรือการท ากิจกรรมต่างๆของนักศึกษาในระหว่างการศึกษาและจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา 

8.1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
มีการประเมิน/การแสดงความคิดเห็นต่อทักษะการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในทุก

รายวิชาที่ เปิดสอนและในทุกภาคการศึกษาผ่ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนส่งเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

8.2 การประเมินกลุ่มวิชา 
ท าการประเมินกลุ่มวิชาโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน ถึงความเหมาะสมของการด าเนินการ

ของกลุ่มวิชาทั้งนี้อาจก าหนดให้มีการประชุมทบทวนกลุ่มวิชาโดยผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์ผู้สอนและ/หรือผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตเพ่ือน าไปพัฒนากลุ่มวิชา 

 

8.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในรายละเอียดกลุ่มวิชา 
จัดท าการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ7 

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกลุ่มวิชาแบบครบวงจรอย่างน้อยทุกๆ 2 ปีและมีการประเมินเพื่อพัฒนา
กลุ่มวิชาอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 

8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการประจ าส านักวิชา น าผลการประเมินกลุ่มวิชา มาวิเคราะห์เพ่ือหาปัญหาในการบริหาร

กลุ่มวิชา กรณีที่พบปัญหาในระดับรายวิชา สามารถด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงย่อยที่ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงกลุ่มวิชาทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  5 ปีเพ่ือให้
กลุ่มวิชามีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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สรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
PHY60-101 หลักฟิสิกส์ 1 

Principles of Physics I 
4(4-0-8) PHY61-101 หลักฟิสิกส์ 1 

Principles of Physics I 
4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก PHY60-101 เป็น 

PHY61-101 
 

PHY60-102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
Physics Laboratory I 

1(0-4-2) PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 
Physics Laboratory I 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก PHY60-102 เป็น 
PHY61-102 
 

PHY60-103 หลักฟิสิกส์ 2 
Principles of Physics II 

4(4-0-8) PHY61-103 หลักฟิสิกส์ 2 
Principles of Physics II 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก PHY60-103 เป็น 
PHY61-103 
 

PHY60-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 
Physics Laboratory II 

1(0-4-2) PHY61-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 
Physics Laboratory II 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก PHY60-104 เป็น 
PHY61-104 
 

PHY60-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 
Basic Medical Physics 

2(2-0-4) PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 
Basic Medical Physics 

2(2-0-4) 1) เปลีย่นรหสัจาก PHY60-105 เป็น 
PHY61-105 
2) เพิ่มค าอธิบายรายวิชา “สารรังสีและ
การวัดกัมมันตภาพรังสี กฏของแก๊ส 
ความหนืดของของเหลว ฟิสิกส์
นิวเคลียร”์ 

   PHY61-105E ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 
Basic Medical Physics 

2(2-0-4) เป็นรายวิชาใหม่ ท่ีมีเนื้อหาเหมือน 
PHY61-105 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

PHY60-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 

4(4-0-8) PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก PHY60-106 เป็น 
PHY61-106 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

PHY60-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์
Medical Physics 

4(4-0-8) PHY61-107 
 

ฟิสิกส์ทางการแพทย ์
Medical Physics 
 

4(4-0-8) 
 

1) เปลีย่นรหสัจาก PHY60-107 เป็น 
PHY61-107 
2) เพิ่มค าอธิบายรายวิชา “Medical 
imaging physics เกี่ยวกับพ้ืนฐานของ
การปล่อย คลื่น/อนุภาค เพื่อไปสร้าง
เป็นภาพ X-ray, Ultrasound, MRI 
(Magnetic resonance imaging)” 

   PHY61-107E 
 

ฟิสิกส์ทางการแพทย ์
Medical Physics 

4(4-0-8) 
 

เป็นรายวิชาใหม่ ท่ีมีเนื้อหาเหมือน 
PHY61-107 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

PHY60-108 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics Laboratory 

1(0-3-2) PHY61-108 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics Laboratory 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก PHY60-108 เป็น 
PHY61-108 

   PHY61-108E ปฏิบัติการฟสิิกส์ทางการแพทย์ 
Medical Physics Laboratory 

1(0-3-2) เป็นรายวิชาใหม่ ท่ีมีเนื้อหาเหมือน 
PHY61-108 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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สรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิชาเคมี 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
CHM60-101 เคมีพื้นฐาน 

Basic Chemistry 
2(2-0-4) CHM61-101 เคม ี1 

Chemistry I 
3(3-0-6) 1) เปลี่ยนช่ือวิชาจาก เคมีพื้นฐาน 

(Basic Chemistry) มาเป็น เคมี 1 
(Chemistry I) 
2) เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตจาก 2 หน่วย
กิต มาเป็น 3 หน่วยกิต 
3) ย้ายหัวข้อ สถานะทางกายภาพของ
สารประกอบจากรายวิชา CHM60-102 
มาไว้ในรายวิชาCHM61-101 
4) เพิ่มหัวข้อเคมีนิวเคลยีร์เบื้องต้น และ 
ความส าคญัของพันธะเคมตี่ออันตรกิริยา
ของรีเซพเตอร์ยา 

CHM60-102 เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

4(4-0-8) CHM61-102 เคม ี2 
Chemistry II 

3(3-0-6) 1) เปลี่ยนช่ือวิชาจาก เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) มาเป็น เคมี 2 
(Chemistry II) 
2) เปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตจาก 4 หน่วย
กิต มาเป็น 3 หน่วยกิต 
3) เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนเป็น 
CHM61-101 
4) ย้ายหัวข้อ สถานะทางกายภาพของ
สารประกอบ ไปไว้ในรายวิชา CHM61-
101 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

CHM60-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
Basic Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก CHM60-103 เป็น 
CHM61-103 
 

   CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 
Basic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) รายวิชาที่มีการสอนเหมือน CHM61-
103 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

CHM60-104 หลักเคม ี
Principles of Chemistry 

4(4-0-8) CHM61-104 หลักเคม ี
Principles of Chemistry 

4(4-0-8) 1) รายวิชาใหม่  
2) มีปรับเนื้อหามาจากรายวิชา 
CHM60-104 แต่เน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
3) เพิ่มหัวข้อเคมีอินทรีย์เบื้องต้น และ
คอลลอยด ์

   CHM61-104E หลักเคม ี
Principles of Chemistry 

4(4-0-8) 1) รายวิชาใหม่ สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2) เนื้อหาเหมือน CHM61-104 

   CHM61-105 เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

4(4-0-8) 1) รายวิชาใหม่ สอนเป็นภาษาไทย 
2) ปรับเนื้อหามาจากรายวิชา CHM60-
104 และสอดคล้องกับ มคอ. 1 ของ
สภาวิศวกร 

   CHM61-106 เคมีพื้นฐาน 
Fundamental Chemsitry 

4(4-0-8) 1) รายวิชาใหม่ สอนเป็นภาษาไทย 
2) ปรับเนื้อหามาจากรายวิชา CHM60-
104 แต่เน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้ทางสาธารณสุข 
3) เพิ่มหัวข้อความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเคมี
และความส าคญัส าหรับสาธารณสขุ 

CHM60-105 เคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry 

4(4-0-8) CHM61-107 เคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก CHM60-105 เป็น 
CHM61-107 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

CHM60-112 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 
Organic Chemistry 
Laboratory I 

1(0-3-2) CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์
Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก CHM60-112 เป็น 
CHM61-110 
 

CHM60-111 เคมีอินทรีย ์1 
Organic Chemistry I 

4(4-0-8) CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Fundamental Organic 
Chemistry 

2(2-0-4) 1) รายวิชาใหม่ สอนเป็นภาษาไทย 
2) ปรับหน่วยกติลงจาก 4 หน่วยกิต 
เหลือ 2 หน่วยกิต 
3) ปรับเนื้อหามาจากรายวิชา CHM60-
111 โดยยังคงลดเนื้อหาหัวข้อ สเตริโอ
โซเมอรซิึม และวัสดุใหม่ ออก และมีการ
ปรับความลุ่มลึกของเนื้อหาที่เหลอืให้
น้อยลงระดบัพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้น 

   CHM61-111E เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 
Fundamental Organic 
Chemistry 

2(2-0-4) 1) รายวิชาใหม่ สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2) เนื้อหาเหมือน CHM61-111  

   CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย์ 
Principles of Organic Chemistry 

3(2-0-6) 1) รายวิชาใหม่ สอนเป็นภาษาไทย 
2) ปรับหน่วยกติลงจาก 4 หน่วยกิต 
เหลือ 3 หน่วยกิต 
3) ปรับเนื้อหามาจากรายวิชา CHM60-
111 โดยยังคงลดเนื้อหาหัวข้อ วัสดุใหม่
ออก และมีการปรับความลุ่มลึกของ
เนื้อหาที่เหลือให้อยู่ในระดับความลุ่มลึก
ปานกลางเท่านั้น 

   CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 
Organic chemistry I  

4(2-0-8) 1) รายวิชาใหม่ สอนเป็นภาษาไทย 
2) ปรับเนื้อหามาจากรายวิชา CHM60-
111 โดยยังคงลดเนื้อหาหัวข้อ วัสดุใหม่
ออก แต่เพิ่มเนื้อหากลไกการ
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

เกิดปฏิกริิยาเบื้องต้น ระดับความลึกลึก
ของเนื้อหาทุกหัวข้ออยู่ระดับสูง 

CHM60-231 เคมีเชิงฟิสิกส ์
Physical Chemistry 

4(4-0-8) CHM61-231 หลักเคมเีชิงฟิสิกส ์
Principles of Physical 
Chemistry 

4(4-0-8) 1. เปลี่ยนรหสัจาก CHM60-231 เป็น 
CHM61-231 
2. เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์
ทางด้านเภสัชศาสตร ์

CHM60-232 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์
Physical Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-2) CHM61-232 ปฏิบัติการหลักเคมีเชิงฟิสิกส ์
Principles of Physical 
Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก CHM60-232 เป็น 
CHM61-232 
 

CHM60-241 เคมีวิเคราะห ์
Analytical Chemistry 

4(4-0-8) CHM61-241 หลักเคมีวเิคราะห ์
Principles of Analytical 
Chemistry 

4(4-0-8) 1) เปลี่ยนช่ือจาก เคมีวิเคราะห์ 
(Analytical Chemistry) เป็น หลักเคมี
วิเคราะห์ (Principles of Analytical 
Chemistry) 
2) เปลี่ยนรหสัจาก CHM60-241 เป็น 
CHM61-241 

CHM60-242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์
Analytical Chemistry 
Laboratory 

1(0-3-2) CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห ์
Principles of Analytical 
Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 1) เปลี่ยนช่ือจาก ปฏิบิติการเคมี
วิเคราะห์ (Analytical Chemistry 
Laboratory) เป็น ปฏิบัติการหลกัเคมี
วิเคราะห์ (Principles of Analytical 
Chemistry Laboratory) 
2) เปลี่ยนรหสัจาก CHM60-242 เป็น 
CHM61-242 

CHM60-243 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 
Fundamental Analytical 
Chemistry 

2(2-0-4) CHM61-241E หลักเคมีวเิคราะห ์
Principles of Analytical 
Chemistry 

4(4-0-8) 1) สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2) เพิ่มหน่วยกิตจาก 2 หน่วยกิตเป็น 4 
หน่วยกิต ตามความต้องการของ
หลักสตูร 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

3) เพิ่มเติมเนื้อหาใหเ้หมือนกับรายวิชา 
CHM61-241 เพื่อให้หลักสูตรเทคนิค
การแพทย์ปกติ และหลักสูตรเทคนิค
การแพทย์ (English program) มี
ความรู้เหมือนกัน 

CHM60-251 หลักชีวเคม ี 4(4-0-8) CHM61-251 หลักชีวเคม ี
Principles of Biochemistry 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก CHM60-251 เป็น 
CHM61-251 

CHM60-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคม ี
Principles of  
Biochemistry Laboratory 

1(0-3-2) CHM61-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคม ี
Principles of Biochemistry 
Laboratory 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก CHM60-252 เป็น 
CHM61-252 
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สรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิชาชีววิทยา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
BIO60-101 หลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I 
4(4-0-8) BIO61-101 หลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I 
4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-101 เป็น 

BIO61-101 
BIO60-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  

Principles of Biology I 
Laboratory 

1(0-3-2) BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1  
Principles of Biology I 
Laboratory 

1(0-3-2) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-102 เป็น 
BIO61-102 
 

BIO60-103 หลักชีววิทยา 2  
Principles of Biology II 

4(4-0-8) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2  
Principles of Biology II 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-103 เป็น 
BIO61-103 

BIO60-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  
Principles of Biology II 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 
 

BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2  
Principles of Biology II 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-104 เป็น 
BIO61-104 

BIO60-105 ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 

4(4-0-8) BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-105 เป็น 
BIO61-105 

   BIO61-105E ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 

4(4-0-8) รายวิชาที่มีการสอนเหมือน BIO61-105 
แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

BIO60-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-106 เป็น 
BIO61-106 

   BIO61-106E ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

รายวิชาที่มีการสอนเหมือน BIO61-106 
แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

BIO60-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health 
Science 

4(4-0-8) BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-171 เป็น 
BIO61-171 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

   BIO61-171E ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 

4(4-0-8) รายวิชาที่มีการสอนเหมือน BIO61-171 
แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

BIO60-172 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
ส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
Cell Biology for Health 
Science Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-172 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลส์ าหรบั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-172 เป็น 
BIO61-172 

   BIO61-172E ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลส์ าหรบั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Cell Biology for Health Science 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 

รายวิชาที่มีการสอนเหมือน BIO61-172 
แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

BIO60-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 
Basic Medical Biochemistry 

3(3-0-6) BIO61-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 
Basic Medical Biochemistry 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-191 เป็น 
BIO61-191 

BIO60-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์
เบื้องต้น 
Basic Medical Biochemistry 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทยเ์บื้องตน้ 
Basic Medical Biochemistry 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-192 เป็น 
BIO61-192 

BIO60-201 ชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology 

4(4-0-8) BIO61-201 ชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology 

4(4-0-8) 1. เปลี่ยนรหสัจาก BIO60-201 เป็น 
BIO61-201 
2. เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนเป็น 
BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ 
BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 

BIO60-202 ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology Laboratory  

1(0-3-2) 
 

BIO61-202 ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 
Marine Biology Laboratory  

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-202 เป็น 
BIO61-202 

BIO60-211 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

4(4-0-8) BIO61-211 จุลชีววิทยา 
Microbiology 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-211 เป็น 
BIO61-211 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

BIO60-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
Microbiology Laboratory 
 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-212 เป็น 
BIO61-212 

BIO60-213 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamentals of 
Microbiology 

2(2-0-4) BIO61-213 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamentals of Microbiology 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-213 เป็น 
BIO61-213 

   BIO61-213E จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamentals of Microbiology 

2(2-0-4) รายวิชาที่มีการสอนเหมือน BIO61-213 
แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

BIO60-214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamentals of 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamentals of Microbiology 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-214 เป็น 
BIO61-214 

   BIO61-214E ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 
Fundamentals of Microbiology 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 

รายวิชาที่มีการสอนเหมือน BIO61-214 
แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

BIO60-240 พฤกษศาสตร ์
Botany 

4(4-0-8) BIO61-240 พฤกษศาสตร ์
Botany 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-240 เป็น 
BIO61-240 

BIO60-241 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์
Botany Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-241 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์
Botany Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-241 เป็น 
BIO61-241 

BIO60-250 หลักนิเวศวิทยา 
Principles of Ecology 

4(4-0-8) BIO61-250 หลักนิเวศวิทยา 
Principles of Ecology 

4(4-0-8) 1. เปลี่ยนรหสัจาก BIO60-250 เป็น 
BIO61-250 
2. เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนเป็น 
BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ 
BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 

BIO60-251 นิเวศวิทยาทางน้ า 
Aquatic Ecology 

4(4-0-8) BIO61-251 นิเวศวิทยาทางน้ า 
Aquatic Ecology 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-251 เป็น 
BIO61-251 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

BIO60-252 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางน้ า 
Aquatic Ecology 
Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-252 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางน้ า 
Aquatic Ecology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-252 เป็น 
BIO61-252 

BIO60-253 นิเวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology 

4(4-0-8) BIO61-253 นิเวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology 

4(4-0-8) 1. เปลี่ยนรหสัจาก BIO60-253 เป็น 
BIO61-253 
2. เปลี่ยนรายวิชาบังคับก่อนเป็น 
BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 และ 
BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 

BIO60-254 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-254 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางทะเล 
Marine Ecology Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-254 เป็น 
BIO61-254 

   BIO61-255 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศส าหรับ
การวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 
Scuba Diving for Underwater  
Biological Research 

2(2-0-4) 1) รายวิชาใหม ่
2) สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากร โดยพัฒนามาจากรายวชิา 
BIO-253 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศ
ส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 
Scuba Diving for Underwater 
Biological Research 

   BIO61-256 ปฏิบัติการการด าน้ าแบบใช้ถัง
อากาศส าหรับการวิจัยทางชีววิทยา
ใต้น้ า 
Scuba Diving for Underwater 
Biological Research Laboratory 
 

2(0-6-4) 1) รายวิชาใหม ่
2) สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรายวิชาบังคับ
ของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากร โดยพัฒนามาจากรายวชิา 
BIO-253 การด าน้ าแบบใช้ถังอากาศ
ส าหรับการวิจัยทางชีววิทยาใต้น้ า 
Scuba Diving for Underwater 
Biological Research 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

BIO60-272 ชีววิทยาโมเลกลุของพืช 
Plant Molecular Biology 

4(4-0-8) BIO61-272 ชีววิทยาโมเลกลุของพืช 
Plant Molecular Biology 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-272 เป็น 
BIO61-272 

BIO60-321 พันธุศาสตร ์
Genetics 

4(4-0-8) BIO61-321 พันธุศาสตร ์
Genetics 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-321 เป็น 
BIO61-321 

BIO60-322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร ์
Genetics Laboratory 

1(0-3-2) 
 

BIO61-322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร ์
Genetics Laboratory 

1(0-3-2) 
 

เปลี่ยนรหัสจาก BIO60-322 เป็น 
BIO61-322 

 
  



89 

 

สรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 0(0-0-4) 

MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 0(0-0-4) 

เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-001 เป็น 
MAT61-001 

   MAT61-001E คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Mathematics 0(0-0-4) 

รายวิชาที่มีการสอนเหมือน MAT61-
001 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

MAT60-100 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
General Mathematics 

4(4-0-8) 

ไม่เปดิรายวิชา 

รายวิชานี้แยกเป็น 4 รายวิชาเพื่อให้
เหมาะสมกับการเรยีนการสอนในแต่ละ
หลักสตูรดังนี้  MAT61-100, MAT61-
106, MAT61-107, MAT61-107E,  
MAT61-108 และ MAT61-108E 

  

 

MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
Mathematics for Science and 
Technology 

4(4-0-8) 

เปิดรายวิชาใหม ่

  

 

MAT61-100E คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
Mathematics for Science and 
Technology 

4(4-0-8) 
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาเหมือนรายวิชา 
MAT61-100 แต่สอนเป็นอังกฤษ 

MAT60-101 แคลคูลสั 1 
Calculus I 2(2-0-4) 

MAT61-101 แคลคูลสั 1 
Calculus I 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-101 เป็น 
MAT61-101 

  
 

MAT61-101E แคลคูลสั 1 
Calculus I 

2(2-0-4) รายวิชาที่มีการสอนเหมือน MAT61-
101 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

MAT60-102 แคลคูลสั 2 
Calculus II 2(2-0-4) 

MAT61-102 แคลคูลสั 2 
Calculus II 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-102 เป็น 
MAT61-102 

  
 

MAT61-102E แคลคูลสั 2 
Calculus II 

2(2-0-4) รายวิชาที่มีการสอนเหมือน MAT61-
102 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

MAT60-103 แคลคูลสั 3 
Calculus III 4(4-0-8) 

MAT61-103 แคลคูลสั 3 
Calculus III 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-103 เป็น 
MAT61-103 

  
 

MAT61-103E แคลคูลสั 3 
Calculus III 

4(4-0-8) รายวิชาที่มีการสอนเหมือน MAT61-
103 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

MAT60-104 คณิตศาสตร ์1 
Mathematics I 4(4-0-8) 

MAT61-104 คณิตศาสตร ์1 
Mathematics I 4(4-0-8) 

เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-104 เป็น 
MAT61-104 

MAT60-105 คณิตศาสตร ์2 
Mathematics II 4(4-0-8) 

MAT61-105 คณิตศาสตร ์2 
Mathematics II 4(4-0-8) 

เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-105 เป็น 
MAT61-105 

  
 

MAT61-106 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 
Mathematics for Business 4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่

  
 

MAT61-107 คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร ์
Mathematics for Allied 
Health Sciences 

4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่

  
 

MAT61-107E คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร ์
Mathematics for Allied 
Health Sciences 

4(4-0-8) 
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาเหมือนรายวิชา 
MAT61-107 แต่สอนเป็นอังกฤษ 

  

 

MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุข
ศาสตร ์
Mathematics for Public 
Health Sciences 

4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

  

 

MAT61-108E คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุข
ศาสตร ์
Mathematics for Public 
Health Sciences 

4(4-0-8) 
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาเหมือนรายวิชา 
MAT61-108 แต่สอนเป็นอังกฤษ 

MAT60-110 สถิติเบื้องต้น  
Elementary Statistics 

2(2-0-4) 
MAT61-110 สถิติเบื้องต้น  

Elementary Statistics 
2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-110 เป็น 

MAT61-110 
MAT60-111 สถิติประยุกต ์

Applied Statistics 
4(4-0-8) MAT61-111 สถิติประยุกต ์

Applied Statistics 4(4-0-8) 
เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-111 เป็น 
MAT61-111 

MAT60-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Biostatistics in Health 
Science Research 

4(4-0-8) 

MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจยัทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
Biostatistics in Health 
Science Research 

4(4-0-8) เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-112 เป็น 
MAT61-112 

   MAT61-113 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
Biostatistics for Medical 
sciences 

4(4-0-8) เปิดรายวิชาใหม ่

MAT60-201 แคลคูลสั 4 
Calculus IV 4(4-0-8) 

MAT61-201 แคลคูลสั 4 
Calculus IV 4(4-0-8) 

เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-201 เป็น 
MAT61-201 

  
 

MAT61-201E แคลคูลสั 4 
Calculus IV 4(4-0-8) 

รายวิชาที่มีการสอนเหมือน MAT61-
201 แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

MAT60-202 วิยุตคณติและการประยุกต ์
Discrete Mathematics and 
Applications 

4(4-0-8) 
MAT61-202 วิยุตคณติและการประยุกต ์

Discrete Mathematics and 
Applications 

4(4-0-8) 
เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-202 เป็น 
MAT61-202 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 สิ่งที่ปรับเปลี่ยน 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

MAT60-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการ
ประยุกต ์
Linear Algebra and 
Applications 

4(4-0-8) 

MAT61-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์
Linear Algebra and 
Applications 

4(4-0-8) 
เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-203 เป็น 
MAT61-203 

MAT60-210 ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 4(3-2-8) 

MAT61-210 ความน่าจะเป็นและสถิติ  
Probability and Statistics 4(3-3-8) 

เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-210 เป็น 
MAT61-210 

   MAT61-213 ชีวสถิติส าหรับสหเวชศาสตร ์
Biostatistics for Allied Health 
Sciences 

3(2-3-6) เปิดรายวิชาใหม ่

MAT60-311 ความน่าจะเป็นและสถิติ
ส าหรับวิศวกร 
Probability and Statistics 
for Engineer 

4(4-0-8) 

MAT61-311 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับ
วิศวกร 
Probability and Statistics for 
Engineer 

4(4-0-8) 
เปลี่ยนรหัสจาก MAT60-311 เป็น 
MAT61-311 

  

 

MAT61-311E ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับ
วิศวกร 
Probability and Statistics for 
Engineer 

4(4-0-8) 
รายวิชาใหม่ท่ีมีเนื้อหาเหมือนรายวิชา 
MAT61-311 แต่สอนเป็นอังกฤษ 
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ภาคผนวก ก 

 

ตารางการเทียบรายวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ตารางการเทียบรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หน่วยกิต) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หน่วยกิต) 
กลุ่มวชิาด้านฟิสิกส ์ กลุ่มวชิาด้านฟิสิกส ์
PHY60-101 หลักฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) PHY61-101 หลักฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
PHY60-102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1(0-3-2) PHY61-102 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 1 1(0-3-2) 
PHY60-103 หลักฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) PHY61-103 หลักฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
PHY60-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1(0-3-2) PHY61-104 ปฏิบัติการฟสิิกส์ 2 1(0-3-2) 
PHY60-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4) PHY61-105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน 2(2-0-4) 
PHY60-106 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(4-0-8) PHY61-106 ฟิสิกส์ทั่วไป  4(4-0-8) 
PHY60-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ 4(4-0-8) PHY61-107 ฟิสิกส์ทางการแพทย ์ 4(4-0-8) 
PHY60-108 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทางการแพทย์ 1(0-3-2) PHY61-108 ปฏิบัติการฟสิิกส์ทางการแพทย์ 1(0-3-2) 
กลุ่มวชิาด้านเคมี กลุ่มวชิาด้านเคมี 
CHM60-101 เคมีพื้นฐาน 2(2-0-4) - - - 
CHM60-102 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) CHM61-102 เคม ี2 3(3-0-6) 
CHM60-103 ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐาน 1(0-3-2) CHM61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
CHM60-104 หลักเคม ี 4(4-0-8) CHM61-104 หลักเคม ี 4(4-0-8) 

CHM61-105 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 
CHM61-106 เคมีพื้นฐาน 4(4-0-8) 

CHM60-105 เคมีสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) CHM61-112 เคมีสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
CHM60-111 เคมีอินทรีย ์1 4(4-0-8) CHM61-111 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 2(2-0-4) 

CHM61-112 หลักเคมีอินทรีย์ 3(2-0-6) 
CHM61-113 เคมีอินทรีย์ 1 4(2-0-8) 

CHM60-112 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี์ 1 1(0-3-2) CHM61-110 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี ์ 1(0-3-2) 
CHM60-231 เคมีเชิงฟสิิกส ์ 4(4-0-8) CHM61-231 หลักเคมเีชิงฟิสิกส ์ 4(4-0-8) 
CHM60-232 ปฏิบัติการเคมเีชิงฟิสิกส ์ 1(0-3-2) CHM61-232 ปฏิบัติการหลักเคมีเชิงฟิสิกส ์ 1(0-3-2) 
CHM60-241 เคมีวิเคราะห ์ 4(4-0-8) CHM61-241 หลักเคมีวเิคราะห ์ 4(4-0-8) 
CHM60-242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-2) CHM61-242 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห ์ 1(0-3-2) 
CHM60-251 หลักชีวเคม ี 4(4-0-8) CHM61-251 หลักชีวเคม ี 4(4-0-8) 
CHM60-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคม ี 1(0-3-2) CHM61-252 ปฏิบัติการหลักชีวเคม ี 1(0-3-2) 
กลุ่มวชิาด้านชีววิทยา กลุ่มวชิาด้านชีววิทยา 
BIO60-101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) BIO61-101 หลักชีววิทยา 1 4(4-0-8) 
BIO60-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-4-2) BIO61-102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 1(0-4-2) 
BIO60-103 หลักชีววิทยา 2 4(4-0-8) BIO61-103 หลักชีววิทยา 2 4(4-0-8) 
BIO60-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-2) BIO61-104 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 1(0-3-2) 
BIO60-105 ชีววิทยาท่ัวไป 4(4-0-8) BIO61-105 ชีววิทยาท่ัวไป 4(4-0-8) 
BIO60-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) BIO61-106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 
BIO60-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

4(4-0-8) BIO61-171 ชีววิทยาของเซลล์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

4(4-0-8) 

BIO60-172 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลลส์ าหรบั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1(0-3-2) BIO61-172 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์
ส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

1(0-3-2) 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หน่วยกิต) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หน่วยกิต) 
BIO60-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 3(3-0-6) BIO61-191 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
BIO60-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทยเ์บื้องตน้ 1(0-3-2) BIO61-192 ปฏิบัติการชีวเคมีการแพทย์

เบื้องต้น 
1(0-3-2) 

BIO60-201 ชีววิทยาทางทะเล 4(4-0-8) BIO61-201 ชีววิทยาทางทะเล 4(4-0-8) 
BIO60-202 ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 1(0-3-2) BIO61-202 ปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล 1(0-3-2) 
BIO60-211 จุลชีววิทยา 4(4-0-8) BIO61-211 จุลชีววิทยา 4(4-0-8) 
BIO60-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) BIO61-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 
BIO60-213 จุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 2(2-0-4) BIO61-213 จลุชีววิทยาพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
BIO60-214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) BIO61-214 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
BIO60-240 พฤกษศาสตร ์ 4(4-0-8) BIO61-240 พฤกษศาสตร ์ 4(4-0-8) 
BIO60-241 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์ 1(0-3-2) BIO61-241 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์ 1(0-3-2) 
BIO60-250 หลักนิเวศวิทยา 4(4-0-8) BIO61-250 หลักนิเวศวิทยา 4(4-0-8) 
BIO60-251 นิเวศวิทยาทางน้ า 4(4-0-8) BIO61-251 นิเวศวิทยาทางน้ า 4(4-0-8) 
BIO60-252 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางน้ า 1(0-3-2) BIO61-252 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางน้ า 1(0-3-2) 
BIO60-253 นิเวศวิทยาทางทะเล 4(4-0-8) BIO61-253 นิเวศวิทยาทางทะเล 4(4-0-8) 
BIO60-254 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางทะเล 1(0-3-2) BIO61-254 ปฏิบัติการนเิวศวิทยาทางทะเล 1(0-3-2) 
BIO60-272 ชีววิทยาโมเลกลุของพืช 4(4-0-8) BIO61-272 ชีววิทยาโมเลกลุของพืช 4(4-0-8) 
BIO60-321 พันธศุาสตร ์ 4(4-0-8) BIO61-321 พันธุศาสตร ์ 4(4-0-8) 
BIO60-322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร ์ 1(0-3-2) BIO61-322 ปฏิบัติการพันธุศาสตร ์ 1(0-3-2) 
กลุ่มวชิาด้านคณิตศาสตร์และสถติิ กลุ่มวชิาด้านคณิตศาสตร์และสถติิ 
MAT60-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0(0-0-4) MAT61-001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 0(0-0-4) 
MAT60-100 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
4(4-0-8) 

MAT61-106 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 4(4-0-8) 
MAT61-107 คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร ์ 4(4-0-8) 
MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุข

ศาสตร ์
4(4-0-8) 

MAT60-101 แคลคูลสั 1 2(2-0-4) MAT61-101 แคลคูลสั 1 2(2-0-4) 
MAT60-102 แคลคูลสั 2  2(2-0-4) MAT61-102 แคลคูลสั 2  2(2-0-4) 
MAT60-103 แคลคูลสั 3 4(4-0-8) MAT61-103 แคลคูลสั 3 4(4-0-8) 
MAT60-104 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
MAT60-105 คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) 
MAT60-110 สถิติเบื้องต้น  2(2-0-4) MAT61-110 สถิติเบื้องต้น  2(2-0-4) 
MAT60-111 สถิติประยุกต ์ 4(4-0-8) MAT61-111 สถิติประยุกต ์ 4(4-0-8) 
MAT60-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4(4-0-8) MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4(4-0-8) 

MAT61-113 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

4(4-0-8) 

MAT60-201 แคลคูลสั 4 4(4-0-8) MAT61-201 แคลคูลสั 4 4(4-0-8) 
MAT60-202 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 4(4-0-8) MAT61-202 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 4(4-0-8) 
MAT60-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์ 4(4-0-8) MAT61-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์ 4(4-0-8) 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 (หน่วยกิต) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หน่วยกิต) 
MAT60-210 ความน่าจะเป็นและสถิติ  4(3-2-8) MAT61-210 ความน่าจะเป็นและสถิติ  4(3-3-8) 
MAT60-311 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับ

วิศวกร 
4(4-0-8) MAT61-311 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับ

วิศวกร 
4(4-0-8) 

 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 (หน่วยวิชา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาด้านเคมี กลุ่มวชิาด้านเคมี 

CHM59-104 หลักเคม ี 1(4-0-8) CHM61-105 เคมีทั่วไป 4(2-0-8) 
CHM59-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 0.5(0-4-2) MAT61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
กลุ่มวชิาด้านคณิตศาสตร์และสถติิ กลุ่มวชิาด้านคณิตศาสตร์และสถติิ 

MAT59-101 แคลคูลสั 1 0.5(2-0-4) MAT61-101 แคลคูลสั 1 2(2-0-4) 
MAT59-102 แคลคูลสั 2  0.5(2-0-4) MAT61-102 แคลคูลสั 2  2(2-0-4) 
MAT59-103 แคลคูลสั 3 1(4-0-8) MAT61-103 แคลคูลสั 3 4(4-0-8) 
MAT59-201 แคลคูลสั 4 1(4-0-8) MAT61-201 แคลคูลสั 4 4(4-0-8) 
MAT59-202 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 4(4-0-8) MAT61-202 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 4(4-0-8) 
MAT59-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์ 4(4-0-8) MAT61-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์ 4(4-0-8) 
MAT59-311 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับ

วิศวกร 
4(4-0-8) MAT61-311 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับ

วิศวกร 
4(4-0-8) 

 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (หน่วยวิชา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หน่วยกิต) 

กลุ่มวชิาด้านเคมี กลุ่มวชิาด้านเคมี 

CHM-104 หลักเคม ี 1(4-0-8) CHM61-106 เคมีพื้นฐาน 4(2-0-8) 
CHM-106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 0.5(0-4-2) MAT61-103 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
กลุ่มวชิาด้านคณิตศาสตร์และสถติิ กลุ่มวชิาด้านคณิตศาสตร์และสถติิ 

MAT-107 คณิตศาสตร์ 1 1(4-0-8) MAT61-104 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
MAT-108 คณิตศาสตร์ 2 1(4-0-8) MAT61-105 คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) 
MAT-113 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1(4-0-8) MAT61-100 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี
4(4-0-8) 

MAT61-106 คณิตศาสตร์ส าหรับธรุกิจ 4(4-0-8) 
MAT61-107 คณิตศาสตร์ส าหรับสหเวชศาสตร ์ 4(4-0-8) 
MAT61-108 คณิตศาสตร์ส าหรับสาธารณสุข

ศาสตร ์
4(4-0-8) 

MAT-114 สถิติประยุกต ์ 1(4-0-8) MAT61-111 สถิติประยุกต ์ 4(4-0-8) 
MAT61-112 ชีวสถิติส าหรับการวิจยัทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4(4-0-8) 

MAT61-114 ชีวสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

4(4-0-8) 

MAT-117 ความน่าจะเป็น สถิติ และการ
ประยุกต ์

1(3-3-8) MAT61-210 ความน่าจะเป็นและสถิติ  4(3-3-8) 
MAT61-311 ความน่าจะเป็นและสถิตสิ าหรับ

วิศวกร 
4(4-0-8) 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 (หน่วยวิชา) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 (หน่วยกิต) 

MAT-204 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 1(4-0-8) MAT61-202 วิยุตคณติและการประยุกต ์ 4(4-0-8) 
MAT-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์ 1(4-0-8) MAT61-203 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต ์ 4(4-0-8) 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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