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สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย :
ชื่อภาษาอังกฤษ :

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Bachelor of Science Program in Biochemistry and Molecular
Biology

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
Bachelor of Science (Biochemistry and Molecular Biology)
วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
B.S. (Biochemistry and Molecular Biology)

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงปริญญาเดียว วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. นักวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และเอกชน
2. ที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคนิควิจัยทางชีวเคมี
4. นักธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ลาดับที่
1

รายการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
2
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
3
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ ศธ.
พ.ศ.2548
30
1
84
6
120

หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2557
30
1
99
49
23
26
50
38
12
6
135
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รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน
30 หน่วยกิต
นิสิตต้องศึกษาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
จานวน
12
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
จานวน
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
จานวน
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
จานวน
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลานามัย (บังคับไม่นบั หน่วยกิต)
จานวน
1
หน่วยกิต
กาหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาภาษา
001201
001211
001212
001213

ไม่น้อยกว่า
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

จานวน

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
จานวน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
001221
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
001222
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001223
ดุริยางควิจักขณ์
Music Appreciation
001224
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Arts in Daily Life

12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
จานวน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
001231
ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจาวัน
Philosophy of Life for Sufficient living
001232
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
001233
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001234
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Civilization and Local Wisdom
001235
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
001236
การจัดการการดาเนินชีวิต
Living Management
001237
ทักษะชีวิต
Life Skills
001238
การรู้เท่าทันสื่อ
Media Literacy

6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
จานวน
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
001271
มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม
Man and Environment
001272
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
001273
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติ ประจาวัน
Mathematics and Statistics in Everyday life
001274
ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
001275
อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
001276
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us

6 หน่วยกิต

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001277
001278
001279

กลุ่มวิชาพลานามัย
001281

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Everyday Life
บังคับไม่นับหน่วยกิต
กีฬาและการออกกาลังกาย
Sports and Exercises

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

จานวน

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

2)หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
2.1.1) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
255111
ชีวสถิติ
Biostatisitcs
256103
เคมีเบื้องต้น
Introductory Chemistry
258101
ชีววิทยาเบื้องต้น
Introductory Biology
258261
พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
261103
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics

จานวน 99 หน่วยกิต
จานวน 49 หน่วยกิต
จานวน 23 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2.1.2) วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
205121
การเขียนขั้นพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ)
Basic Writing (English)
256121
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry

จานวน 26 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
2(2-0-4)
4(3-3-7)

5(4-3-9)
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256254
256343
266201
266381

411302

เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
เคมีเชิงฟิสิกส์และการนาไปประยุกต์ใช้
Physical Chemistry and Applications
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
Basic Scientific Instrumentation and
Laboratory Administration and Management
ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)

2(1-3-3)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน
จานวน 50 หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ
จานวน 38 หน่วยกิต
205200
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
205201
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
205202
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
411201
หลักชีวเคมี
4(3-3-7)
Principle of Biochemistry
411203
พันธุศาสตร์โมเลกุลเชิงชีวเคมี
3(2-3-5)
Biochemical molecular genetics
411204
เทคนิคทางชีวเคมี เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
4(2-6-7)
Techniques in Biochemisrty, Cell and Molecular Biology
411205
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-7)
Physiological Biochemistry
411301
ชีวเคมีเทคโนโลยี
4(3-3-7)
Biochemical Technology
411495
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
6 หน่วยกิต
Undergraduate Thesis
411497
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar

7

415402

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน
Basic Research Methodology

วิชาบังคับอีก 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้
411491
การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ
International Academic or Professional Training
411492
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

3(2-3-5)

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2.2.2) วิชาเลือก
จานวน 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนตามรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่อาจจะเปิดเพิ่มเติมในภายหลังได้
266483
เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเครื่องสาอาง
3(1-6-5)
และเครื่องมือแพทย์
Laboratory Quality Techniques in Cosmetics and
Medical Device
411321
เทคนิควิจัยทางด้านชีวเคมี
3(2-3-5)
Research Techniques in Biochemistry
411322
เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
3(2-3-5)
Medicinal Plant Biotechnology
411323
การเพาะเลี้ยงเซลล์เบื้องต้น
3(2-3-5)
Basic Cell Culture
411325
พื้นฐานชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
Basic Plant Biochemistry
411381
ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี
3(0-6-3)
Special Problem in Biochemistry
412345
เทคโนโลยีสเต็มเซลล์
3(2-3-5)
Stem Cell Technology
413337
โภชนวิทยากับสุขภาพและการเกิดโรค
2(2-0-4)
Nutrition Science in Health and Disease
415251
เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
3(2-3-5)
Medical Analytical Chemistry
415351
ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
3(2-3-5)
Medical Molecular Biology
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415359

415401

การประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์
ในเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
Method Validation in Medical Chemical Analysis
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
Pharmacology and Toxicology

3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือสถาบันอื่น

2 (1-3-3)

4(3-3-7)
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001211
001221
001236
252182
256103
258101

*
**
***
****

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน*
Fundamental English
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า**
Information Science for Study and Research
การจัดการการดาเนินชีวิต***
Living Management
แคลคูลัส 1
Calculus I
เคมีเบื้องต้น
Introductory Chemistry
ชีววิทยาเบื้องต้น
Introductory Biology
รวม

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001201
001212
001272
001281
252183
256121
261103

*
**
***
****

ทักษะภาษาไทย*
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา*
Developmental English
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน****
Introduction to Computer Information Science
กีฬาและการออกกาลังกาย (ไม่นับหน่วยกิต)
Sports and Exercises (Non-credit)
แคลคูลัส 2
Calculus II
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
รวม

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
5(4-3-9)
4(3-3-7)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001213
001222
205121
255111
258261
266201
411201

*
**
***
****

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*
English for Academic Purposes
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม**
Language, Society and Culture
การเขียนขั้นพื้นฐาน
Basic Writing
ชีวสถิติ
Biostatisitcs
พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
หลักชีวเคมี
Principles of Biochemistry
รวม

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
22 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
001237

ทักษะชีวิต***
Life Skills

3(2-2-5)

001278

ชีวิตและสุขภาพ ****
Life and Health

3(2-2-5)

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-7)
Quantitative Analysis
พันธุศาสตร์โมเลกุลเชิงชีวเคมี
3(2-3-5)
Biochemical Molecular Genetics
เทคนิคทางชีวเคมี เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
4(2-6-7)
Techniques in Biochemisrty, Cell and Molecular Biology
ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-7)
Physiological Biochemistry
รวม
22 หน่วยกิต

256254
411203
411204
411205

*
**
***
****

หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หรือเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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205201
256343
266381

411301
411302
Xxxxxx

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
เคมีเชิงฟิสิกส์และการนาไปประยุกต์ใช้
Physical Chemistry and Applications
เครือ่ งมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
Basic Scientific Instrumentation and
Laboratory Administration and Management
ชีวเคมีเทคโนโลยี
Biochemical Technology
ชีวสารสนเทศศาสตร์
Bioinformatics
วิชาเลือก
รวม

1(0-2-1)
4(3-3-7)
4(3-3-7)

4(3-3-7)
2(1-3-3)
3 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
205202
415402
Xxxxxx
Xxxxxx

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
Communicative English for Research Presentation
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน
Basic Research Methodology
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น

1(0-2-1)
3(2-3-5)
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
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411495
411497
Xxxxxx

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis
สัมมนา
Seminar
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
411491
411492

การฝึกอบรมหรือการฝึกงานในต่างประเทศ
International Academic or Professional Training
สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

6 หน่วยกิต หรือ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001201

ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนเพื่อการสื่อสาร โดย
เน้นทักษะ การอ่านและการเขียนเป็นสาคัญ
The development of language skills in listening, reading, speaking and written
communication skills with an emphasis on reading and writing is important
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารใน

ปริบทต่าง ๆ
Development of fundamental English listening, speaking, reading skills, and
grammar for communicative purposes in various contexts
001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ เพื่อการสื่อสารในปริบทต่าง ๆ
Development of English listening, speaking, reading skills, and grammar for
communicative purposes in various contexts
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน การเขียนงานและการศึกษาค้นคว้า

เชิง

วิชาการ
Development of English skills with an emphasis on academic reading, writing
and researching
001221

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการ
นาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้
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The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information and communication technology application, media and information
literacy ,knowledge management, selection, synthesis, and presentation of information as well
as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคม และวัฒนธรรม
โดยพิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นในภาษา โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
กับการใช้ภาษา ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปัจ จัยทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
ประชาคมอาเซียนและของโลก
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study includes
the interaction between language usage ,social structure, and cultural structure. The study
also includes language change caused by social and cultural factors of Thailand ,ASEAN
community, and the world
001223

ดุริยางควิจักขณ์
3(2-2-5)
Music Appreciation
ศึกษาและเข้าใจดนตรีในกระบวนการรับรู้เสียง อารมณ์ ความหมายทางดนตรีศึกษา เครื่อง
ดนตรีและทฤษฎีดนตรี ศึกษาลักษณะดนตรีไทยประจาชาติ และดนตรีตะวันตกในด้าน เครื่อง วง เพลง
อัตลักษณ์และสุนทรียะ ศึกษาอัตลักษณ์ของดนตรีพนื้ บ้านไทย ดนตรีอาเซียน และดนตรีร่วมสมัยใน
สังคมไทยสุนทรียภาพทางดนตรีในชีวิตประจาวัน ทั้งในตนเอง และบริบททางสังคมวัฒนธรรม วิเคราะห์
วิจารณ์ปรากฏการณ์ดนตรีในสังคมไทย
Study music comprehension in terms of perception, mood, meaning in music,
organology, and foundation of music theory. To study Thai traditional music and western
classical music comprising of musical instrument, ensemble, composition, style and aesthetics.
To study musical style of Thai folk music, Asian music, and contemporary music in Thai
society. Music aesthetic in daily life and social-cultural context. To analyst and criticize
musical phenomena in Thai society

17
001224

ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,โสต
ทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงานขั้น
พื้นฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพื่อการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและสากลได้
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge,
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life,
harmonized with the social context in both the global and local levels.
001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการดาเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสาเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติของผู้
มีชื่อเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people
001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชน
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สู่ศตวรรษที่ 21
Studying the laws concerning the quality of student life such as basic
rights human rights , environmental law, the laws relating to traditional knowledge and laws
pertaining to the developments towards the 21st Century

18
001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่ าง ๆ
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes
during various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand
in the world forum including future trends
001234

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกาลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกา
ภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society.
International political development, politics and adjustment of developed countries the global
economics system, impacts of globalization on economy and relations between the world
system and Thailand
001236 การจัดการการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว และ
สังคมการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง วิธีการคิด
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดาเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an
individual both as a member of a family and a member of a society which include an
adaptation to changes in a global society, world communication, conflict management
resolutions, and methods to bring about creative problem solutions leading to a better
economy and living conditions along with a more ethical society
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001237

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
การรู้จักเข้าใจตนเองและความแตกต่างระหว่างบุคลากรพัฒ นาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอกฝึกทักษะการทางานเป็นทีมที่เน้นการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการ
พัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆของบุคคลสู่ความเป็นพลเมืองโลก
Knowing and understanding oneself and individual differences.
Development of personality both mental and physical characteristics.Practiceinteam working
skills focusing on leader and follower roles Development of public consciousness and other
desirable personal characteristics to world citizens
001238

การรู้เท่าทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
ความรู้อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ในการเข้ า ถึ ง เข้า ใจตี ค วามวิ เ คราะห์ ล งข้ อ สรุ ป ที่
เหมาะสมเพื่อการรู้เท่าทันสิ่งเร้าที่ผ่านมาทางสือ่ ทุกประเภทในปัจจุบันเพื่อจะให้เป็นบัณฑิตผู้บริโภคสื่ออย่างชาญ
ฉลาดอันจะนาไปสู่ความรับผิดชอบต่อการประพฤติของตนเองในสังคมให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อและป้องปราม
ปัญหาของสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย
Knowledge, basic attributes necessary to access, understand, interpret, analyze
leading to appropriate conclusions, so as to come up to par with stimuli coming through
various contemporary media. The aim is focused on nurturing wise media consumers in
graduates, responsible for one’s own behaviors in society, not victimized and carry out
preventive measures for the society being as a whole as well.
001271

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Man and Environment
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลง
ประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลกระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตสานึก การสร้างความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of
global climate change and natural disasters at the global and
local scale and the building of environmental awareness and participation in sustainable
environmental management
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คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการทางานของ
คอมพิวเตอร์ พื้นฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management,
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media
publishing, web design and development and an influence of technology on human society.
001273

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
การประยุ กต์วิ ช าคณิต ศาสตร์และสถิติ เพื่ อใช้ ได้ จ ริงกับ ชี วิต ประจาวั น เช่ น การเงิน การ
ธนาคารการตัดสินใจทางธุรกิจและการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการสารวจและการตัดสินใจเบื้องต้น
The application of Mathematics and Statistics for everyday life including
banking and finance, business decision and statistics for data collection and basic decision
making.
001274

ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรู้เบื้ องต้ น ของยาและเคมี ภัณ ฑ์รวมถึง เครื่องส าอางและยาจากสมุ น ไพรที่ ใช้ ในชี วิ ต
ประจาวัน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their proper
selection and management for health and environmental safety
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อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสาคัญของอาหารในชีวิตประจาวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ในภูมิภาคต่างๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่ า งกาย อาหารทางเลื อ ก ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ อาหาร และอาหารและวิ ถี ชี วิ ต กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the
age of globalization
001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology Around Us
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า
พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อมสถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วน
ร่วม การใช้พลังงานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy;
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to
energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive
approach to energy issuers.
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พฤติกรรมมนุษย์
3(2-2-5)
Human Behavior
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการมีสติ
การรับรู้ เรียนรู้ ความจา และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม
พฤติกรรมปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts;
biological basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness
and its involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the
intelligent and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral
analysis and applications in daily life
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย์
วัยรุ่นและสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยา
และสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุ ขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม การ
ป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health;
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health insurance,
life insurance. Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents,
natural disasters and communicable diseases
001279

วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both biological
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth ,
space and the new frontier of science and technology
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กีฬาและการออกกาลังกาย
1(0-2-1)
Sports and Exercises
ศึกษาการเล่นกีฬา การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
Study the sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and
physical fitness test.
205121

การเขียนขั้นพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ)
Basic Writing (English)
ฝึกการเขียนระดับประโยค และฝึกใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการเขียน
Students practice writing sentences using the correct grammar

3(3-0-6)

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
1(0-2-1)
Communicative English for Specific Purposes
ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้ นการออกเสียง การใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ
Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation,
vocabulary, expressions, and sentence structures for academic and professional purposes
205201

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Communicative English for Academic Analysis
ฝึกฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน
Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing,
analyzing, interpreting, and expressing opinions for academic purposes applicable to students’
educational fields
205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอผลงาน
1(0-2-1)
Communicative English for Research Presentation
ฝึกนาเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Practice giving oral presentations on academic research related to students’
educational fields with effective delivery in English
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แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์
ปริพันธ์ และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
Mathematical induction, algebraic and transcendental functions, limits and
Continuity, derivatives and their applications, integrals and their applications, techniques of
integration, improper integrals
252183

แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
Calculus II
ลาดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์เมทริกซ์
และตั ว กาหนดค่ า ล าดั บ ชั้ น ของเมทริก ซ์ การหาผลเฉลยเชิ ง ตั ว เลขของระบบสมการเชิ ง เส้ น ด้ ว ยเมทริก ซ์
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ
Sequences and series, tests of series, power series, Taylor’s series, Laurent’s
series, matrices and determinants, rank of matrices, solutions to systems of linear equations,
Cramer’s rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear transformations,
eigenvalues and eigenvectors
255111

ชีวสถิติ
3(3-0-6)
Biostatistics
ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ
น่ า จ ะ เป็ น เบื้ อ ง ต้ น
ก า ร แ จ ก แ จ ง ค ว า ม น่ า จ ะ เป็ น ข อง ตั ว แ ป ร สุ่ ม ก า ร แ จ ก แ จ ง ข อ ง
ตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์ถดถอย
และสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์
Extent and utility of statistics for health science, descriptive statistics,
elementary of probability theory, probability distribution of random variable, sampling
distribution, estimation and testing hypotheses, elementary analysis of variance, regression and
correlation analysis, chi-square test
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เคมีเบื้องต้น
4(3-3-7)
Introductory Chemistry
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี สารละลาย สมดุล
เคมี กรด-เบส แก๊ส ของแข็ง ของเหลว เคมีอุณหพลศาสตร์ เคมีจลนศาสตร์ เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์และสารชีว
โมเลกุล เคมีสิ่งแวดล้อม สารประกอบของธาตุเรพรีเซนทเททีฟและแทรนซิชัน เคมีอุตสาหกรรม เคมีนิวเคลียร์
Stoichiometry, atomic structure, periodic table and properties of elements,
chemical bonding, solution, chemical equilibrium, acid-base, gas, solid, liquid, thermodynamic,
chemical kinetic, electrochemistry, organic chemistry and biomolecules, environmental
chemistry, representative and transition elements, industrial chemistry, nuclear chemistry
256121

เคมีอินทรีย์
5(4-3-9)
Organic Chemistry
โครงสร้างสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ สารอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ กรด
คาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์อัลดีไฮด์ คีโตน เอมีน สารประกอบเฮเทอร์โรไซคลิก
Study of the structure, classification and nomenclature of organic substances.
Stereochemistry, reaction and mechanism of organic compounds. Aliphatic hydrocarbons and
their reactions including alcohol, ether, aldehyde and ketone, carboxylic acids and derivatives,
nitrogen and sulfur compounds. Aromatic hydrocarbons and derivatives
256254

เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-7)
Quantitative Analysis
วิธีปริมาตรวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้าหนัก วิธีการแยกสารเคมี เช่น การสกัดวิธีทางโคร
มาโตรกราฟฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ เช่น อัลตร้าไวโอเลต วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี โพ
เทนธิโอเมตรี อะตอมมิก แอบซอร์ปชั่น สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และไฮท์เพอร์ฟอร์แมนซ์ ลิควิดโครมาโตกราฟฟี
Volumetric and gravimetric methods separation by solvent extraction and
chromatographic methods. Introduction to instrumental chemical analysis such as ultravioletvisible spectrophotometry, potentiometry, atomic absorption spectrophotometry and high
performance liquid chromatography
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เคมีเชิงฟิสิกส์และการนาไปประยุกต์ใช้
4(3-3-7)
Physical Chemistry and Applications
แนวความคิดเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการนาไปประยุกต์ใช้ สมบัติของสารผสมอย่างง่าย
แผนผังวัฏภาคของสารผสมแบบสองและสามองค์ประกอบ สมดุลไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมีและการประยุก ต์ใช้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารจาพวกพอลิเมอร์ เคมีพื้นผิว ได้แก่ แรงตึงผิว ระบบของคอลลอยด์ การดูดซับ
Concepts of thermodynamics and applications, Propeties of simple mixtures,
Phase diagrams of two and three components systems, Equilibrium, Electrohemistry, Transport
poperties such as diffusion, viscosity and thermal conductivity, Chemical kinetics and
appllcations, Basic polymer science, Surface science such as surface tension, colloidal systems
and adsorption
258101

ชีววิทยาเบื้องต้น
4(3-3-7)
Introductory Biology
โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์และออร์แกเนลล์ พันธุศาสตร์ กระบวนการทางานของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Structure and function of cells and organelies, genetics, growth, process of
living organisms, evolution, biodiversity, interactions between organisms and environment
258261

พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
ศึกษาพื้นฐานของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามหลัก
ของเมนเดล การควบคุมการแสดงออกของยีน มิวเตชั่น วิวัฒนาการทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
Basic concepts of heredity, pattern of inheritance, genetic material, the
mechanism of gene action, change in genetic material, genetic variation and evolution
261103

ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-7)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โมเมนตัมและการ
ชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่นและเคออส เทอร์โมไดนามิกส์
แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy,
momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave
phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic electric circuits,
modern physics
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จุลชีววิทยาทั่วไป
4(3-3-7)
General Microbiology
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความสาคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข
Structure and function of microbial cell, nutrition, growth and reproduction,
metabolism, control, classification of microorganisms and genetics their significance on food,
industry, environment, medicine and public health
266381

เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
4(3-3-7)
Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and
Management
หลักการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอย่างสาหรับเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์
รวมถึงการศึกษาระบบมาตรฐานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ระบบการจัดการ การจัดการข้อมูล การจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ งบประมาณค่าใช้จ่าย ความ
ปลอดภัย ระบบการกาจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ การตรวจรับรองคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ คุณภาพการ
บริหารจัดการ การทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ การประเมินวิธีวิเคราะห์ใหม่
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถในการจัดการหรือความสามารถในการเป็นผู้นา
Principles, practices and sample preparations for basic instruments used in
scientific laboratories, system of instrumental quality, and scientific laboratory administration
including management styles, information management, materials management, preparation
of laboratory budgets, cost containment, laboratory safety and disposal of Laboratory waste,
accreditation inspections, quality control and quality management activities, proficiency
testing, procedure manual development, new technology/procedure evaluation, human
resources management and management/professional leadership skills
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เทคนิคทางห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเครื่องสาอาง และเครื่องมือแพทย์
3(1-6-5)
Laboratory Quality Techniques in Cosmetics and Medical Device
พระราชบัญญัติเครื่องสาอาง ระบบคุณภาพเครื่องสาอางตามมาตรฐานสากลพระราชบัญญัติ
เครื่องมื อแพทย์ ระบบคุณภาพเครื่องมื อแพทย์ ส ากล การควบคุม คุณ ภาพห้องปฏิบั ติ การทดสอบคุณ ภาพ
เครื่องสาอางและเครื่องมือแพทย์ วิธีการทดสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาและเคมีตามมาตรฐานสากลและ
การประกันคุณภาพผลการทดสอบ
Thailand cosmetic law, international quality standard system of cosmetic,
Thailand medical device law, international quality standard system of medical device, quality
control for testing laboratory of cosmetic and medical device, international standard method
for microbiological and chemical quality testing and quality assurance of results
411201

หลักชีวเคมี
4(3-3-7)
Principles of Biochemistry
เซลล์ องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ ความสาคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้างทาง
เคมี สมบัติเฉพาะ และหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ วิตามิน เกลือแร่
และเมแทบอลิซึมของวิตามิน ฮอร์โมนและการควบคุมโดยฮอร์โมน เมแทบอลิซึมและการควบคุมเมแทบอลิซึม
ของชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม การแสดงออกของยีนและการควบคุม จีโนมิกส์ โปรตีโอ
มิกส์ และการประยุกต์ใช้ หลักการและเทคนิคปฏิบัติการทางชีวเคมี การทดสอบสมบัติท างเคมีของชีวโมเลกุล
จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การสกัดและการศึกษาดีเอ็นเอ การสกัดและการศึกษาโปรตีน สารต้านอนุมูลอิสระ และ
เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
Cells, cell compositions and functions, important of buffers in organisms,
chemical structure, properties, and functions of biomolecules, enzymes and coenzymes,
enzyme kinetics, vitamins, minerals, and metabolism of vitamins, hormones and hormone
regulation, metabolism and metabolic regulation of biomolecules, metabolic
interrelationships, gene expression and regulation, genomics, proteomics, and their
applications, principles and methods in biochemical techniques, laboratory studies of
chemical properties of biomolecules, enzyme kinetics, DNA extraction and analysis, protein
extraction and analysis, antioxidants, and molecular biology techniques
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พันธุศาสตร์โมเลกุลเชิงชีวเคมี
3(2-3-5)
Biochemical Molecular Genetics
ความรู้ พื้ น ฐานทางพั น ธุ ศ าสตร์ มนุ ษ ยพั น ธุ ศ าสตร์ โครโมโซมและความผิ ด ปกติ ร ะดั บ
โครโมโซม ดีเอ็นเอ ยีน ความผิดปกติของยีนเดี่ยว เอนไซม์และการเกิดความผิดปกติ ความผิดปกติที่เกิดในเม
แทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล โรคพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับพหุปัจจัย การตอบสนองของร่างกาย พันธุศาสตร์และ
ชีวเคมีพื้นฐานของโรคในระบบต่างๆและการประยุกต์ใช้ความรู้
Basic genetics, human genetics, genetic disorder chromosome and
chromosome aberration, DNA, gene, single gene defect, enzyme and its disorder, errors of
biomolecule metabolism, multi-factorial deseases, responsibility, genetics and biochemistry of
diseases in various systems and applications
411204

เทคนิคทางชีวเคมี เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล
4(2-6-7)
Techniques in Biochemisrty, Cell and Molecular Biology
ความรู้ หลั กการ และเทคนิ ค ในการสกั ด การแยก การท าให้ บ ริ สุ ท ธิ์ และการวิ เ คราะห์
คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล หลักการและวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์ การ
ตรวจสอบทางชีวภาพของเซลล์และการประยุกต์ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์
Knowledges, principles and techniques for extraction, isolation, purification and
analysis of biomolecules with biochemical and molecular biology techniques, principles and
techniques of cell culture, biological analysis of cell and its application
411205

ชีวเคมีเชิงสรีรวิทยา
4(3-3-7)
Physiological Biochemistry
ความรู้พื้ นฐานเกี่ยวกับ เมแทบอลิซึ มและกระบวนการควบคุม วิถี เมแทบอลิซึม ทางชีว เคมี
ชีวเคมีของการสื่อสัญญาณระหว่างเซลล์ การควบคุมโดยฮอร์โมนและสารสื่อประสาท ชีวเคมีของเลือดและการ
ไหลเวียนของโลหิต ชีวเคมีของตับและกระบวนการกาจัดพิษ ชีวเคมีของกล้ามเนื้อและกระบวนการใช้พลังงาน
ของกล้ามเนื้อ ชีวเคมีของระบบขับถ่ายปัสสาวะและการควบคุมสมดุลกรด-ด่าง ชีวเคมีของระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
การสร้างและการสลายเซลล์กระดูก การสังเคราะห์และการสลายไขมันในเนื้อเยื่อไขมัน
Basic of metabolism and biochemical metabolic control, biochemistry of
intercellular communication, hormonal and neurotransmitter regulation, biochemistry of the
blood and the vascular system, biochemistry of the liver and detoxification, biochemistry of
muscle and fuel utilization by muscle, biochemistry of the kidneys and regulation of pH
homeostasis, biochemistry of connective tissue, osteoblast and osteoclast, lipid synthesis and
lipid degradation in adipose tissue
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ชีวเคมีเทคโนโลยี
4(3-3-7)
Biochemical Technology
เทคโนโลยี ท างชี ว เคมี ของ พื ช สั ต ว์ แ ละจุ ลิ น ทรี ย์ สารออกฤทธิ์ ชี ว ภาพ เทคโนโลยี ข อง
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด เอนไซม์ โปรตีนและสารชีวโมเลกุลอื่นๆ วิศวกรรมโปรตีน เทคโนโลยีในระดับนาโน เพื่อ
การประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรม
Biochemical technologies in plants, animals and microorganisms, bioactive
compounds, technology of carbohydrates, lipids, enzymes, proteins and other biomolecules,
protein engineering, nanotechnology, application in medical science, biotechnology and
industries
411302

ชีวสารสนเทศศาสตร์
2(1-3-3)
Bioinformatics
การสืบค้นข้อมูลทางชีว ภาพและชีววิทยาโมเลกุลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลกรด
นิวคลิอิกและโปรตีน การวิเคราะห์ลาดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของยีนและ
โปรตีน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางต้นกาเนิดและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์หน้าที่ของยีนในระดับจีโนม
ประเภทของฐานข้อมูล การจัดเก็บ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านชี
วสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแปลผลข้อมูลและการประยุกต์ใช้
Searching the biological data and molecular biological data through the
internet, nucleic acid and protein databases, analysis of DNA and amino acid sequence data,
analysis of the structure and function of genes and proteins, phylogenetic analysis, functional
genomics, types of database, storage, comparison, analysis of the data by using bioinformatics
software from the internet, interpreting the data, and its application
411321

เทคนิควิจัยทางด้านชีวเคมี
3(2-3-5)
Research Techniques in Biochemistry
หลักการและแนวคิดการทาวิจัยทางด้านชีวเคมี รวมทั้งการฝึกการทาวิจัยพื้นฐานทางด้าน

ชีวเคมี
Principle and concept for carrying out research in biochemistry as well as basic
research practice in biochemistry
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เทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพร
3(2-3-5)
Medicinal Plant Biotechnology
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ พื ช โครงสร้ า งของจี โ นมพื ช พื ช สมุ น ไพรและ
องค์ประกอบทางเคมี ชนิดของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร ชีวสังเคราะห์ของสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ เทคนิคการแยกและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชสมุนไพร เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การประยุกต์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการศึกษาพืชสมุนไพร หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
และการประยุกต์พันธุวิศวกรรมในการศึกษาพืชสมุนไพร
Basic knowledge of plant cell and tissue, the structure of plant genomes,
medicinal plant and chemical composition, types of bioactive compounds of medicinal plant,
biosynthesis of bioactive compounds, separation technique and chemical compositon of
medicinal plants, plant tissue culture techniques, application of tissue culture in medicinal
plants, basic principle of genetic engineering techniques and the application of genetic
engineering in medicinal plants
411323

การเพาะเลี้ยงเซลล์เบื้องต้น
3(2-3-5)
Basic Cell Culture
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เทคนิคปลอดเชื้อ ความรู้พื้นฐาน
ของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ ชี ววิทยาของเซลล์เพาะเลี้ยง หลักการและวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์เซลล์พื ช
หลักการและวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ ประโยชน์และการประยุกต์ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง
Basic plant and animal cells biology, aseptic techniques, background of cell
and tissue culture, biology of cell culture, principles and methods in plant cell culture,
principles and methods in animal cell culture, advantages and applications of cell culture
411325

พื้นฐานชีวเคมีของพืช
3(3-0-6)
Basic Plant Biochemistry
พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของออร์กาเนลของเซลล์พืช การสังเคราะห์ แสง การหายใจ และ
การหายใจในภาวะที่มีแสง สารชีวโมเลกุลปฐมภูมิและทุติยภูมิของพืช เมแทบอลิซึมปฐมภูมิและเมแทบอลิซึม
ทุติยภูมิของพืช การควบคุมวิถีเมแทบอลิซึม และความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมเทบอลิซึมของพืช
Basic structure and function fo plant cell organelles, photosynthesis,
respiration, photorespiration, primary metabolites and secondary metabolites of plant, primary
metabolism and secondary metabolism of plant, regulation and metabolic interrelation of
plant
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ปัญหาพิเศษทางชีวเคมี
3(0-6-3)
Special Topics in Biochemistry
ฝึกปฏิบัติทาปัญหาพิเศษทางชีวเคมี การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล การ
อภิปรายสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนการนาเสนอผลงานวิจัย
Practice how to do special problem in biochemistry science including how to
form hypothesis, data analysis, data interpretation, discussion and conclusion, research report
writing and presentation
411491

การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ
6 หน่วยกิต
International Academic or Professional Training
ฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศทางด้านชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุลและสาขาที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
International academic or professional training in biochemistry, molecular
biology and related fields at government or private organization
411492

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติงานด้านชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนในประเทศ หรือ ต่างประเทศ โดยความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Practice in biochemistry, molecular biology and related fields in the
governmental or private organization or in the foreign country under the permission from
university
411495

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
6 หน่วยกิต
Undergraduate Thesis
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การดาเนินการวิจัยตามโครงร่างและแผนการวิจัย วิเคราะห์ผลการวิจัย เขียนผลการวิจัย จัดทา
รายงานฉบับสมบูรณ์ และการนาเสนอปากเปล่า
Conducting a research project in biochemistry, molecular biology or related
fields under supervision of advisor, carrying out research to proposal and research plan, data
analysis, writing up results, submit a complete report, and presenting results orally
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สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
อภิป ราย วิเคราะห์ และนาเสนอกรณี ศึกษา บทความ ผลงานการค้นคว้ า หรืองานวิ จัย ที่
น่าสนใจทางชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
Discussion analysis and presentation of case study, articles, or research
publications relevant to biochemistry and moleculat biology
412345

เทคโนโลยีสเต็มเซลล์
3(2-3-5)
Stem Cell Technology
ชนิด วิธีการเพาะเลี้ยง การจาแนก การเตรียม ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สเต็มเซลล์ทั้ง
ในระดับพื้นฐานและคลินิก ความเสี่ยง ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสเต็มเซลล์
Types, culture methods, characterization, preparation, potential basic and
clinical applications of stem cell, risks, legal and ethical issues associated with stem cell
technology
413337

โภชนวิทยากับสุขภาพและการเกิดโรค
2(2-0-4)
Nutrition Science in Health and Disease
ความรู้พื้นฐานทางโภชนวิทยาต่อการทางานทางสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ สารอาหารที่
จาเป็นต่อมนุษย์ ในแต่ละช่วงวัยและความสัมพันธ์ของสารอาหารต่อสุขภาพและการเกิดโรคต่างๆ
Fundamentals of nutrition science and physiological role in human function,
nutritional needs in life-cycle stages, relationship of nutrients to health and disease
415251

เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
3(2-3-5)
Medical Analytical Chemistry
เทคนิคพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคนิค
เคมีวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และทางนิติวิทยาศาสตร์ และการควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห์
Fundamental of techniques used in medical chemical analysis, qualitative
analysis, quantitative analysis, sampling and sample preparation techniques, analytical
instruments, application of techniques used in medical chemical analysis and forensic science
and quality control of analytical results in laboratory
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ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
3(2-3-5)
Medical Molecular Biology
บทนาเกี่ย วกับยี น กับจี โนม การถอดรหัสในเซลล์ โปรคาริโ อตและยูคาริโ อต การควบคุ ม
กระบวนการถอดรหัสในยูคาริโอต การควบคุมกระบวนการแปลรหัสและกระบวนการหลังการแปลรหัสในโปร
คาริโอต การจาลองตัวของดีเอ็นเอ และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคนิค และการประยุกต์ใช้
รีคอมบิแนนท์เทคนิคในทางการแพทย์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคนิคทางการแพทย์
Introduction to gene and the genome, prokaryotic and eukaryotic
transcription, eukaryotic transcriptional level control, translational and postranslational
control, DNA replication and repair, recombinant DNA techniques and application of
recombinant DNA techniques in medical problems as well as practice in recombinant DNA
techniques in medical problems
415359

การประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ในเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
2 (1-3-3)
Method Validation in Medical Chemical Analysis
การเลือกวิธีการวิเคราะห์ หลักการการประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ทางเคมี โครงงานการประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ในเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
Selection of analytical method, principle of method validation, statistic for
chemical analysis, project for method validation in medical chemical analysis
415401

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
4(3-3-7)
Pharmacology and Toxicology
หลักการพื้นฐานในการใช้ยาบาบัดโรค กฎหมายยา การเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย กลไก
การออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อห้ามใช้ และอันตรกิริยาระหว่างยาของยากลุ่ม
ต่างๆ การใช้ยาในหญิงมี ครรภ์ ผู้ สูง อายุ เด็ ก และผู้ ที่มีภาวะการทางานของตับและไตผิด ปกติ ในส่วนของ
พิษวิทยาเป็นการศึกษาการจาแนกชนิดของสารพิษ แหล่งที่มา สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ การประเมินความเป็น
พิษ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ กลไกของการเกิดพิษต่อระบบต่างๆของร่างกาย อาการเป็นพิษ การแก้พิษ การ
บาบัดรักษา และการตรวจวิเคราะห์สารพิษและการติดตามตรวจสอบสารพิษทางชีวภาพ
Principle of drug therapy, law and responses of human body to drugs, general
principle of pharmacokinetics of drugs, mechanism of actions, indications, precautions, adverse
drug reactions, contraindications and drug interactions, including therapeutic drug monitoring
(TDM) and drug used in special population, toxicology part covers study of classification,
sources, chemical and physical properties, toxicity assessment, factors influencing toxicity of
toxic substances, mechanisms of toxicity of toxic substances on physiological systems of
human body, symptoms, treatment, analysis of toxic substances and biological monitoring
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ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Research Methodology
หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสืบค้นข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ การเขียนโครงร่างงานวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการทดลอง การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง สถิ ติ รายงานการวิ จั ย จรรยาบรรณนั ก วิ จั ย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Principle and basic knowledge of Medical Sciences research, accessment of
scientific information and information technology, , research proposal writing, research
methodology, experimental design, collecting and statistical analysis of research data, research
report writing, ethics of researcher, and scientific research presentation

