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 สาขาวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) 
หลักสูตรสหวิทยาการ 

 
ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สํานักวิชา/สาขาวิชา  สาํนักวิชาวิทยาศาสตร/สถานสหวิทยาการและนานาชาติ 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ระดับมหาบัณฑิต 
ภาษาไทย: หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
           สาขาวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Integrated Science  
 and Innovation 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ระดับมหาบัณฑิต 
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บูรณาการดานวิทยาศาสตร 
                                     และนวัตกรรม) 
ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Integrated Science and Innovation) 
อักษรยอภาษาไทย: วท.ม. (บูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม) 
อักษรยออังกฤษ: M.Sc. (Integrated Science and Innovation) 
 

3. วิชาเอก 
ไมมี 

  

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ระดับมหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธและมีการศึกษารายวิชา จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาไมนอยกวา 32 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธที่มีคาเทียบ
ไดไมนอยกวา 16 หนวยกิต 

แผน ข  การศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 
หนวยกิต โดยศกึษารายวิชาไมนอยกวา 41 หนวยกิต และทําการคนควาอิสระท่ีมีคาเทียบได 7 หนวยกิต     
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
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 เปนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 โดยมีแผนการศึกษาดังนี้ 

 ระดับมหาบัณฑิต 
 - แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ป  
 - แผน ข หลกัสตูร 2 ป  
   
5.2 ภาษาที่ใช 

  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5.3 การรับเขาศึกษา 

   รับทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวตางชาติ โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
สุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สรุนารีที่เก่ียวของ หรือ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

5.5   การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศกึษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว โดยระบุความเชี่ยวชาญในแตละมอดูลในใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2564 
  สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
  

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศกึษา 
8.1  นักวิชาการและนักวิชาชีพทุกแขนง ท่ีตองใชความรูและทักษะดานบูรณาการดานวิทยาศาสตรและ

นวัตกรรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
8.2  อาจารยผูสอนหรือผูเช่ียวชาญทางบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ในสถาบันการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
8.3  นักวิจัย พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูเชี่ยวชาญทางบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ประจํา

หนวยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานดานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพ
อิสระดานตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
1. รศ. ดร.วรวัฒน มีวาสนา  
  

Ph.D. (Physics) 
 
M.Sc.  (Physics) 
 
B.Sc.   (Physics) 

Stanford University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Stanford University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
University of California, 
Santa Barbara  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 
 

2550 
 

2545 
 

2.  ผศ. ดร.อายุทธ  ล้ิมพิรัตน      วท.ด.   (ฟสิกส) 
วท.ม.   (ฟสิกส) 
วท.บ.   (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2255  
2548 
2545 

3. อ. ดร.วิวัฒน  นวลสงิห     Ph.D.  (Physics of  
         Nanostructures and     
         Advanced Materials)  
M.Sc.  (Nanoscience) 
 
วท.ม.   (ฟสิกส) 
วท.บ.   (ฟสิกส) 

University of the Basque 
Country ประเทศสเปน 
 
University of the Basque 
Country ประเทศสเปน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7255  
 
 

2554 
 
0255  

2546 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

ในปจจุบันมีหลายเทคโนโลยีไดมีการพัฒนามาไดอยางกาวกระโดดท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
โลกหลาย ๆ มิติ อาทิ ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีบล็อกเชน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ชีววิทยา
สังเคราะห ชีวนาโนเทคโนโลยี การพิมพสามมิติ การบินแบบไรคนขับหรือโดรน และเทคโนโลยีควอนตัม 
เปนตน การใชความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงเปนเร่ืองที่สําคัญมากในการพัฒนาสังคมใหดีข้ึนและ  
นาอยู ในปจจุบันมีแนวทางใหมที่ประยุกตใชความรูของความเปนผูประกอบการ (entrepreneurship) 
การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) และการใชทักษะที่จําเปน (essential skills หรือ soft skills) 
เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชประโยชนของความรูและเทคโนโลยีใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีไม
เคยมีมากอน ซึ่งเกิดข้ึนอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด ดังมีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จ อาทิเชน ทางดาน
อาหาร พลังงาน การขนสง การแพทยและสุขภาพ การเงิน และธุรกิจออนไลน โดยสรางการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงเศรษฐกิจของโลกอยางมากในปจจุบัน และสิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาการบูรณาการความรู เทคโนโลยี 
และทักษะที่จําเปน เปนสิ่งสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศไทย 

สถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2563 อยูในสภาวะถดถอยและนาเปนหวง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงผลกระทบจากสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทําใหเศรษฐกิจของ
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ประเทศทรุดหนัก นักลงทุนทั้งจากภายในและตางประเทศมีการลงทุนในประเทศไทยลดลงมาก ปจจัย
เหลานี้สงผลใหอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP 2563) ลดลงถึงรอยละ 6 
รวมถึงรายไดตอหัวประชากรเฉล่ียอยูที่ 7,219.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ดังนั้น ประเทศไทยจึงอยูในชวงที่ติด
กับดักรายไดปานกลาง เน่ืองจากยังไมสามารถเพิ่มรายไดตอหัวใหสูงกวา 12,235 ดอลลารสหรัฐฯ ตอปได 
ตามเกณฑประเทศท่ีพัฒนาแลวของธนาคารโลก ท้ังนี้สาเหตุที่ทําใหสถานการณเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยูในชวงวิกฤติมีหลายปจจัย ทั้งที่ควบคุมไดและยากตอการควบคุม หน่ึงในดัชนีที่สงผลตอการลงทุนใน
ประเทศและสภาพเศรษฐกิจอยางชัดเจน คอื ศักยภาพการแขงขันและสงออกสินคาไปยังประเทศอ่ืน  

การสงออกสินคาเทคโนโลยีข้ันสูงของประเทศไทย มีสัดสวนนอยกวาประเทศอ่ืนในภูมิภาค
คอนขางมาก ในป 2562 ประเทศไทยมีสัดสวนการสงออกสินคาประเภทนี้เพียง 19% ในขณะท่ีประเทศ
เวียดนามมีสดัสวนท่ี 28% และคาเฉลี่ยของทวีปเอเชียมีสัดสวน 26% นอกจากนี้ ที่ผานมาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยสวนใหญยังทําหนาที่เปนเพียงผูรับจางผลิตสินคา ไมเกิดกระบวนการถายโอนเทคโนโลยี  และ
มีการพัฒนาสินคาดวยเทคโนโลยีภายในประเทศเองนอยมาก ทั้งนี้สินคาเดิมที่ประเทศไทยเคยสงออกได   
มีความเส่ียงสูงที่จะโดนทดแทนดวยเทคโนโลยีใหมที่ดีกวา อาทเิชน การผลิตฮารดดิสกแบบจานหมุน อาจ
ถูกทดแทนดวยเทคโนโลยีการเก็บขอมูลแบบโซลิดสเตตไดรฟ (solid state drive) หรืออุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนตแบบเคร่ืองยนตสันดาปภายในจะถูกทดแทนดวยรถยนตไฟฟา เปนตน    

นอกจากการสงออกที่ต่ําลง ประเทศไทยยังมีการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศ 
มากกวาการสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดาน
เทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี เศรษฐกิจของประเทศยังไดรับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจระดับโลกมหภาค ซ่ึงมีความไมแนนอนและผันผวน จากความขัดแยงทาง
การคาและการเมืองท่ีเกิดข้ึนทั่วโลก รวมท้ังการปรับแผนธุรกิจเพ่ือรบักับ Disruptive Technology หรือ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มาในรูปแบบตาง ๆ ในปจจุบัน มีหลายเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาอยาง
กาวกระโดด ปจจัยเหลานี้ สงผลตอการเปล่ียนแปลงของโครงสรางธุรกิจ ลูกคา ผูรับจางผลิต ตลอดจน  
หวงโซอุปทาน รวมถึงชุมชนท่ีอยูใกลเคียงกับธุรกิจ และผูที่อาจไดรับผลกระทบจากสินคาและบริการของ
ธุรกิจนั้น ๆ ดังนั้นในอนาคตผูประกอบการ ภาคการวิจัย ภาคธุรกิจ และภาครัฐตองปรับมุมมองใหการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตระหนักถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึน และหาวิธีการวัด   
ผลลัพธของการลงทุนในระยะยาวอยางมีประสทิธิภาพและย่ังยืน  

จากสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกในปจจุบัน สะทอนใหเห็นวาการใช
ความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และการ
พัฒนาสังคมใหดีข้ึนและนาอยู แตปจจุบันประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนา    
ตอยอดองคความรูใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่ตองพัฒนาบุคลากรของประเทศใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ประโยชนของความรูและเทคโนโลยีใหมากข้ึน  

 
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ปจจุบันประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 
ซึ่งจะมีผลตอสภาพสังคมในดานตาง ๆ จํานวนประชากรวัยทํางานเร่ิมลดลงมาตั้งแตป พ.ศ. 2558 
ประกอบกับปญหาจากคุณภาพของประชากรไทย ซ่ึงสงผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมตางชาติที่เขามาในประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล อาจทําให
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เกิดปญหาของการเลือกรับวัฒนธรรมที่ไมเหมาะสมจึงสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวิต  

ในปจจุบัน สังคมของประเทศไทยยังตองเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดข้ึนมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะลาสุด
คือ การแพรระบาดของโรคโควิด 19 หรือปญหาส่ิงแวดลอมทั้งทางดานอากาศเก่ียวกับฝุน PM 2.5 และ
ดานการจัดการน้ํา ที่ทําใหเกิดผลกระทบข้ึนแลว การใชความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงการปรับ
การเรียนการสอนที่เอ้ือใหผูเรียนมีความสะดวกมากข้ึนในยุคโควิด 19 จึงเปนเรื่องที่สําคัญมากในการ
พัฒนาสังคมไทยใหดีข้ึนและเปนประเทศที่นาอยู 

ในแงของสภาพสังคมที่ไดรับผลกระทบจากโลกมหภาค ในการประชุม World Economic Forum 
2020 ไดวิเคราะหตําแหนงงานใน อีก 5 ปขางหนาวา จะเกิดเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ โดย 10 อาชีพที่จะ
หายไปและสงผลกระทบกับประชากรราว 85 ลานคนทั่วโลก เชน เสมียน บัญชี คนงานในโรงงาน ฯลฯ 
ทั้งนี้จะมี 10 อาชีพใหม ที่จะเปนที่ตองการอีกประมาณ 97 ลานคน  เชน นักวิทยาศาสตรดานการจัดการ
ขอมูลขนาดใหญ การตลาดบนแพลตฟอรมดิจิทัล เปนตน ดังน้ันคนในตําแหนงงานเดมิจะตองเปลี่ยนแปลง
ตนเองเพ่ือขามมาทําในตําแหนงงานใหม ผูที่กําลังจะเริ่มเขาเรียนหรือมองหาความกาวหนาในการทํางาน 
จึงตองวางแผนที่จะพัฒนาตัวเองใหเทาทันความเปล่ียนแปลง และพรอมจะรับมือกับความทาทายใหม ๆ 
ในงานรูปแบบใหม นอกจากนี้การศึกษาท้ังในและนอกระบบตองชวยกันสรางความตระหนักรูของ
ประชาชน ในการปรับเปล่ียนไปสูการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การทองเท่ียวและการบริโภคที่ย่ังยืน 
นอกจากนี้สถาบันการศึกษายังตองมีสวนในการวิจัย พัฒนา และบูรณาการทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแกปญหาสภาพสังคมของประเทศที่เผชิญหนากับการแพรระบาดของโรค 
โควิด 19 หรือภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณการวิจัยเชิงบูรณาการมากข้ึน เขาใจปญหาจากภาคอุตสาหกรรมและมีทักษะในการประยุกตใช
ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเปนแนวทางแกปญหานั้น ๆ ได รวมถึงทําการผลิต
บุคลากรดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพสูงและมีศักยภาพในหลากหลายมิติ ซ่ีงจะมีสวนสนับสนุน
ใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดในระยะยาว 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ไดแก  
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการ

ของการพัฒนาประเทศ และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. วิจัย คนควาเพื่อสรางสรรค จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ และการนําผลการวิจัยและพัฒนา

ไปใชในการพัฒนาประเทศ และแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
3. ปรับแปลง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือใหประเทศไทยพ่ึงพาตนเองทาง

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาไดมากข้ึน 
4. ใหบริการทางวิชาการแกประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
5. ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และของทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางย่ิงศิลปะและวัฒนธรรม

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จึงเปนที่ชัดเจนวาการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม สอดคลองกับ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนอยางดี 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในสํานักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

     13.1 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนโดยสํานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ  
        นักศึกษาของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาของหลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัยไดหากเห็นวาจําเปนหรือเหมาะสม เพ่ือประโยชนจากการบูรณาการ
ดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของสําหรับการศึกษา/วิจัยของตน รวมถึงนักศึกษาจาก
หลักสูตรอ่ืนของมหาวิทยาลัย ก็สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรไดเชนกันตามเกณฑที่
กําหนด 

 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
       รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาจากสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนเขาศึกษา

รวมได ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยและโดยความเห็นชอบของทางสาขาวิชา/หลักสูตรดังกลาว โดย
กลุมเปาหมายที่สําคัญคือสาขาวิชา/หลักสตูรในการดูแลของสํานักวิชาวิทยาศาสตร  

 13.3 การบริหารจัดการ  
            การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามระเบียบและขอบังคบัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

“มุงผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเชิงวิทยาศาสตรบูรณาการ เพ่ือสรางสรรคเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ
การบริหารจัดการที่เปนประโยชนและมีคุณคาตอสังคม”  
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือตอบสนองตอความตองการในการผลิต

และพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูงของดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งเปนการสนองตอนโยบายของ
รัฐบาล ที่ตองการใหประเทศไทยพ่ึงตนเองไดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสํานักวิชาวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดเปดใหมีการเรียนการสอนมาตั้งแตปการศึกษา 2540 และดวยวิสัยทัศนที่
กวางไกลของผูบริหารมหาวิทยาลัย กอปรกับความสามารถของคณาจารยและนักศึกษาทําใหในชวงกวายี่สิบป
ที่ผานมา สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง มีการจัดลําดับโดย Times Higher 
Education World University Ranking ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปนที่  1 ทางดาน Physical 
Science ในระดับประเทศ 3 ปติดตอกัน (2018-2020) รวมถึงการประเมินในระดับประเทศจากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วามีความเปนเลิศทางวิชาการวิจัยฟสิกส คณิตศาสตร และเคมี ใน
ระดับประเทศ เปนตน สํานักวิชาวิทยาศาสตรจึงมีศักยภาพในการผลิตกําลังคนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จําเปนสําหรับประเทศ เพ่ือตอบสนองการผลิตกําลังคนใหตรงตามบริบทความ
ตองการดานการบูรณาการความรู เทคโนโลยี และทักษะที่จําเปน จึงเกิดเปนหลักสูตรสาขาวิชาบูรณาการ
ดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมนี้ ข้ึน ที่เปนการทํางานรวมกันระหวาง 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา
คณิตศาสตร ชีววิทยา เคมี ฟสิกส ปรีคลินิก ภูมิสารสนเทศ และวิทยาศาสตรการกีฬา โดยอาศัยการใช
ทรัพยากรรวมกันตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในการรวมบริการประสานภารกิจ เพ่ือทําใหเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีข้ันสูงรองรับภาคการผลิตสําหรับผูประกอบการภายในประเทศท่ีตองการความเช่ือมโยงองคความรู
ดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐานเขากับการประยุกตใชงานจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางนวัตกรรมเพื่อใชเชิง
พาณิชยรวมถึงการแกโจทยปญหาจริงจากทางภาคอุตสาหกรรม หรือเนนการทํางานรวมกันกับบริษัท     
สตารทอัพที่ ใช เทคโน โล ยี (deep-tech startup) ทั้ งนี้  เพื่ อใหความเชื่ อมโยงดานการวิ จัยรวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมมีความเดนชัดจึงไดพิจารณาใหมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต     
แผน ข ซ่ึงเนนการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ โดยไมมีการทําวิทยานิพนธ เพ่ือนําไปประยุกตในการ
แกปญหาของภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 จากสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมในปจจุบัน ทําใหการบูรณาการความรู 
เทคโนโลยี และทักษะที่จําเปน เปนส่ิงสําคัญย่ิงในการพัฒนาสังคมในปจจุบัน ดังนั้น จึงทําใหเกิดการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมขึ้นเพื่อพัฒนากําลังคนสําหรับการพัฒนาประเทศ โดย
หลักสูตรนี้จะมีการสอนทั้งในชั้นเรียนและในรูปแบบออนไลน สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบไรพรมแดน (Borderless education) รวมถึงใชระบบคลังหนวยกิตเพ่ือสงเสริมให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) และการสรางทักษะใหมหรือยกระดับทักษะที่จําเปนในการ
ทํางาน (Reskill or Upskill) โดยมุงเนนมอดูลดานตาง ๆ ดังน้ี  
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1. ดานเคร่ืองมือวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science Instruments) 
    เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบและสรางเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย  โดยเนนเทคนิค   

เชิงแสง เทคนิคทางชีวเคมี เทคนิคทางรังสีรักษา และการประยุกตใชแสงซินโครตรอนทางการแพทย รายวิชา
ประกอบดวยการใหความรูเชิงทฤษฎีควบคูไปกับภาคปฏิบัติการ อาทิ พื้นฐานดานทัศนศาสตร และทัศน
อุปกรณชนิดตาง ๆ พื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสที่จําเปน ระบบเซนเซอรทางแสง ระบบเซนเซอรทางเคมี ระบบ
เซนเซอรทางชีววิทยา การออกแบบระบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การประยุกตเทคนิคการพิมพสามมิติทาง
การแพทย การประยุกตแสงซินโครตรอนทางการแพทย เทคโนโลยีรังสีรักษา เทคโนโลยีแสงรักษา การพัฒนา
และประยุกตระบบปญญาประดิษฐทางการแพทย การขอข้ึนทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ และความรูเก่ียวกับ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย      

2. ดานชีวนวัตกรรม (Bio-innovation)  
        เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชน 

โดยเนนการพัฒนาเปนชีวนวัตกรรม การประยุกตใชเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมมูลคาทรัพยากรธรรมชาติ การใช
ความรูทางชีววิทยาในการพัฒนากิจการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการนําความรูทางชีววิทยาไปใชเพ่ือ
เพ่ิมทักษะใหมในการทํางาน ซึ่งรายวิชาประกอบดวยการใหความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติการในดานชีวนาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีระดับเซลลและโมเลกุล เทคโนโลยีดานพืชและการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช เทคโนโลยีดาน
ชีวพลาสติก วิทยาการดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการเปลี่ยนผลงานวิจัยทางชีวภาพไปสูการสรางมูลคา
ในรปูแบบของทรัพยสนิทางปญญา    

3. ดานนวัตกรรมจุลินทรีย (Microbial Innovation)  
     เพ่ือศึกษาเก่ียวกับจีโนม สรีรวิทยา พยาธิวิทยาการเกิดโรค และวิวัฒนาการของจุลินทรีย เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีจุลินทรีย  ซึ่งรายวิชาจะครอบคลุมทั้งความรูพ้ืนฐานและการปรับแปลงความรู 
ดานโรคติดเชื้อ เมทาบอไลท และความหลากหลายในธรรมชาติของจุลินทรีย เพ่ือเชื่อมโยงไปสูนวัตกรรมใน
ดานการแพทย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และส่ิงแวดลอม  

4. ดานพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ (Renewable Energy and Storages) 
                เพ่ือศึกษาพ้ืนฐาน ความสําคัญ และการใชประโยชนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และระบบกัก
เก็บ ที่จะเนนไปที่เทคโนโลยีเซลลพลังงานแสงอาทิตย และแบตเตอรี่ลิเทียมสมัยใหม รวมถึงงานวิจัยชั้นแนว
หนา เสริมความรูและทักษะในการใชประโยชนในการเพ่ิมความเสถียรของพลังงานในประเทศ การรองรับ   
ยานยนตไฟฟา ระบบพลังงานแบบออฟกริดที่ทําใหใชงานที่ไหนก็ได  รวมไปถึงการใชสรางระบบนิเวศนที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอมและเกิดความย่ังยืนเชิงเศรษฐกิจ 
             5. ดานเทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน (Quantum Technology and    
                Applications) 

           เพ่ือศึกษาพื้นฐาน ความสําคัญ และการใชประโยชนเทคโนโลยีควอนตัม รวมถึงบทบาทของการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีควอนตัมที่จะมาเปล่ียนแปลงโลกอยางมีนัยสําคัญไดในอนาคตอันใกล ที่รวมไปถึงการ
เกิดคอมพิวเตอรควอนตัมที่จะมีความเร็วในการประมวลผลแบบกาวกระโดด การสื่อสาร มาตรวิทยาและ
เซ็นเซอร ที่จะเพิ่มโอกาสใหกับการวิจัยและธุรกิจทั้งดานอาหาร การแพทย พลังงาน การสื่อสาร และอีก
เทคโนโลยีที่ยังไมคาดคิด ซึ่งจะกระทบเชิงเศรษฐกิจในระดับใหญตามคําบอกที่วา “Analog then, digital 
now and quantum next.” 
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      6. ดานนวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน (Sports Innovation and  
                 Game Analysis) 
        เพ่ือศึกษาการใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการสรางสรรคนวัตกรรมทางการกีฬา และการ
ประยุกตใชการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเขากับปญญาประดิษฐในการวิเคราะหเกมสการแขงขันทาง       
การกีฬา      

7. ดานการออกกําลังกายประยุกตดานสมรรถภาพทางกายและกีฬา (Applied Exercise      
       Science in Fitness and Sports) 

         เพ่ือศึกษาเน้ือหาที่ครอบคลุมการเปนผูฝกสอนสวนบุคคลและการเปนผูฝกสอนในสโมสรกีฬา 
การออกแบบโปรแกรมและการวางแผนการฝก การประเมินสมรรถภาพรางกายดานตาง ๆ การบริหารศูนย
สขุภาพและกีฬา รวมถึงโภชนาการที่เหมาะสมสําหรับโปรแกรมออกกําลังกาย ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
จริงในภาคสนามเพื่อใหเกิดความชํานาญและสามารถประยุกตใชความรูไดอยางแทจริง โดยเปาหมายของ
หลักสูตรคือการเตรียมนักศึกษาใหเปนผู เ ช่ียวชาญดานการออกกําลังกายและกีฬา เปนนักวิจัยดาน
วิทยาศาสตรการกีฬาและเตรียมความพรอมของนักศึกษาใหพรอมสําหรับการสอบหลักสูตรมาตรฐานดาน
สขุภาพและกีฬาที่เปนที่ยอมรับจากทั่วโลก 

8. ดานการวิเคราะหเชิงพื้นที่ขั้นสูง (Advanced Geospatial Analytics)  
       เพ่ือศึกษาการใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล ไดแก เทคโนโลยีอวกาศ อากาศยานไรคนขับ

และไลดาร เพ่ือใหไดขอมูลเชิงพื้นที่และนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคข้ันสูงเพื่อสรางแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีในการ
นํามาประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ      

9. ดานการประยุกตการเรียนรูเคร่ืองและการวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตร 
            (Applied Machine Learning and Scientific Data Analysis) 

       เพื่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการวิเคราะหทางคณิตศาสตรและสถิติ ที่เนนในการใช
วิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตรผานภาษาคอมพิวเตอรและการเรียนรูของเครื่อง หลักสูตรมุงใหผูเรียนเขาใจ
ในที่มาของหลักการวิเคราะหขอมูลตั้งแตตน สามารถสรางและพัฒนาข้ันตอนวิธีการวิเคราะหและการเรียนรู
ของเครื่อง จนสามารถนําไปประยุกตกับขอมูลในหลากหลายบริบทตามท่ีตนสนใจ รวมถึงกระบวนการการทํา
เหมืองขอมูลในบริบทน้ัน ๆ และ/หรือ สามารถนําไปสูการสรางนวัตกรรมทางปญญาประดิษฐที่ใชไดจริงใน
บรบิทตาง ๆ   อีกดวย  

   10. ดานนวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (Science-Mathematics Learning     
         Innovation) 

                   เพ่ือเนนเสริมทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทางดานทักษะดิจิทัล เทคโนโลยีและ
พื้นฐานวิทยาศาสตรที่เก่ียวของ เพื่อบูรณาการใหเกิดเปนนวัตกรรมการเรียนรูสําหรับนํากลับไปใชไดจริงใน
หองเรียน เชน การสรางหองปฏิบัติการเสมือนจริงทางคอมพิวเตอร เพื่อเปนบทเรียนดานปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร การนําเทคโนโลยีปจจุบันมาใชสรางบทเรียนดานทฤษฎี ทั้งวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่
สามารถเชื่อมโยงความรูในชั้นเรียนเขากับการประยุกตใชในปจจุบัน รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
สนับสนุนการเรียนรูของบทเรียนในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ที่กําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต ที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได 
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11. ดานวิทยาศาสตรพืชสมุนไพรและนวัตกรรม (Medicinal Plant Science and  
        Innovation) 

  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรพืชสมุนไพร พฤกษเคมี เภสัชวิทยา รวมทั้งความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการใชของพืชสมุนไพรท่ีนิยมนํามาทําเปนยา โดยเนนการใชงานทางเภสัชกรรม มอดูลนี้จะ
ครอบคลุมท้ังความรูพื้นฐานและการปรับแปลงความรูดานบทบาทของพืชสมุนไพรตอการทํางานของรางกาย
มนุษยและโรคภัยไขเจ็บ นอกจากนี้ยังใหแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและ
ยกระดับการใชความรูทองถ่ินดานพืชสมุนไพรไปสูระดับอุตสาหกรรม 

 
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

        หลักสูตรสาขาวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม สํานักวิชาวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ และนําผลการวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใชในการพัฒนาประเทศในภาครัฐและภาคเอกชน โดยไดออกแบบวัตถุประสงค
ของหลักสูตรข้ึนจากความตองการของผูมีสวนไดและสวนเสีย (Stakeholder) แบบ Backward Curriculum 
Design ดังนี้ 

Stakeholder 
(SH) กลุมท่ี 

SH's needs สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

PLOs 

SH1: หนวยงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
และ Start-up 

- หนวยงานมีการทํางานแบบบูรณาการรวมกันหลายฝาย/หลาย
แผนก ดังน้ันศาสตรในทุกมอดูลจึงมีความจําเปนท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน 

- การเขียนโปรแกรมทํางานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  
- ไซเบอรและความมั่นคง  
- วิทยาศาสตรขอมูล 
- เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการนํ้า 
- การประยุกตใชทางการแพทย  

1, 2, 4 1, 4, 5, 7, 
9, 10 

SH2: หนวยงาน
ภาครัฐ 

- หนวยงานมีความตองการบัณฑิตท่ีมีความรู สามารถพัฒนางาน
และตอยอดงานไดเอง เทคนิคในการทําปฏิบัติการ การเรียนรูสิ่ง    
ใหม   การคิดริเริ่มสรางสรรค   การแกปญหาเฉพาะหนา    
มนุษยสัมพันธในการทํางาน ทักษะการนําเสนองาน และ
สามารถทํางานเปนทีมไดดี  

- พัฒนาครูใหมีความรูเพิ่มข้ึนทางดานวิทยาศาสตรการคํานวณ 
และดาราศาสตร 

- ใหเกิดองคความรูในดานการจัดการเรียน การสอน การวัดผล 
ของครูในรูปแบบออนไลน 

1, 2, 3, 4,  1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 
10 

SH3:  ผู ส น ใ จ
ศึกษา 

- ใชประกอบการปรับวิทยฐานะ นําไปใชในการเรียน การสอน ให
มีความทันสมัยทําใหนักเรียนสนใจเรียนและเขาใจไดงายและทํา
ใหนักเรียนอยากเรียนรูมากยิ่งข้ึน 

- ไดความรูท่ีหลากหลาย มีการตอยอดในสายงาน การนําความรู
จากงานวิจัยมาสรางนวัตกรรมท่ีสรางรายได เเละใชประโยชนได
จริงในชีวิตประจําวัน 

- การคิดคนและแกไขปญหา มีความสามารถในการบูรณาการ
ดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

1, 2, 4, 5 1, 4, 5, 7, 
8, 9, 10 
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Stakeholder 
(SH) กลุมท่ี 

SH's needs สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

PLOs 

- ทักษะการวิจัยทํางานวิทยาศาสตรแบบบูรณาการ การนํา
ทรพัยากรรอบ ๆ ตัวมาใชเพื่อเพิ่มมูลคา 

- นําไปประยุกตใชงานไดจริง นําไปใชในสายงานอาชีพของตนเอง 
สามารถสรางนวัตกรรมเก่ียวกับพลังงานทดแทนท่ีสามารถนํามา
ตอบโจทยเกษตรกรไดมากย่ิงขึ้น 

- การบูรณาการการเช่ือมโยงวิทยาศาสตรและนวัตกรรม สราง
นวัตกรรมใหมไดั มีความรู  ความเขาใจและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในอนาคต 

- นําความรูทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมไปถายทอดตอได 
สรางนวัตกรรมสําหรับการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม นํามาใชใน
การทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

- สามารถมีหลักการอางอิงท่ีนาเช่ือถือและแนวคิดท่ีเปนระบบ
เพ่ือผลิตเครื่องมือเพื่อสรางผลกําไร และหาแนวทางลดตนทุน 
เพ่ิมขีดความสามารถของบริษัท 

- การวิจัยทางการแพทย การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีขั้นสูง 
- การนําไปใชประโยชนในชุมชน/ทองถ่ิน ตอยอดเชิงพาณิชย ทํา

เปนผลิตภัณฑใหคนท่ัวไป/รัฐบาล  
- การคิดวิเคราะหโดยนํากระบวนการทํางานวิทยาศาสตรไป

ประยุกตกับนวัตกรรมใหม ๆ ความชํานาญเฉพาะทาง และการ
ประยุกตสูงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 

- ทักษะทํางานหองปฏิบัติการเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ การ
เรียนรูดวยเคร่ือง การคํานวณเชิงควอนตัม  

SH4: ผูใชบัณฑิต - ตองการนักสรางสรรคนวัตกรรม 
- บริษัทมีความตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะในดานการพัฒนางาน

และตอยอดงานไดเองนอกเหนือจากท่ีไดรับมอบหมาย มีภาวะ
ความเปนผูนํา ความรบัผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ การทํางานเปน
ทีม ส่ิงเหลานี้จะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร  

1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9, 
10 

 
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูการพัฒนาวัตถุประสงคและผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร ดังน้ี 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี ้ 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาการ และกฎหมายที่เก่ียวของเชิง
บูรณาการ สําหรับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือทรัพยสินทาง
ปญญา  

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ในการวิเคราะห 
สังเคราะห และประยุกตเพ่ือคนควาและวิจัยแกโจทยปญหาของภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนา
งานวิจัยสูนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือทรัพยสินทางปญญาหรือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
เปนประโยชน  

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานไดตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาการ อยางมี
ความรับผดิชอบ ทั้งการเปนผูนําและผูตามที่ดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถปรบัตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 



มคอ.2 

12 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ตามความเช่ียวชาญเฉพาะดาน  

5. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตรในระดับมาตรฐานของการเผยแพรผลงาน
วิชาการ อยางนอยในระดับชาติ  

 
1.4  ผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับหลักสูตร 
   สาขาวิชาไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: 
PLOs) อิงตามเกณฑปจจุบันของ Revised Bloom’s taxonomy [Remembering/ Understanding/ 
Applying Analyzing/ Evaluating/ Creating) เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใน
ระบบ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) (subject specific/ generic 
outcomes) วัตถุประสงคของหลักสูตร (ในขอ 1.2 ของหมวดที่ 2) (1) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ (Thailand Quanlification Framework, TQF) (ในขอที่ 3 ของหมวดที่ 4) (2) ไว
ดังนี้ 

วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
วัตถุประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Specific/ 

Generic 
skills 

Higher-order 
thinking skills 

TQF ท่ีมาจาก 
SH 

1. เพื่อผลิตบัณฑิ ต ท่ีมี
ค ว า ม ร อ บ รู ด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิทยาการ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของเชิงบูรณาการ 
สํ า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
วิ เคราะห  น วัตกรรม 
เ ท ค โ น โ ล ยี  ห รื อ
ทรพัยสนิทางปญญา 

PLO 1:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถอธิบายหลักการ
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  
เทคโนโลยี วิทยาการ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
เชิงบูรณาการ และใช
ความรูและเคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตรในการแก
โจทยปญหา 

Specific Understanding, 
Applying 

TQF2: 
ความรู 
( 2.1 , 2.2 ) 

SH1, 2, 3, 
4 
 

2. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
สามารถใชความรูดาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  
สังเคราะห และประยุกต
เพ่ือคนควาและวิจัยแก
โจทยปญหาของภาครัฐ 
ภาคเอกชน การพัฒนา
งานวิจัยสูนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน
ทา งป ญ ญา ห รื อ ก า ร
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีเปนประโยชน 

PLO 4:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถใชเคร่ืองมือวิจัย
ขั้นสูงในการดําเนินงาน
วิจัย 

Specific Applying  TQF2: 
ความรู 

2.3  

SH1, 2, 3, 
4 

PLO 8:  นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห  
สังเคราะห และประยุกต
ความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การในคนควาและวิ จัย
แก โ จ ท ย ป ญ ห า แ ล ะ
พัฒนางานวิจัย 

Specific Analyze, 
Evaluate 

TQF3: 
ปญญา 

3.1  

SH1, 2, 3, 
4 
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วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
วัตถุประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Specific/ 

Generic 
skills 

Higher-order 
thinking skills 

TQF ท่ีมาจาก 
SH 

3. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่
สามารถปฏิบัติงานได
ต า ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาการ อยางมีความ
รับผิดชอบ ท้ังการเปน
ผูนําและผูตามท่ีดีในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
สามารถปรับตัวใหเข า
กับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
 

PLO 2:  นั ก ศึ ก ษ า
สามา รถอภิ ปร า ยถึ ง
หลักการของจริยธรรม 
คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาการ 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประยุกตใชในการเรียนรู
และการดําเนินงานวิจัย 

Generic 
 

Understanding, 
Applying 

TQF1: 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.5  

SH2, 4  

PLO 3:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถติดตาม อธิบาย 
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีไดตามการ
เปลี่ยนแปลง  

Specific 
(Life-long 
Learning) 

Understanding, 
Applying  

TQF2: 
ความรู 4.2 

SH2, 4 

PLO 5:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถปฏิบัติงานแบบ
กลุม แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในบทบาท
ของผูนําและผูตามอยาง
เหมาะสม 

Generic Applying TQF4: ความ 
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล 

4.1 , 4.2 , 4.3  
TQF1: 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.1  

SH2, 4 

4. เพื่อผลิตบัณฑิ ต ท่ีมี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ตามความ เ ช่ี ย ว ช าญ
เฉพาะดาน  
 

PLO 6:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถสบืคนขอมูลจาก
แ ห ล ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีหลากหลาย 
และสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีจําเปนใน
ศาสตร ท่ีเ ก่ียวข องกับ
งานวิจัย 

Specific Applying TQF5: 
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.2 5.3  
 

SH1, 2, 3 

5.  เพื่อผลิตบัณฑิต ท่ีมี
ทักษะการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร ในระดับ
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก า ร
เผยแพรผลงานวิชาการ 
อยางนอยในระดับชาติ  
 

PLO 7:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถนําเสนอและ
เขียนผลงานวิชาการใน
ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ
นานาชาต ิ
 

Specific Applying TQF5: 
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  

SH3 
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หมายเหตุ 
(1) วัตถุประสงคของหลักสูตร มีจํานวน 5 ขอ ตามที่แสดงในหัวขอ 1.3 –ขางตน 
(2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดานมีดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
2) ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน     

              สวนตน  
3) มีภาวะความเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
4) รับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. ความรู (Knowledge) 
1) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา และศาสตรฺอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตรในสาขาวิชา และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

             รวมทั้งนําไปประยุกตใชได 
3. ทักษะทางปญญา (Congnitive Skills) 

1)  มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหาใน  
สถานการณตาง ๆ  

2)  มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีตาง ๆ ในการ       
ปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

3)  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาไดอยางมีประสทิธิภาพและสอดคลอง 
               กับสถานการณ  
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

1)  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
2)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3)  มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 
4)  สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ได 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical,     
     Communication and Information Technology Skills) 

1)  สามารถส่ือสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรปุประเด็น และกานําเสนอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2)  สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

3)  สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม 
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สรุป PLOs 
PLO 1: นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาการ และกฎหมายที่เก่ียวของเชิง
บูรณาการ และใชความรูในการแกโจทยปญหา 
PLO 2: นักศึกษาสามารถอภิปรายถึงหลักการของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนรูและการดําเนินงานวิจัย 
PLO 3: นักศึกษาสามารถติดตาม อธิบาย และประยุกตใชเทคโนโลยีไดตามการเปลี่ยนแปลง 
PLO 4: นักศกึษาสามารถใชเครื่องมือวิจัยขั้นสูงในการดําเนินงานวิจัย 
PLO 5: นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานแบบกลุม แสดงออกถึงความรับผิดชอบในบทบาทของผูนําและผูตามในการ
แกไขสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 
PLO 6: นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่จําเปนในศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
PLO 7: นักศึกษาสามารถนําเสนอและเขียนผลงานวิชาการในระดับมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 
PLO 8: นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะห และประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ
ในการคนควาและวิจัยแกโจทยปญหาและพัฒนางานวิจัย 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เ พื่ อ ใ ห  ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ ยน แปลงทางน วัต กร รม ท่ี
เก่ียวของ 
2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงดานวิชาการ และ
อุตสาหกรรม 
3. ปรับปรุงการจัดการเรียน การ
ส อ น เ พื่ อ ใ ห  นั ก ศึ ก ษ า บ ร ร ลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู 
4. พัฒนาบุคลากร/คณาจารย ดาน
การเรียนการสอน บริการวิชาการ 
และการวิจัยใหมีคณุภาพ 

1. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
สํารวจความตองการของภาครัฐ
และภาคเอกชน ในดานกําลังคน 
การพัฒนา การวิ จัย การสร าง
นวัตกรรมตาง ๆ 
2. สรางการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวนในการพัฒนาหลักสูตร 
3. มีระบบติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ 
4 .  ให  ความรู  ท าง วิ ชาชี พแก
อาจารย  เพื่ อนํา ไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
5. สนับสนุนใหมีสวนรวมในงาน
บริการวิชาการแกองคกรภายนอก 
6. สนับสนุนใหผลิตผลงานวิจัย
และตีพิมพเผยแพรทั้งในประเทศ
และ/หรือตางประเทศ 

1. รายงานความตองการจากภาคสวน
ตาง ๆ 
2. รายงานผลการฝกงานของนักศึกษา 
3. รายงานการประชุมของอาจารย 
ประจําหลักสูตร 
4. ขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
5 .  ความคิดเ ห็นของผู  ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. เอกสารการไดรับการพัฒนาทาง
วิชาชีพของอาจารย 
7. รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
8 .  ปริมาณงานบริการ วิชาการตอ
อาจารยในหลกัสูตร 
9. จํานวนผลงานวิจัยและบทความ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศกึษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศกึษา 

1.1 ระบบ 
ระบบไตรภาค (Trimester) คือ 1  ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สปัดาห 
ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ัน

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2560 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี  

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 
4 หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

    2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  ภาคการศึกษาที่   1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
  ภาคการศึกษาที่   2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
  ภาคการศึกษาที่   3  เดือนมีนาคม – มิถุนายน 
  
     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยผูที่มีสิทธิ์เขาศึกษาตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี ้
 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายของ
หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียอมรับ โดยมี
ผลการเรียนอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  1.1 แตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา  2.50 หรือเทียบเทา 
  1.2 แตมระดับคะแนนเฉล่ียตลอดหลักสตูรไมต่ํากวา 2.50 หรือเทียบเทา ในกรณีที่แตมระดับ
คะแนนเฉลี่ ยไม ถึง 2.50 จะตองมีประสบการณการทํางานสาขาวิชาที่ เ ก่ียวของกับวิทยาศาสตร  
วิศวกรรมศาสตร ศึกษาศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เ ก่ียวของ โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานหรือ
ผูบังคับบัญชาวามีศักยภาพที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได 
 2. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูตามขอ 1. จะตองเปนสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กายภาพ วิทยาศาสตร สุขภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร 
วิศวกรรมศาสตร  ศึกษาศาสตร หรอืสาขาวิชาที่เก่ียวของ 
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 3. กรณีที่ยังไมสําเร็จการศึกษาจะตองมีหลักฐานรับรองวาจะสําเร็จการศึกษากอนวันรายงานตัวข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา 
               

     2.3 ปญหาของนักศกึษาแรกเขา  
 - ไมมี - 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศกึษาในขอ 2.3 
 - ไมมี - 
 

  2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
           2.5.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  และแบบ ข ในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปที่ 1 5 5 5  5  5 
ปที่ 2 - 5 5  5  5 

คาดวาจะสาํเร็จการศึกษา - 5 5  5  5 
 

2.5.2  จํานวนผูเรียนในระบบคลังหนวยกิต 

จํานวนผูเรียน 
ปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปที่ 1 90 90 90 90 90 

ปที่ 2 - 90 90 90 90 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  
     ใชงบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย  : บาท)  
             งบประมาณรายรบัจากนักศึกษา 78,000 บาทตอคนตอป  
         งบประมาณรายรับจากผูเรียน 2,400 บาทตอคนตอป 
 

รายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. คาบํารุงการศึกษา 102,000 204,000 204,000 204,000 204,000 

2. คาลงทะเบียน 288,000 576,000 576,000 576,000 576,000 

3. เงินอุดหนนุจาก
รัฐบาล 

 -  -  -  -  - 

4. รายรับจากผูเรียนใน
ระบบคลังหนวยกิต 

216,000 432,000 432,000 432,000 432,000 

รวม 606,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 
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 2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย  : บาท) 
ปงบประมาณ 

(พ.ศ.) 
2564 2565 2566 2567 2568 

งบบุคลากร 391,150 782,300 782,300 782,300 782,300 
งบลงทุน  338,600 677,200 677,200 677,200 677,200 
งบดําเนินการ 346,700 693,400 693,400 693,400 693,400 

รวม  1,076,450 2,152,900 2,152,900 2,152,900 2,152,900 
 

2.6.3 ประมาณการคาใชจาย (สูงสุด) ตอคน  
รายการ คาใชจายตอป (บาท) ตลอดหลักสูตร (บาท) 

คาบํารุงมหาวิทยาลัย 20,000 40,000 
คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 800 
คาธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนตามแผนของ
หลักสูตร (48 หนวยกิต) 

เฉลี่ยตอป 57,600 115,200 

รวม 78,000 156,000 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
      แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) การศึกษานอกสถานที่ 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  ระดับมหาบัณฑิต 
  แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
  แผน ข    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
   

  3.2 โครงสรางหลักสูตร 
         3.2.1 โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
           แผน ก แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธและมีการศึกษารายวิชา จํานวนหนวยกิตที่
เรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาไมนอยกวา 32 หนวยกิต และทําวิทยานิพนธ
ซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 16 หนวยกิต  
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ผูเขาศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน  ไมนอยกวา   48  หนวยกิต ประกอบดวย 
 - กลุมวิชาแกน           ไมนอยกวา      12    หนวยกิต  
 - กลุมวิชาเลือก      ไมนอยกวา   18   หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสัมมนา      ไมนอยกวา     2   หนวยกิต 
 - วิทยานิพนธ      ไมนอยกวา   16   หนวยกิต 

 

3.2.2 โครงสรางหลักสูตร แผน ข  
แผน ข การศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอย

กวา 48 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาไมนอยกวา 41 หนวยกิต และทําการคนควาอิสระที่มีคาเทียบได            
7 หนวยกิต 

        ผูเขาศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียน  ไมนอยกวา   48  หนวยกิต ประกอบดวย 
 - กลุมวิชาแกน               ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาเลือก       ไมนอยกวา   19  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสัมมนา       ไมนอยกวา     2  หนวยกิต 
 - กลุมวิชาสหกิจศึกษา      ไมนอยกวา     8  หนวยกิต 
 - การคนควาอิสระ                7  หนวยกิต 

3.3 รายวิชา 
รายวิชาของการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จะแบงเปน กลุมวิชาบังคับ 

กลุมวิชาเลือก กลุมวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ตามโครงสรางหลักสูตรแบบตาง ๆ ของ
การศึกษาในแตละระดับ  ดังตอไปนี้ 
 

3.3.1 กลุมวิชาบังคับ 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและอนาคต 

(Up and Coming Technology) 

3(3-0-6) 
 

SCI18 7002 ผูประกอบการเทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech Entrepreneurs) 

3(3-0-6) 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดิจิทัลและถัดไป   
(Digital Economy and Beyond) 

3(3-0-6) 
 

SCI18 7004 ทรัพยสนิทางปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual Properties and Laws) 

3(3-0-6) 
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3.3.2 กลุมวิชาเลือก 
                นักศึกษาสามารถออกแบบชุดรายวิชาเลือกขามมอดูลได เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางที่นักศึกษาตองการ   
       3. 3. 2. 1 ม อ ดู ล เ ค ร่ื อ ง มื อ วิ ท ย าศ า ส ต ร ก า ร แ พ ท ย  ( Medical Science 

Instruments) 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI02 7642 เทคนิคการแยกทางเคมีวิเคราะห  
(Analytical Separation Techniques) 

3(3-0-9) 

SCI05 7668   การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร   
(Optical Systems Design) 

4(3-3-8) 
 

SCI05 7682 นาโนไบโอเทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 

4(4-0-8) 

SCI18 7101 เทคโนโลยีการถายภาพทางการแพทย 
(Medical Imaging Technology) 

3(3-0-6) 
 

SCI05 7656   เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการประยุกตใชงาน 
(3D Printing Technology and Applications) 

4(4-0-8) 
 

SCI05 7715   อิเล็กทรอนิกสข้ันสูง   
(Advanced Electronics) 

4(4-0-8) 
 

SCI18 7102 หลักการของเซนเซอรทางเคมี 
(Principles of Chemical Sensors) 
 

3(3-0-6) 
 

SCI18 7103 เทคโนโลยีเซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพ่ืองานตรวจวัดทางการแพทย 
(Optical Fiber Sensors Technology for Medical Application) 

3(3-0-6) 
 

SCI18 7104 การรกัษาดวยแสง        
(Phototherapy)   

3(3-0-6) 
 

SCI18 7105 การรกัษาโรคดวยอนุภาค 
(Particle Therapy) 

3(3-0-6) 
 

 
   3.3.2.2  มอดูลชีวนวัตกรรม (Bio-innovation) 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI04 6201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 

(Biodiversity and Conservation) 
4(4-0-8) 

SCI04 7205 พฤกษศาสตรพื้นบาน 
(Ethnobotany) 

4(4-0-8) 

SCI04 7603 ทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยทางชีวภาพ 
(Intellectual Property in Bio-research) 

3(3-0-6) 
 

SCI04 8407 เทคนิคทางอณูชีววิทยา 
(Techniques in Molecular Biology) 

  4(2-6-4) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI04 8501 นวัตกรรมนาโนสําหรับการบําบัดน้ํา 

(Nano-innovations for Water Treatment) 
4(4-0-8) 

SCI04 8502 อนุภาคนาโนซิลเวอรและประโยชนทางชีวภาพ  
(Silver Nanoparticles and Bio-applications) 

4(4-0-8) 

SCI04 8601 การทองเท่ียวเชิงนิเวศและการจัดการพื้นที่คุมครอง 
(Ecotourism and Management of Protected Areas) 

4(4-0-8) 

SCI04 7605 พลาสติกชีวภาพเพ่ือพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Bioplastic for Sustainable Development) 

4(4-0-8) 

SCI04 8411 แนวคิดและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
(Concepts and Techniques in Plant Molecular Biology) 

4(2-6-4) 
 

SCI04 8410 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลลและเนื้อเย่ือพืช 
(Plant Cell and Tissue Culture Technology) 

4(3-3-9)  

SCI04 7604 การถายภาพเชงิอนุรักษและการทองเท่ียวเชงินิเวศ  
(Photography for Conservation and ecotourism proposes) 

2(1-2-3) 

SCI18 7106 อนุภาคนาโนกับวิทยาการพืช 
(Nanoparticles in Plant Science) 

4(4-0-8) 

  
3.3.2.3  มอดูลนวัตกรรมจุลินทรีย (Microbial Innovation) 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI08 9001 จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา                

 (Graduate Microbiology) 
4(4-0-8) 

SCI08 9002 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม      
(Environmental Microbiology)  

4(3-3-6) 

SCI08 9003 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          
(Industrial Microbiology) 

  4(4-0-12) 

SCI08 9004 เทคโนโลยีจุลินทรีย        
(Microbial Technology) 

4(4-0-12) 

SCI08 9005 เทคนิคทางเซลลและโมเลกุลเพื่องานวิจัยทางจุลชีววิทยา             
(Cellular and Molecular Techniques for Microbiology Research) 

4(2-6-8) 

SCI08 9006 ภูมิคุมกันวิทยาการติดเช้ือ     
(Infectious  Immunology) 

4(4-0-12) 

SCI08 9007 เทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
(Microbiological and Parasitological Research Techniques) 

2(0-6-8) 

 
SCI08 9008 โรคติดเช้ือและยารักษา  

(Infectious Diseases and Therapeutic Drugs) 
 

4(4-0-12) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI08 9009    จุลชีววิทยาการเกษตร    

(Agricultural Microbiology)  
4(4-0-8) 

SCI08 9010 ชีวสารสนเทศทางจุลชีววิทยา                 
(Bioinformatics in Microbiology)  

3(2-3-8) 

 
 

3.3.2.4  มอดูลพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ (Renewable Energy and  
           Storages) 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7301 ภูมิทัศนของพลังงานทดแทน  

(Landscape of Renewable Energy) 
  4(4-0-8) 

 
SCI18 7302 วัสดุสาํหรับการใชงานดานพลังงาน  

(Materials for Energy Applications) 
4(4-0-8) 

 
SCI18 7303 เซลลแสงอาทิตยและพลังงานลม 

(Solar and Wind Energy) 
4(4-0-8) 

 
SCI18 7304 ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องตน  

(Introduction to Energy storage and systems) 
4(4-0-8) 

 
SCI05 1002 ฟสิกส 2  

(Physics 2) 
4(4-0-8) 

 
SCI05 3017 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  

(Basic electronics) 
4(2-6-4) 

 
3.3.2.5  มอดูลเทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน (Quantum   

Technology and Applications) 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI18 7310 ภูมิทัศนของเทคโนโลยีควอนตัม  

(Quantum Technology Landscape) 

2(2-0-4) 

SCI18 7311 ทฤษฎีควอนตมั 1 
(Quantum Theory I) 

4(4-0-8) 

SCI18 7312 อัลกอริทึมเชิงควอนตัม  

(Quantum Algorithm) 

4(4-0-8) 

SCI18 7313 การวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัม  

(Quantum Sensing and Metrology) 

4(4-0-8) 

SCI18 7314 การส่ือสารเชิงควอนตัม  

(Quantum Communication) 

4(4-0-8) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7315 การคํานวณเชิงควอนตัมเบ้ืองตน  

(Introduction to Quantum Computing) 

4(4-0-8) 

SCI18 7316 การนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช 
(Implementation of Quantum Technology) 

2(2-0-4) 

SCI18 7317 ออปติไมเซชั่นเบ้ืองตน 
(Introduction to Optimization) 

2(2-0-4) 

SCI18 7318 การเรียนรูของเคร่ือง 
(Machine Learning) 

2(2-0-4) 

SCI18 7319 แนวหนาของอารดแวรเชิงดิจิตอลและควอนตัม 
(Frontier of Digital and Quantum Hardware) 

2(2-0-4) 

 
3.3.2.6  มอดูลนวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน (Sports     

 Innovation and  Game Analysis) 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI18 7401 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย  
(Exercise Physiology) 

3(3-0-6) 

SCI18 7402 การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกาย   
(Physical Fitness Testing) 

3(3-0-6) 

SCI18 7403 การออกแบบโปรแกรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและสงเสริม
สุขภาพ  

(Exercise Program for Physical Fitness and Health Promotion) 

3(3-0-6) 

SCI18 7404 เวชศาสตรการกีฬา       
(Sports Medicine) 

3(3-0-6) 

SCI18 7405 การออกกําลังกายเพื่อปองกันและรักษาในโรคเร้ือรัง    
(Exercise in Prevention and Treatment of Chronic Diseases) 

3(3-0-6) 

SCI18 7406 การคิดเชิงออกแบบ      
(Design Thinking)  

3(3-0-6) 

SCI18 7407 ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม  
(Entrepreneurship and Innovation)  

3(3-0-6) 

SCI18 7408 อิเล็กทรอนิกสและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน   

(Basic Electronics and Computer Programming) 
3(3-0-6) 

SCI18 7409 การเก็บขอมูลและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน    
(Data Acquisition and Performance Analysis)  

3(3-0-6) 

SCI18 8401 การสรางแบบจําลองและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน 
(Game Analysis and Data Modeling) 
 

3(3-0-6) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 8402 การวิเคราะหเกมสการแขงขันโดยใชปญญาประดิษฐ  

(Advanced Game Analysis)  

3(3-0-6) 

 
3.3.2.7  มอดูลการออกกําลังกายประยุกตดานสมรรถภาพทางกายและกีฬา  
           (Applied Exercise Science in Fitness and Sports) 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7410 การเปนผูฝกสอนสวนบุคคล                      

(Personal Training) 
3(3-0-6) 

SCI18 7411 การออกแบบโปรแกรมทางดานสมรรถภาพทางกายและกีฬา  

(Program Design in Fitness and Sports)  

3(3-0-6) 

SCI18 7412 การฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพ    
(Strength Training and Conditioning)  

3(3-0-6) 

SCI18 7413 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา  
(Technology and Innovation in Fitness and Sports) 

3(3-0-6) 

SCI18 7414 การบริหารศูนยสุขภาพและกีฬา      
(Fitness and Sports Center Administration) 

3(3-0-6) 

SCI18 7415 โภชนาการสําหรับสมรรถภาพทางกายและกีฬา              
(Nutrition for Fitness and Sports) 

3(3-0-6) 

 
3.3.2.8  มอดูลการวิเคราะหเชิงพื้นที่ขั้นสูง (Advanced Geospatial   
           Analytics)  

3.3.2.8.1 กลุมการสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่และการจําแนกขอมูลเชิงพ้ืนท่ี
ดวยเทคนิคข้ันสูง (Spatial Data acquisition and advanced classification 
technics)    

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7501 การประยุกตใชขอมูล Optical และ SAR จากดาวเทียม 

(Application of Optical and SAR satellite image) 
3(3-3-6) 

SCI18 7502 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลจาก Optical, Multispectral, Thermal, 
และ Hyperspectral Sensors  
(Analyzing and classification Technics for Optical, Multispectral, 
Thermal, and Hyperspectral data)  

3(2-4-8) 

SCI18 7503 การประยุกตใชขอมูลไลดาร                                       
(LiDAR Application)    

3(3-3-6) 

SCI10 6714 GNSS: ทฤษฎีและการประยุกต                                                      
(GNSS: Theory and Applications)  

3(3-3-10) 
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3.3.2.8.2 กลุมกระบวนการจัดการขอมูลขนาดใหญและวิเคราะหขอมูล
เชิงพื้นท่ีดวยสถิติและโครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึก 
(Streamline processes for Big data and spatial analytics by 
Statistic, Artificial Neural Network and Deep learning)    

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7504 ระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่  

(Geospatial Database Management System) 
3(3-3-6) 

SCI10 6812 การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ข้ันสูง                                                   
(Advanced Spatial Data Analysis)                                              

3(3-3-10) 

SCI10 6814 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญสําหรับการประยุกตทางภูมิสารสนเทศข้ันสงู         
(Big Data Analytics for Advanced Geoinformatics Applications)      

3(3-3-10) 

SCI18 7505 สถิติเชิงพ้ืนที่    
(Applied Statistics for Geoinformatics Research)                            

3(3-3-10) 

SCI18 8501 โครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชงิลึกสําหรับการประยุกตใชขั้นสูง 
(Artificial Neural Network and Deep Learning for Advanced 
applications) 

3(3-3-9) 

 
3.3.2.8.3 กลุมสรางแบบจําลองหลายมิติและหลายชวงเวลาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Multi-dimensional spatio-temporal modeling for spatial 
presentation)    

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI10 6811 โฟโตแกรมเมตรีข้ันสูงและการสรางแบบจําลอง 3 มิติ 

(Advanced digital photogrammetry and 3D modelling)                     
3(3-3-10) 

SCI18 7506 การสรางแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ข้ันสูง    
(Advanced spatial modelling: Theory and Applications)                       

3(3-3-10) 

SCI10 6721 การใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศผานทางสื่อยุคใหม           
(Geoinformatics Data and Information Services through Modern 
Media) 

3(3-3-10) 

SCI18 7507 การสรางแบบจําลองและการทําแผนที่ผานระบบเครือขาย  
(Web-based Spatial Modeling and Mapping)               

3(3-3-10) 

 
3.3.2.9  มอดูลการประยุกตการเรียนรูของเคร่ืองและการวิเคราะหขอมูลทาง  
           วิทยาศาสตร (Applied Machine Learning and Scientific Data   
           Analysis) 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7508   คณิตศาสตรประยุกตสําหรับปญญาประดิษฐ  

(Applied Mathematics for Artificial Intelligence) 
 

3(3-0-6) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7509   การโปรแกรมไพธอนเพ่ือการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร   

(Python Programming for Scientific Computing)   
3(3-0-6) 

SCI18 7510  การทําเหมืองขอมูลทางดานวิทยาศาสตร     

(Scientific Data Mining) 
3(3-0-6) 

SCI18 7511  สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล     
(Statistics and Data Analysis Methods) 

3(3-0-6) 

SCI18 7512   การเรียนรูของเครื่องประยุกต      
(Applied Machine Learning) 

3(3-0-6) 

SCI18 7513  ปญญาประดิษฐสําหรับการแพทยและการสาธารณสุข   

(AI for Biomedicine and Healthcare)  

3(3-0-6) 

SCI18 7514  ชีวสารสนเทศศาสตรและการใชคอมพิวเตอร      
(Bioinformatics and Computer Usage) 
 

2(1-3-2) 

SCI18 8502  หัวขอคัดสรรดานการประมวลภาพทางการแพทยและคอมพิวเตอรวิทัศน  
(Selected Topics in Medical Image Processing and Computer 
Vision) 

3(3-0-6) 

SCI18 8503   หัวขอคัดสรรทางการเรียนรูของเครื่องเชิงประยุกต    
(Selected Topics in Applied Machine Learning) 

3(3-0-6) 

SCI18 8504   หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหขอมูลเชิงประยุกต     
(Selected Topics in Applied Data Analysis) 

3(3-0-6) 

 
3.3.2.10  มอดูลนวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
             (Science-Mathematics Learning Innovation) 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
ใหนักศึกษาเรียนทั้ง 3 รายวิชาตอไปนี้  
SCI18 7601   การรูเทคโนโลยี        

(Technological Literacy)  

3(3-0-6) 

SCI18 7602  การสรางส่ือดิจิทัลสําหรับการเรียนการสอน    
(Digital Media Development for Education) 

3(3-0-6) 

SCI18 7603   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับครู                                               
(Design thinking for educators)                                             

1(0-3-0) 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาทบทวนพื้นฐาน 1 รายวิชาตอไปนี้  
SCI18 7604   บททบทวนทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน     

(Review of Basic Mathematics) 
4(4-0-8) 

SCI18 7605   บททบทวนทางเคมีพ้ืนฐาน     
(Review of Basic Chemistry)  
 

4(3-3-6) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7606   บททบทวนทางชีววิทยาพื้นฐาน    

(Review of Basic Biology) 
4(4-0-8) 

SCI18 7607   บททบทวนทางฟสิกสพ้ืนฐาน       
(Review of Basic Physics) 

4(4-0-8) 

SCI18 7608   บททบทวนทางวิทยาศาสตรทั่วไป 
(Review of General Science) 

4(4-0-8) 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาเลือกของมอดูล จากรายวิชาตอไปนี้  
SCI18 7609  การเรียนรูและสรางปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริง    

(Learning and Building Virtual Science Laboratory) 
3(1-6-4) 

SCI18 7610   ทักษะที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรและการผลิตผลงานทางวิชาการ
(Science Project Consultant and Academic Work Production 
Skills) 

3(3-0-6) 

SCI18 7611   ออกแบบการเรียนรูสําหรับโอลมิปกวิชาการ    
(Classroom Design for Science Olympiad Teachers) 

2(2-0-4) 

SCI18 7612  วิทยาการคํานวณสาํหรับครู      
(Coding for Teacher) 

3(2-3-4) 

SCI18 7613  การตรวจวัดสิ่งแวดลอมเพ่ือความย่ังยืน     
(Environmental Monitoring for Sustainability) 

3(3-0-6) 

SCI18 7614  ดาราศาสตรพื้นฐานสําหรับครู      
(Basic Astronomy for Teacher) 

3(3-0-6) 

SCI18 7615   เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการประยุกตใชงานทางการศึกษา                
(3D Printing Technology and Applications in Education)   

3(3-0-6) 

SCI18 8601 หัวขอคัดสรรทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   
(Selected Topics in Science-Mathematics Learning) 

3(3-0-6) 

SCI18 8602 ปญหาพิเศษทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
(Special Problems in Science-Mathematics Learning) 

4(0-12-12) 

 
3.3.2.11  มอดูลวิทยาศาสตรพชืสมุนไพรและนวัตกรรม  
             (Medicinal Plant Science and Innovation) 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI15 9001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยและชีววิทยา   

(Research Methodology in Medical and Biological Sciences)  
4(3-3-8) 

SCI15 9002 เทคนิคในการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร   
(Techniques for Studying Biological Effects of Medicinal Plants)  

2(1-3-4) 

SCI15 9003 บทบาทของพืชสมุนไพรตอการทํางานของรางกายมนุษยและโรคภัยไขเจ็บ
(Role of Medicinal Plant in Human Body Function and Health 
Disease) 

4(4-0-12) 
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จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI15 9004 ภูมิคุมกันวิทยาและวิทยาศาสตรพืชสมุนไพร 

(Immunology and Medicinal Plant Science)  
4(4-0-12) 

SCI15 9005 เภสัชเวทข้ันสูง       
(Advanced Pharmacognosy) 

4(4-0-12) 

SCI15 9006 พฤกษเคมีประยุกต     
(Applied Phytochemistry)   

4(4-0-12) 

SCI15 9007 ยาจากธรรมชาติข้ันสูง      
(Advanced Drugs from Nature)  

4(4-0-12) 

SCI15 9008 หัวขอปจจุบันและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรพืชสมุนไพร   
(Current Topics and Innovation in Medicinal Plant Science) 

4(4-0-12) 

 

3.3.3  กลุมวิชาสัมมนา (Seminar) 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I) 

1(0-2-2) 

SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 

1(0-2-2) 

 

สาํหรับมอดูลนวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร สามารถเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
ทดแทนวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 ได 

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 
SCI18 7007 สัมมนาการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   

(Science-Mathematics Learning Seminar) 
2(0-4-4) 

 
 

3.3.4  กลุมวิชาสหกิจบัณฑิตศึกษา (Graduate Cooperative Education) 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI18 7008 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1 
(Graduate Cooperative Education I) 

8(0-0-0) 

SCI18 7009 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2 
(Graduate Cooperative Education II) 

8(0-0-0) 

 

3.3.5  วิทยานิพนธ (Thesis) 
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาดวยตนเอง) 

SCI18 7010 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต 
(M.Sc. Thesis) 

16(0-0-0) 

SCI18 7011 การคนควาอิสระมหาบัณฑิต 
(M.Sc. Independent Study) 

7(0-0-0) 
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3.4 คําอธิบายรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชาอยูในภาคผนวก ง  
3.5 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

รหัสรายวิชาซ่ึงแสดงดวยตัวเลข 9 หลักนับจากซายมือ มีความหมายดังนี้ 
 อักษรตาํแหนงที่ 1-3 หมายถึง สํานักวิชาวิทยาศาสตร กําหนดเปน SCI 
 ตัวเลขตําแหนงท่ี 4-5 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ เชน 
   เลข 02 หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 
       เลข 03        หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตร  
   เลข 04        หมายถึง  สาขาวิชาชีววิทยา  
   เลข 05        หมายถึง  สาขาวิชาฟสิกส 
   เลข 06        หมายถึง  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
   เลข 08        หมายถึง  สาขาวิชาปรีคลินิก 
   เลข 09        หมายถึง  สาขาวิชาชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวเคมี 
   เลข 14        หมายถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 
   เลข 15        หมายถึง  สาขาวิชาปรีคลินิก 
   เลข 18 หมายถึง  บูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม/ 
                  สถานสหวิทยาการและนานาชาติ 
 ตัวเลขตําแหนงท่ี 6 เลข 7          หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาโท   
   เลข 8          หมายถึง  รายวิชาระดับปริญญาเอก  
 ตัวเลขตําแหนงท่ี 7 หมายถึง กลุมมอดูลในหลักสตูรบูรณาการดานวิทยาศาสตรและ 
                                                             นวัตกรรม เชน 
   เลข 0  หมายถึง กลุมวิชาบังคับ กลุมวิชาสัมมนา วิทยานิพนธและ 
                                                                         การคนควาอิสระ 
   เลข 1  หมายถึง  กลุมมอดูลเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย        
      ชีวนวัตกรรม 

   เลข 2  หมายถึง กลุมมอดูลนวัตกรรมจุลินทรีย วิทยาศาสตรพืช
สมุนไพรและนวัตกรรม 

                     เลข 3  หมายถึง กลุมมอดูลพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ  
      เทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน 

   เลข 4  หมายถึง กลุมมอดูลนวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะห
เกมสการแขงขัน การออกกําลงักายประยุกตดาน
สมรรถภาพทางกายและกีฬา 

   เลข 5  หมายถึง กลุมมอดูลการวิเคราะห เชิงพ้ืนที่ ข้ันสูง การ
ประยุกตการเรียนรูของเคร่ืองและการวิเคราะห
ขอมูลทางวิทยาศาสตร 

   เลข 6  หมายถึง มอดูลนวัตกรรมการเ รียนรู วิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร   

 ตัวเลขตําแหนงท่ี 8-9 หมายถึง  ตัวเลขลําดับรายวิชาที่สาขาวิชาใชเรียงตามลําดับ 



มคอ.2 

30 

3.6 แผนการศกึษา  
                    ระดับมหาบัณฑิต  

  3.6.1  แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ แผน ก แบบ ก 2 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
Coming Technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep-tech Entrepreneurs) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป   
(Digital Economy and 
Beyond) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 

3 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual Properties 
and Laws) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2 
(Seminar II) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

3 
 
3 
 
1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 7 รวม 8 รวม 8 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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 3.6.2  แผนการศกึษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (การศึกษารายวิชา

โดยไมมีการทําวิทยานิพนธ) 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and Coming 
Technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep-tech Entrepreneurs) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป   
(Digital Economy and 
Beyond) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 

3 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
(Intellectual Properties 
and Laws) 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
3 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2 
(Seminar II) 

3 
 
2 
 
2 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I) 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011การคนควาอิสระ
มหาบัณฑิต 
(M.Sc. Independent Study) 
  
สอบการคนควาอิสระ 
(Independent Study 
Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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3.7 ช่ือ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

  3.7.1 อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน   

ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
1. รศ. ดร.วรวัฒน มีวาสนา * 
  

Ph.D. (Physics) 
 
M.Sc. (Physics) 
 
B.Sc.  (Physics) 

Stanford University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Stanford University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
University of California 
Santa Barbara  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2551 
 

2550 
 

2545 
 

2. ผศ. ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน* 
      

วท.ด.  (ฟสิกส) 
วท.ม.  (ฟสิกส) 
วท.บ.  (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2255  
2548 
2545 

3. อ. ดร.วิวัฒน  นวลสิงห*      Ph.D.  (Physics of  
         Nanostructures and    
         Advanced Materials)  
M.Sc.  (Nanoscience) 
 
วท.ม.  (ฟสิกส) 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

University of the Basque 
Country ประเทศสเปน 
 
University of the Basque 
Country ประเทศสเปน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

7255  
 
 

2554 
 
0255  

2546 
4. ศ.ภก. ดร.เกรียงศักด์ิ  เอ้ือมเก็บ Ph.D.  (Pharmacology) 

 
 
ภ.บ.    (เภสัชศาสตร) 

The Robert Gordon 
University ประเทศสหราช
อาณาจักร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2542 
 
 

2532 
5. รศ. ดร.สินีนาฏ  ศิริ 
      

Ph.D.  (Cell Biology) 
 
M.Sc.  (Biological Sciences) 
 
 
วท.บ.  (ชีววิทยา)  

University of Connecticut 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
University of Southern 
Mississippi  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2555 
 

2543 
 
 
3625  

6. รศ.ภกญ. ดร.นวลนอย จูฑะพงษ Ph.D.  (Pharmacology and  
         Toxicology) 
ภ.ม.    (เภสชัวิทยา) 
ภ.บ.    (เภสัชศาสตร) 

University of Mississippi 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2546 
 

2536 
2528 

7. รศ.สพญ. ดร.ศจีรา คปุพิทยานันท Ph.D.  (Physiology) 
 
M.Sc.  (Physiology) 
 
สพ.บ.  (สัตวแพทยศาสตร) 

The University of Liverpool  
ประเทศสหราชอาณาจักร 
The University of Liverpool  
ประเทศสหราชอาณาจักร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2546 
 

2543 
 

2538 
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ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
8. รศ. ดร.ประยูร สงสิริฤทธิกุล 
    

Ph.D.  (Physics) 
 
วท.บ.  (ฟสิกส) 

Gothenburg University 
ประเทศสวีเดน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2540 
 

2533 
9.รศ. ดร.พนมศักดิ์ มีมนต 
 

Ph.D.  (Optics) 
 
M.S.   (Optics) 
 
วศ.บ.  (ไฟฟา) 

University of Central 
Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา  
University of Central 
Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2553 
 

2550 
 

2543 
10. รศ. ดร.สริิโชค  จึงถาวรรณ 
 

วท.ด.  (ฟสิกส) 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

2550 
2543 

11. รศ. ดร.สายันต  แกนนาคาํ Ph.D.  (Computational  
          Fluid Dynamics)       
วท.ม.  (คณติศาสตร) 
วท.บ.  (คณิตศาสตร) 

Coventry University 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
มหาวิทยาลัยขอนเเกน          
มหาวิทยาลัยขอนเเกน 

2553 
 

2546 
2544 

12. รศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน Ph.D.  (Plant Melecular  
         Biology)  
 
วท.บ.  (ชีววิทยา)  

North Carolina State 
University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยขอนเเกน   

2545 
 
 

2539 
13. ผศ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร ว.ว.   (ศลัยศาสตรออรโธปดิกส) 

พ.บ.  (แพทยศาสตรบัณฑิต) 
ราชวิทยาลัยแพทยออรโธปดิกส 
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2547 
2541 

14. ผศ. ดร.ชิโนรัตน กอบเดช Ph.D.  (Theoretical Physics) 
 
M.Sc.  (Mathematical  
         Physics) 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

University of London 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
University of London  
ประเทศสหราชอาณาจักร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2538 
 

2533 
 

2532 

15. ผศ. ดร.ขรรคชัย โกศลทองก่ี วท.ด.  (ฟสิกส) 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2547 
2542 

16. ผศ. ดร.พัชรินทร ชัยสุวรรณ ปร.ด.   (เคมีวิเคราะห) 
วท.ม.   (เคมีวิเคราะหและเคมี 

          อนินทรียประยุกต)   
วท.บ.  (เคมี)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2551 
2547 

 
2543 

17. ผศ. ดร.ดวงกมล  แมนศิริ Ph.D.   (Molecular Biology) 
 
วท.บ.  (ชีววิทยา) 

 University of Manchester    
 ประเทศสหราชอาณาจักร 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2544 
 

2538 
18. ผศ. ดร.นวรัตน นันทพงษ Ph.D.  (Bioresources  

         Science, Applied  
         Microbiology) 
วท.ม.  (อณูพันธุศาสตรและ 

Tottori University 
ประเทศญ่ีปุน 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2548 
 
 

2544 
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ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
         พันธุวิศวกรรมศาสตร) 
วท.บ.  (จุลชีววิทยา) 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
2541 

19. ผศ. ดร.อัญญานี  คําแกว 
 

Ph.D.  (Chemistry) 
 
วท.บ.  (เคมี)  

Texas A&M University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2558 
 

2551 
20. ผศ. ดร.ชุติมา ตลบันิล ปร.ด.  (ชีวเคมีทางการแพทย) 

วท.บ.  (เทคนิคการแพทย)  
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2553 
2547 

21. ผศ. ดร.กมลวัช  งามเชื้อ D.Phil. (Physical and  
          Theoretical   
          Chemistry)  
M.Chem. (Chemistry) 

University of  Oxford 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
University of  Oxford 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

2561 
 
 

2558 

22. ผศ. ดร.ธีรนันท ศริิตานนท Ph.D.  (Chemistry) 
 
วท.บ.  (เคมี)  

Oregon State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2554 
 

2551 

23. ผศ. ดร.สันติ  วัฒฐานะ 
 

Ph.D   (Biology) 
 
วท.ม.  (ชีววิทยา) 
วท.บ.  (ชีววิทยา) 

University of Copenhagen 
ประเทศเดนมารค 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

2548 
 

2543 
2535 

24. ผศ. ดร.สุรีลกัษณ รอดทอง 
 

Ph.D.  (Microbiology) 
 
วท.ม.  (จุลชวีวิทยา) 
วท.บ.  (ชีววิทยา) 

University of Otago 
ประเทศนิวซีแลนด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2536 
 
2527 
2524 

25. ผศ. ดร.รุงฤดี  ศรีสวัสด์ิ 
 

Ph.D.   (Physiology)  
 
วท.ม.   (ประสาทวิทยาศาสตร)  

   วท.บ.   (กายภาพบําบัด)  

University of Edinburgh 
ประเทศสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2543 
 
2537
2532 

26. ผศ. ดร.อภิชาต ิเงนิสูงเนิน ปร.ด.  (กายวิภาคศาสตร) 
 วท.ม.  (กายวิภาคศาสตร)  
 วท.บ.  (กายภาพบําบัด)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2551 
2546 
2444 

27. ผศ. ดร.ปยดา เงินสงูเนิน ปร.ด.   (กายวิภาคศาสตร)  
วท.ม.   (กายวิภาคศาสตร)  
พย.บ.  (พยาบาลศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2550 
2542 
2537 

28. ผศ. ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ ปร.ด.   (กายวิภาคศาสตร)  
วท.ม.   (กายวิภาคศาสตร)  
วท.บ.  (กายภาพบําบัด)  

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2550 
2545 
2541 

29. ผศ.ทนพญ. ดร.วิไลรัตน             
     ลี้อนันตศักด์ิศิริ  

Ph.D.  (Microbiology and  
         Immunology) 
 
วท.ม.  (ชีวเคมีทางการแพทย) 

Virginia Commonwealth  
University       
ประเทศสหรัฐอเมริกา      
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2544 
 
 
2538 
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ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 
วท.บ.  (เทคนิคการแพทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน              2535 

30. ผศ. ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล Ph.D.  (Astronomy &  
          Astrophysics) 
 
M.S.   (Astronomy &  
         Astrophysics) 
 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

Universite Pierre et Marie 
Curie (Paris 6)  
ประเทศฝรั่งเศส 
Universite Pierre et Marie 
Curie (Paris 6)  
ประเทศฝรั่งเศส 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2554 
 
 
2550 
 
 
2548 

31. ผศ. ดร.วิทวัส แสนรังค Ph.D.  (Physics) 
 
 
M.Sc.  (Physics) 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

University of Wisconsin – 
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 
University of Wisconsin – 
Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2558 
 
 
2557 
2551 

32. ผศ. ดร.เพ่ิมวัย ชัยนะกุล Ph.D.  (Physics) 
 
 
M.S.   (Physics) 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

University of Bristol 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
University of Bristol 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2560 
 
 
2554 
2551 

33. ผศ. ดร.พรเทพ  ราชนาวี วศ.ด.  (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วท.ม.  (วิทยาศาสตรการกีฬา) 
วท.บ.  (วิทยาศาสตรการกีฬา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2550 
2544 
2534 

34. ผศ. ดร.ลลิดา  โรจนธรรมณี ปร.ด.  (ประสาทวิทยาศาสตร) 
วท.ม.  (สรีรวิทยาของการออก 
          กําลังกาย) 
วท.บ.  (กายภาพบําบัด) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2552 
2539 
 
2535 

35. ผศ. ดร.พันทิพย   
     ปยะทัศนานนท 

Ph.D.  (Geoinformatics) 
 
วท.ม.  (การวางแผนชุมชนเมือง 
         และสภาพแวดลอม)  
วท.บ.  (ภูมิศาสตร) 

Salford University 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 
 
2545 
 
2538 

36. ผศ. ดร.วีรพล จันธิมา ปร.ด.  (วิทยาศาสตรการกีฬา) 
ศษ.ม.  (พลศึกษา) 
ศษ.บ.  (พลศกึษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2559 
2540 
2529 

37. อ. ดร.วรินทร ศรีทะวงศ Ph.D.  (Physics) 
 
 
วท.ม.  (ฟสิกส) 
วท.บ.  (ฟสกิส) 

The Graduate University 
for Advanced Studies 
ประเทศญ่ึปุน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2553 
 
 
2549
2546 
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สถาบัน ป พ.ศ. 
38. อ. ดร.เศกสิทธิ์ ชํานาญศลิป D.Phil.  (Clinical Medicine) 

 
D.Ph.D. (Medical  
           Biochemistry) 
M.Sc.   (Medical science) 
 

วท.ม.   (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.    (จุลชีววิทยา) 

Oxford University 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
Uppsala University 
ประเทศสวีเดน 
Uppsala University 
ประเทศสวีเดน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2555 
 
2552 
 
2548 
 
2544 
2533 

39. อ. ดร.ภานุ สําอางค Ph.D.  (Applied  
         Mathematics and  
         Statistics) 
M.S.   (Mathematics) 
 
วท.บ.   (คณิตศาสตร) 

University of New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
University of Michigan 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2556 
 
 
2551 
 
2548 

40. อ. ดร.สิริพร กมลธรรม Ph.D.  (Geomatics) 
 
วท.ม.   (การรบัรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร)    

วท.บ.  (คณิตศาสตรประยุกต) 

University of Florida 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
 
2543 
 
 
2539 

41. อ. ดร.ฐนกร ศรีธราพิพัฒน Ph.D.   (Philosophy in Civil  
           Engineering) 
วศ.ม.   (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.บ.   (วิศวกรรมไฟฟา) 

The University of Tokyo 
ประเทศญ่ีปุน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           

2560 
 
2554 
2551 

42. อ. ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ ปร.ด.   (สรีรวิทยาการแพทย)  
วท.ม.   (สรีรวิทยาการแพทย)  
พย.บ.   (พยาบาลศาสตร)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554 
2548
2544 

43. อ.ดร.อรทัย  วีระนันทนาพันธ Ph.D.  (Biomedical Science)  
 
วท.ม.  (วิทยาศาสตรการแพทย)  
วท.บ.  (กายภาพบําบัด)  

The University of Sheffield 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2557 
 
2549 
2545 

44. อ. ดร.สุกฤษฏิ์  สุขสมบัติ Ph.D.  (Physics) 
 
 
B.Sc.    (Physics) 
 

University of Illinois at 
Urbana-Champaign 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Carnegie Mellon University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2558 
 
 
2550 

45. อ. ดร.พงษฤทธิ์  ครบปรัชญา ปร.ด.   (อณพูันธุศาสตรและพันธุ 
          วิศวกรรมศาสตร)  

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2551 
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สถาบัน ป พ.ศ. 
วท.ม.   (อณพูันธุศาสตรและพันธุ 
          วิศวกรรมศาสตร)  
วท.บ.   (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2544 
 
2532 

46. อ. ดร.ศิริลักษณ  ชุมเขียว ปร.ด.    (วิทยาศาสตรเชิงคํานวณ) 
วท.บ.   (วิทยาศาสตรเชิง 
          คาํนวณ) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2559 
2552 

47. อ. ดร.อิทธิพล ฟองแกว วท.ด.    (ฟสิกส) 
วท.บ.    (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 
2552 

48. อ. ดร.มัณฑนา แจมกลาง Ph.D.   (Microbiology) 
 
วท.ม.   (พยาธิวิทยาคลินิก) 
ว.ท.บ.   (เทคนิคการแพทย) 

University of California, 
Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2559 
 
2552 
2544 

49. อ. ดร.สรวิศ แสงทวีสิน Ph.D.   (Physics)  
 
B.Sc.   (Engineering Physics)  
          (magna cum laude) 

Princeton University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
Brown University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา           

2559  
 
2554 

50. อ. ดร.วรรณวิสา ทลาไทสง Ph.D.   (Optoelectronics) 
 
วท.ม.   (ฟสกิส)   
วท.บ.   (ฟสิกส)  

University of Southampton 
สหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2564 
 
2558 
2554 

51. อ. ดร.ชมพูนุท วังบุญ ปร.ด.   (ชีวเวชศาสตร) 
วท.บ.   (เทคนิคการแพทย) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561
2550 

52. อ. ดร.พิชญาภรณ ศรีธัญโกศ Ph.D.   (Pharmacology) 
 
วท.ม.   (วิทยาศาสตรชีวภาพ 
          ประยุกต)  
B.Sc.   (Pharmacology) 

 University of Manchester 
 ประเทศสหราชอาณาจักร 
สถาบันบัณฑิตจุฬาภรณ 
 
University of Melbourne 
ประเทศออสเตรเลีย 

2562 
 
2555 
 
2552 

53. อ. ดร.วาสนา เปนเครือ วท.ด.   (จุลชีววิทยาประยุกต) 
วท.บ.   (จุลชีววิทยา) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2560 
2554 

54. อ. ดร.นพดล สุกแสงปญญา Ph.D.   (Civil Engineering)  
 
M.S.E.  Civil Engineering 
 
วศ.บ.   (วิศวกรรมเคร่ืองกล)  
 

  Purdue University, Indiana 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  Purdue University, Indiana 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถาบันพระจอมเกลาเทคโนโลยี
ลาดกระบัง 

2559 
 
2557 
 
2552 

55. อ. ดร.ถวิชัยย ขาวถิ่น ปร.ด.   (วิทยาศาสตรการออก 
          กําลังกายและกีฬา) 

  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

2549 
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สถาบัน ป พ.ศ. 
วท.ม.   (เวชศาสตรการกีฬา) 
วท.บ.   (วิทยาศาสตรการกีฬา) 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2544 
2541 

  * หมายถึง อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
    
       3.7.2  อาจารยพิเศษ  
                 ไมมี 
 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษา)  

  ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะมีอาจารยที่ปรึกษาดานสหกิจ
ศึกษาอยางนอย 1 ทานเปนผูดูแลใหคําปรึกษา และมีอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการอีก 1 ทาน 
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  

  ขอกําหนดในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ จะตองมีรูปเลมที่ตองนําสงตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางเครงครัด  
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 

โดยทั่วไปการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ คือ การที่นักศึกษาดําเนินงานวิจัยที่ไดรับ
มอบหมายภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาที่แตงตั้งโดยสํานักวิชา โดยบูรณาการความรูและทักษะทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการดาํเนินการเปนหลัก 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู 
1) สามารถคนควา วิเคราะห ประเมิน สังเคราะห และวิจารณขอมูลจากงานวิจัย

ที่เก่ียวของ ไดทั้งเชิงวิชาการ/วิชาชีพดวยตนเอง อยางเปนระบบ 
2) สามารถออกแบบและวางแผนการวิจัยไดถูกตอง/รัดกุมตามกระบวนการวิจัย

อยางเหมาะสม 
3) สามารถบูรณาการองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการทํา

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไดอยางถูกตอง 
4) กรณีแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตอง

ไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) กรณีแผน ข รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่ง
ของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบคนได 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
6) สามารถสื่อสารไดอยางมปีระสิทธิภาพท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
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 5.3 ชวงเวลาของการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 2  เปนตนไป 
แผน ข   ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 2  เปนตนไป 
 

 5.4 จํานวนหนวยกิต  
   แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 
   แผน ข                   7 หนวยกิต 
   

 5.5 การเตรียมการ  
1)  กําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาดานสหกิจศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 
2)  กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ เชน การ   

เลือกหัวขอ การแนะนําแหลงขอมูลและกระบวนการศึกษาคนควาที่ถูกตอง 
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดส่ิงอํานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใชในการ       

วิจัย 
4)  จัดใหนําเสนอสัมมนายอยระหวางสมาชิกในกลุมวิจัย 
5)  กําหนดเวลาใหมีการนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตออาจารยที่    

ปรึกษา  
5.6 กระบวนการประเมินผล  

  การสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระใหดําเนินการโดยคณะกรรมการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
โดยใหพิจารณาผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามเกณฑตอไปนี ้

(1)  การจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ/รายงานการคนควาอิสระ โดยมีการส่ือดวยภาษาเขียนที่     
ถูกตอง ชัดเจน ไมคัดลอก และมีการอางอิงชัดเจน 

(2)  การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ/รายงานการคนควาอิสระ 
(3)  การตอบคําถามและแสดงความเขาใจในงานวิจัยที่ทํา 

การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหใชถอยคําท่ีแสดงระดับคุณภาพของการสอบ ดังนี้ 
(1) “ดีมาก” ซึ่งหมายถึงสอบได และใชกับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็น

เปนเอกฉันทวาความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระและการตอบขอซักถามอยูในระดับพอใจย่ิง และเอกสาร
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระมีเนื้อหาสาระที่ถูกตองและครบถวนสมบูรณ
แลว 

(2)   “ผาน” ซ่ึงหมายถึงสอบได และใชกับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นวา
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
และการตอบขอซักถามอยูในระดับพอใจ และเอกสารวิทยานิพนธ/การ
คนควาอิสระมีเนื้อหาสาระที่จะตองปรับปรุงเพียงเล็กนอย 

(3) “ไมผาน” ซึ่งหมายถึงสอบตก และใชกับกรณีท่ีคณะกรรมการสอบมีความเห็นวา
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
และ/หรือในการตอบขอซักถามอยูในระดับไมพอใจ 
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  ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ ใหประธานกรรมการสอบแจง
นักศึกษาใหดําเนินการปรับปรุงวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  พรอมกับแจง
กําหนดเวลาที่จะตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จดวย ทั้งนี้ นักศึกษาตองยื่นคําขอสอบคร้ังที่ 2 เมื่อครบ
กําหนดเวลาดังกลาว โดยการสอบตกเปนครั้งที่ 2 ถือเปนการพนสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
  คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเปนผูพิจารณาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 
ตามคาํแนะนําของสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา 
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1)  ความรอบรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

วิทยาการ และกฎหมายท่ีเ ก่ียวของเชิง   
บูรณาการ สําหรับการพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ
ทรพัยสินทางปญญา  

 

- ในรายว ิชาของหลักส ูตรม ีการจ ัดการเร ียนการสอนที่
เกี ่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคปจจุบันและ
อนาคต นักศึกษาจะไดเรียนรูกับคณาจารยและวิทยากรที่มี
ความรูความสามารถในวิทยาการที่เกี่ยวของเชิงบูรณาการ
และประสบความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
หรือทรัพยสินทางปญญา  

- น ัก ศ ึกษ า จะ ไ ด แ ล ก เ ปลี ่ย น เ ร ีย น รู ค ว าม รู ท า ง ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผานการคนควาและนําเสนอใน
ชั้นเรียนใหเพื่อนรวมชั้นไดอภิปรายและวิเคราะหถึงขอดี-
ขอเสียของวิทยาการแตละแขนง 

(2)  ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการ ในการวิเคราะห สังเคราะห  
และประยุกตเพื่อคนควาและวิจัยแกโจทย
ปญหาของภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนา
งานวิจัยสูนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือ
ทรพัยสินทางปญญาหรอืการพัฒนาระบบ 

     การบรหิารจัดการท่ีเปนประโยชน 

- มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาท่ีสงเสริมให
นักศึกษาไดคนควา วิเคราะห สังเคราะห และประยุกต
งานวิจัยท่ีหลากหลายเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการทํา
วิจัยหรือสรางนวัตกรรม 

- หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน
รายวิชาแบบบูรณาการขามวิทยาการได โดยในแตละศาสตร
จะมีเน้ือหาที่เก่ียวของกับเน้ือหาในศาสตรอื่น ๆ 

- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในลักษณะท่ีเนนการสราง
นวัตกรรมทดแทนการทําวิจัยเชิงลึก เพ่ือตอบโจทยปญหาของ
ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตาง ๆ 

(3)  ดานทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ี เ หมาะสม  และกา ร ใช โ ปร แ ก ร ม
คอม พิ ว เ ตอ ร ต า มค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ        
เฉพาะดาน 

- นักศึกษาจะไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ
ตาง ๆ ท้ังในการสืบคนขอมูล วางแผนและออกแบบงานวิจัย 
การนําเสนอผลการวิจัยหรือนวัตกรรม จากรายวิชาตาง ๆ ใน
หลักสตูร  

- นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่มีการใชคอมพิวเตอรขั้นสูง 
เชน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมทางสถิติ 
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เปนตน 

(4)   ดานทักษะการส่ือสารทางวิทยาศาสตรใน
ระดับมาตรฐานของการเผยแพรผลงาน
วิชาการ อยางนอยในระดับชาติ  

 

- รายวิชาในหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาได
คนควา วิเคราะห สังเคราะห และนําเสนอผลงานทางดาน
วิทยาศาสตร  

- นักศึกษาจะตองทําการเตรียม ออกแบบ เขียนผลงานวิชาการ 
และนําเสนอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  ซ่ึงทักษะเหลานี้
จะเปนประโยชนในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและการ
เผยแพรผลงานในมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

(5)  ดานหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาการ อยางมีความรับผิดชอบ ท้ังการ   
เปนผูนําและผูตามท่ีดีในการทํางานรวมกับ

- มีการสงเสริมใหนักศึกษาประพฤติตัวใหเหมาะสมโดยมีการ
สอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การเห็นแกประโยชนของสังคมสวนรวมมากกวาสวนตน 
เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการอยูรวมกับผูอื่น 
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คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผูอื่น และสามารถปรับตัวให เข ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

- มีการกําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมเพื่อฝกการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี  กลาแสดงความ
คิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความยืดหยุน
ปรบัตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564) มุงสรางบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงคตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Leaning Outcomes) และใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 2.1  ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสตูร (Program Learning Outcomes: PLOs) มีดังนี้ 

  PLO 1 อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาการ และกฎหมายที่เก่ียวของเชิงบูรณา   
  การและใชความรูในการแกโจทยปญหา 
PLO 2 อภิปรายถึงหลักการของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ และสามารถนําไป 

 ประยุกตใชในการเรียนรูและการดําเนินงานวิจัย 
PLO 3 ติดตาม อธิบาย และประยุกตใชเทคโนโลยีไดตามการเปลี่ยนแปลง 
PLO 4 ใชเคร่ืองมือวิจัยข้ันสูงในการดําเนินงานวิจัย 
PLO 5 ปฏิบัติงานแบบกลุม แสดงออกถึงความรับผิดชอบในบทบาทของผูนําและผูตามในการแกไข 
         สถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 
PLO 6 สืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย และสามารถใชโปรแกรม  
         คอมพิวเตอรที่จําเปนในศาสตรที่เก่ียวของกับงานวิจัย 
PLO 7 นําเสนอและเขียนผลงานวิชาการในระดับมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 
PLO 8 วิเคราะห สังเคราะหและประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการใน    

 การวิเคราะห สังเคราะหและประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
 ในการคนควาและวิจัยแกโจทยปญหาและพัฒนางานวิจัย 

 
2.2  Categories of program learning outcomes (PLOs)   

 วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
วัตถุประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Specific/ 

Generic 
skills 

Higher-order 
thinking skills 

TQF ท่ีมาจาก 
SH 

1. เ พ่ื อผลิต บัณฑิต ท่ี มี
ค ว า ม ร อ บ รู ด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิทยาการ และกฎหมาย
ที่เก่ียวของเชิงบูรณาการ 
สํ า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
วิ เคราะห  น วัตกรร ม 

PLO 1:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถอธิบายหลักการ
ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  
เทคโนโลยี วิทยาการ 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
เ ชิ งบูรณาการและใช
ความรูและเครื่องมือทาง

Specific Understanding, 
Applying 

TQF2: 
ความรู 
( 2.1 , 2.2 ) 

SH1, 2, 3, 
4 
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 วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
วัตถุประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Specific/ 

Generic 
skills 

Higher-order 
thinking skills 

TQF ท่ีมาจาก 
SH 

เทคโนโลยี หรอืทรัพยสิน
ทางปญญา 

วิทยาศาสตรในการแก
โจทยปญหา 

2. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี
สามารถใชความรูดาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ 
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  
สังเคราะห และประยุกต
เพ่ือคนควาและวิจัยแก
โจทยปญหาของภาครัฐ 
ภาคเอกชน การพัฒนา
งานวิจัยสูนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีหรือทรัพยสิน
ท า งป ญ ญ า หรื อ ก า ร
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่เปนประโยชน 

PLO 4:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถใชเครื่องมือวิจัย
ข้ันสูงในการดําเนินงาน
วิจัย 

Specific Applying  TQF2: 
ความรู 

2.3  

SH1, 2, 3, 
4 

PLO 8:  นั ก ศึ ก ษ า
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห  
สังเคราะหและประยุกต
ความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเชิงบูรณา
การในคนควาและวิจัย
แก โ จ ท ย ป ญ ห า แ ล ะ
พัฒนางานวิจัย 

Specific Analyze, 
Evaluate 

TQF3: 
ปญญา 

3.1  

SH1, 2, 3, 
4 

3. เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี
สามารถปฏิบัติ งานได
ต า ม ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาการ อยางมีความ
รับผิดชอบ ท้ังการเปน
ผูนําและผูตามท่ีดีในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น และ
สามารถปรับตวัใหเขากับ
การเป ล่ียนแปลงของ
สังคม 
 

PLO 2:  นั ก ศึ ก ษ า
สามา รถอ ภิปร า ยถึ ง
หลักการของจริยธรรม 
คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาการ 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประยุกตใชในการเรียนรู
และการดําเนินงานวิจัย 

Generic 
 

Understanding, 
Applying 

TQF1: 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.5  

SH2, 4  

PLO 3:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถติดตาม อธิบาย 
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีไดตามการ
เปลี่ยนแปลง  

Specific 
(Life-long 
Learning) 

Understanding, 
Applying  

TQF2: 
ความรู 

2.4  

SH2, 4 

PLO 5:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถปฏิบัติงานแบบ
กลุม แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในบทบาท
ของผูนําและผูตามอยาง
เหมาะสม 

Generic Applying TQF4: ความ 
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคล 

4.1 , 4.2 , 4.3  
TQF1: 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

1.1  

SH2, 4 
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 วัตถุประสงคและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
วัตถุประสงค ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง Specific/ 

Generic 
skills 

Higher-order 
thinking skills 

TQF ท่ีมาจาก 
SH 

4. เ พ่ื อผลิต บัณฑิต ท่ี มี
ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ต ามคว าม เชี่ ย ว ช า ญ
เฉพาะดาน  
 

PLO 6:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถสืบคนขอมูลจาก
แ ห ล ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีหลากหลาย 
และสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่จําเปนใน
ศาสตร ท่ี เ ก่ียวข อง กับ
งานวิจัย 

Specific Applying TQF5: 
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.2 5.3  
 

SH1, 2, 3 

5. เพื่อผลิตบัณฑิต ท่ี มี
ทักษะการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตรในระดับ
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก า ร
เผยแพรผลงานวิชาการ 
อยางนอยในระดับชาติ  
 

PLO 7:  นั ก ศึ ก ษ า
สามารถนําเสนอและ
เขียนผลงานวิชาการใน
ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ
นานาชาต ิ
 

Specific Applying TQF5: 
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1  

SH3 

 
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (PLOs)  
PLO 1: นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาการ และกฎหมายที่เก่ียวของ
เชิงบูรณาการและใชความรูในการแกโจทยปญหา 
PLO 2: นักศึกษาสามารถอภิปรายถึงหลักการของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนรูและการดําเนินงานวิจัย 
PLO 3: นักศึกษาสามารถติดตาม อธิบาย และประยุกตใชเทคโนโลยีไดตามการเปล่ียนแปลง 
PLO 4: นักศึกษาสามารถใชเคร่ืองมือวิจัยข้ันสูงในการดําเนนิงานวิจัย 
PLO 5: นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานแบบกลุม แสดงออกถึงความรบัผิดชอบในบทบาทของผูนําและผูตามใน
การแกไขสถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 
PLO 6: นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และสามารถใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนในศาสตรที่เก่ียวของกับงานวิจัย 
PLO 7: นักศึกษาสามารถนําเสนอและเขียนผลงานวิชาการในระดับมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 
PLO 8: นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะหและประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิง
บูรณาการในคนควาและวิจัยแกโจทยปญหาและพัฒนางานวิจัย 
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PLOs  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 

1.  อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี  วิทยาการ และกฎหมายที่
เก่ียวของเชิงบูรณาการและใชความรู
ในการแกโจทยปญหา 

- ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 

Learning/ Project Based 

Learning/ Problem Based 

Learning  

- สื่อการสอน Power Point ส่ือ

การสอนออนไลน 

- กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใน

หองเรียน เชน kahoot/poll 

everywhere/mentimeter  

- การประเมินจากผลการ

สอบ 

- การประเมินจากผลการ

แกโจทยปญหา/โครงงาน 

 

2.  อภิปรายถึงหลักการของจริยธรรม 
คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ 
และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนรูและการดาํเนินงานวิจัย 

- ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 

Learning โดยเนนการอภิปราย

ถึ งหลั กกา รขอ งจ ริย ธ ร รม 

คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาการ 

และการประยุกต ใช ในการ

เรียนรูและการดําเนินงานวิจัย 

- การสอนใชโปรแกรมตรวจสอบ

การลอกเ ลียนวรรณกรรม 

(Turnitin program) 

- การประเมินตนเองของ

นักศึกษา 

- การประเมินจากผลงาน

วิชาการท่ีปราศจากการ

ลอกเลียนวรรณกรรม 

 

3.  ติดตาม อธิบาย และประยุกตใช

เทคโนโลยีไดตามการเปลี่ยนแปลง 

- การมอบหมาย งานในกา ร

สืบคนบทความวิจัยเพื่ออธิบาย

หลักการและการประยุกตใช

เทคโนโลยีท่ีเปนปจจุบัน 

- การนําเสนอผลการคนควา 

- ประเมินจากการนําเสนอ 

 

4.  ใ ช เ ครื่ อ ง มือ วิ จั ย ข้ัน สู ง ใ น ก า ร

ดําเนินงานวิจัย 

- การเรียนรูการใชเครื่องมือวิจัย

ขั้นสูง  

- การอบรมการใชเคร่ืองมือ 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก

ความสามารถในการใช

เครื่องมืออยางถูกตอง

และปลอดภัย 
5.  ปฏิบัติงานแบบกลุม แสดงออกถึง

ความรับผดิชอบในบทบาทของผูนํา 
     และผูตามอยางเหมาะสม 

- การมอบหมายงานกลุม ท่ีทํา

รวมกัน  

- กา รบ ริห า ร จั ดกา ร ใ น ก า ร

ทํางานรวมกัน 

- ประเมินจากสัมฤทธิผล

ของงาน 

- ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง โ ด ย

นักศึกษา 
6.  สืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท่ีหลากหลาย และ
สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี 

    จํา เปนในศาสตร ท่ี เ ก่ี ยวขอ ง กับ
งานวิจัย 

- การมอบหมายงานสืบคนขอมูล

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การสอนและมอบหมายโจทย

ป ญ ห า ท่ี ใ ช โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอรในการแกปญหา 

- ประเมิ นร า ยงาน กา ร

สืบคน 

- ประมาณจากผลลัพธการ

แกโจทยปญหา 

 
7. นําเสนอและเขียนผลงานวิชาการใน

ระ ดับมาตรฐานระ ดับชา ติ  หรื อ
นานาชาต ิ

- การจัดการเรียนการสอน

เก่ียวกับการนําเสนอและการ

เขียนผลงานทางวิชาการ โดย

- ประเมินจากการนําเสนอ 

แ ล ะ จ า ก ก า ร เ ขี ย น



มคอ.2 

46 

PLOs  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผล 

ใชสื่อการสอน 

PowerPoint/Youtub

บทความวิชาการ 

- สนับสนุนใหนักศึกษานําเสนอ

ผลงานวิชาการในการประชุม

ระดับตาง ๆ  

บทคัดยอหรือผลงานทาง

วิชาการ 

- ประเมินจากผลการตอบ

รับการเขารวมประชุม

วิชาการ/การตีพิมพ 

  8.  วิเคราะห สังเคราะหและประยุกต
ค ว าม รู ด า นวิ ท ยาศา ส ตร แ ล ะ
เทคโนโลยีเชิ งบูรณาการในการ
คนควาและวิจัยแกโจทยปญหาและ
พัฒนางานวิจัย 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีเปน

ก า ร เ ต รี ย ม ไ ป สู ก า ร ทํ า

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

- กา รวิ เ ค ร า ะห  สั ง เ คร า ะห

บทความวิ จัย เพื่ อแก โจทย

ปญหาและพัฒนางานวิจัย 

- ป ร ะ เ มิ น จ า ก

ความกาวหนาของการทํา

วิทยานิพนธ/การคนควา

อิสระ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
          ความรับผิดชอบหลัก 

 

ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ระหวาง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 4.1  1.5 2.1 2.2  2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1. กลุมวิชาบังคับ  
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและอนาคต                    
SCI18 7002 ผูประกอบการเทคโนโลยขีั้นสูง                     
SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดิจิทัลและถัดไป                     
SCI18 7004 ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  
                   

2. กลุมวิชาเฉพาะ  
2.1 มอดูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตรการแพทย  

SCI02 7642 เทคนิคการแยกทางเคมีวเิคราะห                     

SCI05 7668  การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร                    

SCI05 7682 นาโนไบโอเทคโนโลยี                    

SCI18 7101 
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ถ า ย ภ า พ ท า ง
การแพทย 

   
 
  

  
  

 
 

 
  

 
  

 
SCI05 7656  เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการ

ประยุกตใชงาน 
   

 
  

  
  

 
  

  
 

  

 
SCI05 7715  อิเล็กทรอนิกสขั้นสงู                     
SCI18 7102 หลักการของเซนเซอรทางเคมี                    
SCI18 7103 เทคโนโลยีเซนเซอรเสนใยแกวนําแสง

เพ่ืองานตรวจวัดทางการแพทย 
   

 
  

  
  

 
 

 
  

 
  

 
SCI18 7104 การรักษาดวยแสง                     
SCI18 7105 การรักษาโรคดวยอนุภาค                    
2.2 มอดูลชีวนวัตกรรม  
SCI04 6201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการ

อนุรักษ 
                   

SCI04 7205 พฤกษศาสตรพ้ืนบาน                    
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ระหวาง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 4.1  1.5 2.1 2.2  2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

SCI04 7603 ทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยทาง
ชีวภาพ 

                   

SCI04 8407 เทคนิคทางอณูชีววิทยา                    
SCI04 8501 นวัตกรรมนาโนสําหรับการบําบัดน้ํา                    
SCI04 8502 อนุภาคนาโนซิลเวอรและประโยชน

ทางชีวภาพ  
                   

SCI04 8601 การทองเ ท่ียวเชิ ง นิ เ วศและก าร
จัดการพ้ืนท่ีคุมครอง 

                   

SCI04 7605 พลาสติกชีวภาพเพ่ือพัฒนาที่ย่ังยืน                    
SCI04 8411 แนวคิดและเทคนิคทางชีววิทยาระดับ

โมเลกุลของพืช 
                   

SCI04 8410 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลลและ
เน้ือเยื่อพืช 

                   

SCI04 7604 การถายภาพเชิงอนุรักษและการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

                   

SCI18 7106 อนุภาคนาโนกับวิทยาการพืช                    
2.3 มอดูลนวัตกรรมจุลินทรีย  
SCI08 9001 จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา                     
SCI08 9002 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม                     
SCI08 9003 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                     
SCI08 9004 เทคโนโลยจีุลินทรีย                     
SCI08 9005 เทคนิคทางเซลลและโมเลกุลเ พ่ือ

งานวจัิยทางจุลชีววิทยา   
                 

  
SCI08 9006 ภูมิคุมกันวิทยาการติดเช้ือ                     
SCI08 9007 เทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยาและปรสิต

วิทยา  
                   

SCI08 9008 โรคติดเชื้อและยารักษา                     
SCI08 9009 จุลชีววิทยาการเกษตร                     
SCI08 9010 ชีวสารสนเทศทางจุลชีววิทยา                    
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ผลการเรียนรูกระจายสูรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ระหวาง
บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 4.1  1.5 2.1 2.2  2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

2.4 มอดูลพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ  
SCI18 7301 ภูมิทัศนของพลังงานทดแทน                    
SCI18 7302 วัสดุสําหรับการใชงานดานพลังงาน                    
SCI18 7303 เซลลแสงอาทิตยและพลังงานลม                    
SCI18 7304 ระบบกักเก็บพลังงานเบ้ืองตน                    
SCI05 1002 ฟสิกส 2                    
SCI05 3017 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน                    
2.5 มอดูลเทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน  
SCI18 7310 ภูมิทัศนของเทคโนโลยีควอนตัม                     
SCI18 7311 ทฤษฎีควอนตัม 1                    
SCI18 7312 อัลกอริทึมเชิงควอนตัม                    
SCI18 7313 การวดัและมาตรวิทยาเชิงควอนตัม                    
SCI18 7314 การสื่อสารเชิงควอนตัม                    
SCI18 7315 การคํานวณเชิงควอนตัมเบ้ืองตน                    
SCI18 7316 การนําเทคโนโลยคีวอนตัมไปใช                    
SCI18 7317 ออปติไมเซชั่นเบื้องตน                    
SCI18 7318 การเรียนรูของเคร่ือง                    
SCI18 7319 แนวหนาของอารดแวรเชิงดิจิตอล

และควอนตัม 
   

  
             

 
2.6 มอดูลนวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะหเกมสการ
แขงขัน 

 

SCI18 7401 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย                     
SCI18 7402 การประเมินและทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย  
   

  
              

SCI18 7403 การออกแบบโปรแกรมเพ่ือเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายและสง เส ริม
สุขภาพ  

   

 
 
              

SCI18 7404 เวชศาสตรการกีฬา                     
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1.1 1.2 1.3 4.1  1.5 2.1 2.2  2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

SCI18 7405 
การออกกําลังกายเพ่ือปองกันและ
รักษาในโรคเร้ือรงั  

   
  

              

SCI18 7406 การคิดเชิงออกแบบ                     
SCI18 7407 ค ว าม เ ป น ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ

นวัตกรรม  
    

 
              

SCI18 7408 อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน  

   
  

              

SCI18 7409 การเก็บขอมูลและการวิเคราะหเกมส
การแขงขัน  

   
 
               

SCI18 8401 ก า รส ร า ง แบบ จํ าล อ ง แล ะ ก า ร
วิเคราะหเกมสการแขงขัน 

   
  

              

SCI18 8402 การวิเคราะหเกมสการแขงขันโดยใช
ปญญาประดิษฐ  

   
  

              

2.7 มอดูลการออกกําลังกายประยุกตดานสมรรถภาพทาง
กายและกีฬา 

 

SCI18 7410 การเปนผูฝกสอนสวนบุคคล                     
SCI18 7411 การออกแบบโปรแกรมทางด าน

สมรรถภาพทางกายและกีฬา  
   

 
  

 
              

SCI18 7412 การฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพ                     
SCI18 7413 น วั ต กร รม แล ะ เทค โน โ ลยี ด า น

สมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา  
     

 
              

SCI18 7414 การบริหารศูนยสุขภาพและกีฬา                     
SCI18 7415 โภชนาการสําหรับสมรรถภาพทาง

กายและกีฬา  
   

 
                

2.8 มอดูลการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีขั้นสูง 
     2.8.1 กลุมการสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนที่และการจําแนก
ขอมูลเชิงพ้ืนที่ดวยเทคนิคขั้นสูง 

 

SCI18 7501 การประยุกตใชขอมูล Optical และ 
SAR จากดาวเทียม 
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SCI18 7502 การวิเคราะหและจําแนกขอมูลจาก 
Optical, Multispectral, Thermal, 
และ Hyperspectral Sensors  

                   

SCI18 7503 การประยุกตใชขอมูลไลดาร                     
SCI10 6714 GNSS: ทฤษฎแีละการประยุกต                     
     2.8.2 กลุมกระบวนการจัดการขอมูลขนาดใหญและ
วิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีดวยสถิติและโครงขายประสาท
เทียมและการเรียนรูเชิงลึก  

 

SCI18 7504 ระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี                     
SCI10 6812 การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีขั้นสูง                     
SCI10 6814 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญสําหรับ

การประยุกตทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง  
                   

SCI18 7505 สถิติเชิงพ้ืนท่ี                     
SCI18 8501 โครงขายประสาทเทียมและการ

เรียนรูเชิงลึกสําหรับการประยุกตใช
ขั้นสูง  

                   

     2 .8.3 กลุมสรางแบบจําลองหลายมิติและหลาย
ชวงเวลาเพ่ือการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นท่ี 

 

SCI10 6811 โตแกรมเมตรีขั้นสูงและการสราง
แบบจําลอง 3 มิต ิ

                   

SCI18 7506 การสรางแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีขั้นสูง                     
SCI10 6721 การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ

ทางภมูิสารสนเทศผานทางสื่อยุคใหม  
                   

SCI18 7507 การสรางแบบจําลองและการทําแผน
ท่ีผานระบบเครือขาย  

                   

2.9 มอดูลการประยุกตการเรียนรูของเคร่ืองและการ
วิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตร 

 

SCI18 7508 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับปญญา 
ประดิษฐ  
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SCI18 7509  การโปรแกรมไพธอนเพ่ือการคํานวณ
เชิงวิทยาศาสตร  

 
 

   
 
 
 

    
 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

SCI18 7510 ก า รทํ า เ ห มื อ ง ข อ มู ล ท า ง ด า น
วิทยาศาสตร  

 
 

   
 
 
 

    
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

SCI18 7511 สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะห
ขอมูล  

 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

SCI18 7512 การเรียนรูของเครื่องประยุกต                     
SCI18 7513  ปญญาประดิษฐสําหรับการแพทย

และการสาธารณสุข  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SCI18 7514 ชีวสารสนเทศศาสตรและการใช
คอมพิวเตอร  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SCI18 8502  หัวขอคัดสรรดานการประมวลภาพ
ทางการแพทย และคอมพิวเตอร        
วิทัศน  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SCI18 8503  หัวขอคัดสรรทางการเรียน รูข อง
เคร่ืองเชิงประยุกต  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SCI18 8504 หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหขอมูล
เชิงประยุกต 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.10 มอดูลนวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  
SCI18 7601 การรูเทคโนโลยี                     
SCI18 7602 การสรางสื่อดิจิทัลสําหรับการเรียน

การสอน  
                   

SCI18 7603 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับ
ครู                                               

                   

SCI18 7604 บททบทวนทางคณิตศาสตรพื้นฐาน                     
SCI18 7605 บททบทวนทางเคมีพ้ืนฐาน                     
SCI18 7606 บททบทวนทางชีววิทยาพ้ืนฐาน                     
SCI18 7607 บททบทวนทางฟสิกสพ้ืนฐาน                     
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SCI18 7608 บททบทวนทางวิทยาศาสตรท่ัวไป                     
SCI18 7609 การเรียนรูและสรางปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรแบบเสมือนจริง    
                   

SCI18 7610 ทักษะท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร
และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

                   

SCI18 7611 ออกแบบการเรียนรูสําหรับโอลิมปก
วิชาการ  

                   

SCI18 7612 วิทยาการคํานวณสําหรับครู                     
SCI18 7613 การตรวจวัดสิ่งแวดลอมเพื่อความ

ยั่งยืน  
                   

SCI18 7614 ดาราศาสตรพื้นฐานสําหรับครู                     
SCI18 7615 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการ

ประยุกตใชงานทางการศึกษา  
                   

SCI18 8601 หั ว ข อ คั ด ส ร ร ท า ง ก า ร เ รี ย น รู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

                   

SCI18 8602 ป ญ ห า พิ เ ศ ษ ท า ง ก า ร เ รี ย น รู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

                   

SCI18 7007 สัมมนาการเ รียนรู วิทยาศาสตร -
คณิตศาสตร  

                   

2.11 มอดูลวิทยาศาสตรพืชสมุนไพรและนวัตกรรม  
SCI15 9001 ระ เบียบวิธีวิจัยทาง วิทยาศาสตร

การแพทยและชีววิทยา 
                   

SCI15 9002 เทคนิคในการศึกษาการออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของพืชสมุนไพร 

                   

SCI15 9003 บทบาทของ พืชสมุนไพรต อก าร
ทํางานของรางกายมนุษยและโรคภัย
ไขเจ็บ 

                   

SCI15 9004 ภูมิคุมกันวิทยาและวิทยาศาสตรพืช
สมุนไพร 
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SCI15 9005 เภสัชเวทขั้นสูง                     

SCI15 9006 พฤกษเคมีประยุกต                    

SCI15 9007 ยาจากธรรมชาติขั้นสูง                    
SCI15 9008 หัวขอปจ จุบันและนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตรพืชสมุนไพร  
                   

3. กลุมวิชาสัมมนา  

SCI18 7005 สัมมนา 1                    
SCI18 7006 สัมมนา 2                    
4. กลุมวิชาสหกิจบัณฑิตศึกษา  
SCI18 7008 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1                    
SCI18 7009 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2                    
5. วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ  

SCI18 7010 วิทยานิพนธมหาบัณฑติ                    
SCI18 7011 การคนควาอิสระมหาบัณฑิต                    
สรุปแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ                    
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)  
   ความรับผิดชอบหลัก    

 รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 
1. กลุมวิชาบังคับ          
SCI18 7001 เทคโนโลยปีจจุบันและอนาคต  

CLO 1,2,3 
  

CLO 1,2,3 
   

CLO 2,3 
   

SCI18 7002 ผูประกอบการเทคโนโลยขีั้นสูง   
CLO 1,2,3 

  
CLO 1,2,3 

   
CLO 2 

   

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร ใน ยุคดิ จิ ทัลและถั ด ไป
  

 
CLO 1,2 

  
CLO 3 

   
CLO 2 

   

SCI18 7004 ทรัพยสิ นทางปญญาและกฎหมาย ท่ี
เก่ียวของ  

 
CLO 1 

  
CLO 2,3 

   
CLO 1 

   

2. กลุมวิชาเฉพาะ          
2.1 มอดูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตรการแพทย          
SCI02 7642 เทคนิคการแยกทางเคมีวิเคราะห   

CLO 1,2,3 
  

CLO 5,6 
 

CLO 4 
     

SCI05 7668  การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร  
CLO 1, 2 

  
CLO 3 

 
CLO 5 

 
CLO 4 

 
CLO 5 

  
CLO 3 

 

SCI05 7682 นาโนไบโอเทคโนโลย ี  
CLO 1 

  
CLO 3 

   
CLO 1 

  
CLO 2 

 

SCI18 7101 เทคโนโลยกีารถายภาพทางการแพทย  
CLO 1 

  
CLO 3 

   
CLO 1 

  
CLO 2 

 

SCI05 7656  เทคโนโล ยีการ พิมพสามมิติ และการ
ประยุกตใชงาน 

 
CLO 1 

  
CLO 3 

 
CLO 2 

  
CLO 2 

  
CLO 2,3 

 

SCI05 7715  อิเล็กทรอนิกสขั้นสูง   
CLO 1 

  
CLO 3 

  
CLO 2,3 

 
CLO 2 

  
CLO 2 

 

SCI18 7102 หลักการของเซนเซอรทางเคม ี  
CLO 1 

  
CLO 3 

   
CLO 1 

  
CLO 2 

 

SCI18 7103 เทคโนโลยีเซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพ่ือ
งานตรวจวัดทางการแพทย 
 

 
CLO 1 

  
CLO 3 

   
CLO 1 

  
CLO 2 

 



มคอ.2 

56 

 รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 
SCI18 7104 การรักษาดวยแสง   

CLO 1 
  

CLO 3 
  

CLO 2 
 

CLO 1 
  

CLO 2 
 

SCI18 7105 การรักษาโรคดวยอนุภาค  
CLO 1,2 

 

CLO 3 

 
CLO 4 

 
CLO 5 

  
CLO 3,6 

  
CLO 5 

 

2.2 มอดูลชีวนวัตกรรม          
SCI04 6201 ความหลากหลายทางชีวภาพและการ

อนุรักษ 
 

CLO 1, 2 
     

CLO 4 
  

CLO 3 
 

SCI04 7205 พฤกษศาสตรพื้นบาน  
CLO 1 

       
CLO 2 

 

SCI04 7603 ทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยทางชีวภาพ  
CLO 1, 4 

  
CLO 3, 6 

   
CLO 2 

 
CLO 6 

 
CLO 5 

 

SCI04 8407 เทคนิคทางอณูชีววิทยา  
CLO 1 

   
CLO 3, 4 

  
CLO 2 

  
CLO 5 

 

SCI04 8501 นวัตกรรมนาโนสําหรับการบําบัดน้ํา  
CLO 1, 2 

  
CLO 4 

   
CLO 4 

 
CLO 4 

 
CLO 3 

 

SCI04 8502 อนุภาคนาโนซิลเวอรและประโยชนทาง
ชีวภาพ  

 
CLO 1, 2, 3 

  
CLO 4 

   
CLO 4 

 
CLO 4 

  

SCI04 8601 การทองเท่ียวเชิงนิเวศและการจัดการพ้ืนท่ี
คุมครอง 

  
CLO 1 

   
CLO 1 

 
CLO 2 

  
CLO 3 

 

SCI04 7605 พลาสติกชีวภาพเพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน  
CLO 1 

  
CLO 2 

   
CLO 2 

 
CLO 2 

 
CLO 3 

 

SCI04 8411 แนวคิดและเทคนิคทางชีววิทยาระดับ
โมเลกุลของพืช 

 
CLO 1 

   
CLO 3 

  
CLO 2 

  
CLO 4 

 

SCI04 8410 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลและเน้ือเยื่อ
พืช 

 
CLO 1, 2 

   
CLO 3, 4 

    
CLO 5 

 

SCI04 7604 การถายภาพเชิงอนุรักษและการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ  

 
CLO 1, 2 

      
CLO 3 

  

SCI18 7106 อนุภาคนาโนกับวิทยาการพืช  
CLO 1, 3 

  
CLO 1, 2 

   
CLO 1 

  
CLO 2, 4 
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2..3  มอดูลนวัตกรรมจุลินทรีย          
SCI08 9001 จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา   

CLO 1 

  
CLO 2 

      

SCI08 9002 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม   
CLO 1, 2 

  
CLO 2 

      

SCI08 9003 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   
CLO 1 

  
CLO 2 

 
CLO 3 

 
CLO 2 

 
CLO 3 

  
CLO 2 

 

SCI08 9004 เทคโนโลยีจุลินทรีย   
CLO 1 

  
CLO 2 

     
CLO 2 

 

SCI08 9005 เทคนิคทางเซลลและโมเลกุลเพ่ืองานวิจัย
ทางจุลชีววิทยา   

 
CLO 1 

   
CLO 3, 4, 5 

 
CLO 3, 4, 5 

 
CLO 2 

  
CLO 6 

 

SCI08 9006 ภูมิคุมกันวิทยาการติดเชื้อ   
CLO 1, 2, 3 

  
CLO 3 

     
CLO 3 

 

SCI08 9007 เทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา 

 
CLO 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  
CLO 9 

 
CLO 9 

 
CLO 

1,2,4,5,6,7,9 

    

SCI08 9008 โรคติดเชื้อและยารักษา   
CLO 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  
CLO 5, 8 

   
CLO 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  
CLO 8 

 

SCI08 9009 จุลชีววิทยาการเกษตร   
CLO 1, 2 

   
CLO 2, 4 

  
CLO 3 

 
CLO 3 

 
CLO 4 

 

SCI08 9010 ชีวสารสนเทศทางจุลชีววิทยา 
 

 
CLO 1 

  
CLO 1, 2 

 
CLO 

1,2,3,4,5 

  
CLO 1,2,3,4,5 

  
CLO 

2,3,4,5 

 

2..4  มอดูลพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ          
SCI18 7301 ภูมิทัศนของพลังงานทดแทน  

CLO 1,2,3 
 

CLO 3 
 

CLO 3 
  

CLO 2 
 

CLO 2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7302 วัสดุสําหรับการใชงานดานพลังงาน  

CLO 1,2,3 
 

  
CLO 3 

 
CLO 3 

   
CLO 1,2,3 

 
CLO 2,3 

 
CLO 3 
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SCI18 7303 พลังงานแสงอาทิตยและลม  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7304 ระบบกักเก็บพลังงานเบ้ืองตน  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI05 1002 ฟสิกส 2  

CLO 1,2,3 
        

SCI05 3017 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  
CLO 1,2,3 

   
CLO 1,2,3 

     

2..5  มอดลูเทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน          
SCI18 7310 ภูมิทัศนของเทคโนโลยีควอนตัม   

CLO 1,2,3 
 

CLO 3 
 

CLO 3 
  

CLO 2 
 

CLO 2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7311 ทฤษฎีควอนตัม 1  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7312 อัลกอริทึมเชิงควอนตัม  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7313 การวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัม  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7314 การสื่อสารเชิงควอนตัม  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7315 การคํานวณเชิงควอนตัมเบ้ืองตน  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7316 การนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7317 ออปติไมเซช่ันเบ้ืองตน  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7318 การเรียนรูของเคร่ือง  

CLO 1,2,3 
  

CLO 3 
 

CLO 3 
   

CLO 1,2,3 
 

CLO 2,3 
 

CLO 3 
SCI18 7319 แนวหนาของอารดแวรเชิงดิจิตอลและ

ควอนตัม 
 

 
CLO 1,2,3 

  
CLO 3 

 
CLO 3 

   
CLO 1,2,3 

 
CLO 2,3 

 
CLO 3 
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2..6  มอดูลนวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะหเกมสการ
แขงขัน 

         

SCI18 7401 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย   
CLO 3, 4 

        
 

SCI18 7402 การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย  

   
CLO 2 

 
CLO 2 

 
CLO 2, 3 

    

SCI18 7403 การออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายและสงเสริมสุขภาพ  

 
CLO 1 

  
CLO 3 

 
CLO 2 

     

SCI18 7404 เวชศาสตรการกีฬา   
CLO 1 

        
CLO 3 

SCI18 7405 การออกกําลังกายเพ่ือปองกันและรักษาใน
โรคเร้ือรงั  

 
CLO 1 

  
CLO 3 

 
CLO 2 

     

SCI18 7406 การคิดเชิงออกแบบ       
CLO 2 

    
CLO 2 

SCI18 7407 ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม       
CLO 2 

    
CLO 2 

SCI18 7408 อิเล็กทรอนิกสและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบื้องตน  

    
CLO 2 

  
CLO 2 

  
CLO 2 

 
CLO 3 

SCI18 7409 การเก็บขอมูลและการวิเคราะหเกมสการ
แขงขัน  

   
CLO 2 

  
CLO 3 

 
 

  
CLO 3 

 

SCI18 8401 การสรางแบบจําลองและการวิเคราะห
เกมสการแขงขัน 

   
CLO 1 

 
CLO 2 

  
CLO 2 

  
CLO 2, 3 

 
CLO 3 

SCI18 8402 การวิเคราะห เกมสการแข งขันโดยใช
ปญญาประดิษฐ  

    
CLO 1 

  
CLO 1, 2, 3 

  
CLO 2 

 
CLO 3 

2..7 มอดูลการออกกําลังกายประยุกตดานสมรรถภาพ
ทางกายและกีฬา 

         

SCI18 7410 การเปนผูฝกสอนสวนบุคคล    
CLO 1,3 

 
CLO 2 

      

SCI18 7411 ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม ท า ง ด า น
สมรรถภาพทางกายและกีฬา  
 

  
CLO 1,2 

   
CLO 4 
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SCI18 7412 การฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพ    

CLO 1 
   

CLO 4 
   

CLO 2,3 
 

SCI18 7413 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสมรรถภาพ
ทางดานรางกายและกีฬา  

   
CLO 2 

   
CLO 4 

  
CLO 1, 3 

 
CLO 3 

SCI18 7414 การบริหารศูนยสุขภาพและกีฬา          
CLO 1,3,4 

 
CLO 5 

SCI18 7415 โภชนาการสําหรับสมรรถภาพทางกายและ
กีฬา  

 
CLO 4 

       
CLO 1 

 
CLO 1 

2..8 มอดูลการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีขั้นสูง 
     2.8.1 กลุมการสํารวจขอมูลเชิงพ้ืนที่และการจําแนกขอมูล
เชิงพ้ืนท่ีดวยเทคนิคข้ันสูง 

         

SCI18 7501 การประยุกตใชขอมูล Optical และ SAR 
จากดาวเทียม 

 
CLO 1 

 
 

CLO 2,4 
    

 
CLO 3,5 

 

SCI18 7502 การวิเคราะห และ จําแนกข อมูล จาก 
Optical, Multispectral, Thermal, และ 
Hyperspectral Sensors  

 
CLO 1 

  
 

CLO 2 
     

SCI18 7503 การประยุกตใชขอมูลไลดาร   
CLO 1 

  
 

CLO 2 
   

 
CLO 3 

 

SCI10 6714 GNSS: ทฤษฎีและการประยุกต   
CLO 1, 2, 3 

  
 

CLO 5 
   

 
CLO 4 

 

     2.8.2 กลุมการสํารวจขอมูลเชิงพื้นท่ีและการจําแนก
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยเทคนิคขั้นสูง 

         

SCI18 7504 ระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่  
 

CLO 1, 2 
 

CLO 3 
  

 
CLO 5 

 
 

CLO 4 
 

   

SCI10 6812 การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง   
CLO 1 

 
CLO 2 

 
CLO 4 

 
CLO 3 

     

SCI10 6814 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญสําหรับการ
ประยุกตทางภมูิสารสนเทศขั้นสูง  

 
CLO 1, 2, 3 

 
 

CLO 4 
 

CLO 5 
   

 
CLO 6 

 

SCI18 7505 สถิติเชิงพื้นท่ี   
CLO 1 

 
 

CLO 2 
  

 
CLO 4 

 
 

CLO 3, 5 
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SCI18 8501 โครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิง

ลึกสําหรับการประยุกตใชขั้นสูง  
 

CLO 1, 2, 3, 4 
      

 
CLO 5, 6 

 

    2.8.3 กลุมสรางแบบจําลองหลายมิติและหลาย
ชวงเวลาเพ่ือการนาํเสนอขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

         

SCI10 6811 โ ต แก รม เ มต รี ขั้ น สู ง แ ละ ก า ร ส ร า ง
แบบจําลอง 3 มิติ 

 
CLO 1 

 
 

 
CLO 2, 3, 

4 

 
CLO 5      

SCI18 7506 การสรางแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ขั้นสูง   
CLO 1 

 
 

CLO 3 
 

CLO 2 
   

 
CLO 4, 5 

 

SCI10 6721 การใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางภูมิ
สารสนเทศผานทางสื่อยุคใหม  

 
CLO 1 

 
 

CLO 2 
 

CLO 3, 4, 5 
     

SCI18 7507 การสรางแบบจําลองและการทําแผนที่ผาน
ระบบเครือขาย  

 
CLO 1 

  
 

CLO 2, 3, 4 
     

2..9 มอดูลการประยุกตการเรียนรูของเคร่ืองและการ
วิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตร 

         

SCI18 7508 ค ณิ ต ศ า ส ต ร ป ร ะ ยุ ก ต สํ า ห รั บ
ปญญาประดิษฐ  

 
CLO 1,2,3 

  
CLO 4, 5 

      

SCI18 7509  การโปรแกรมไพธอนเพ่ือการคํานวณเชิง
วิทยาศาสตร  

 
CLO 1,2,3,4 

  
CLO 4 

      

SCI18 7510 การทําเหมืองขอมูลทางดานวิทยาศาสตร   
CLO 1,2 

 
CLO 1,2 

 
CLO 3,4,5 

  
 

    

SCI18 7511 สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล   
CLO 1,2 

  
CLO 4 

   
CLO 3 

   

SCI18 7512 การเรียนรูของเคร่ืองประยุกต   
CLO 1 

  
CLO 2,3,4 

      

SCI18 7513  ปญญาประดิษฐสําหรับการแพทยและการ
สาธารณสุข  

 
CLO 1,2 

 
CLO 3 

 
CLO 4,5 

     
CLO 6 

 

SCI18 7514 ชี ว ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร แ ล ะ ก า ร ใ ช
คอมพิวเตอร  

 
CLO 1,2 

 
CLO 4,5,6 

 
CLO 3 

   
CLO 2 

   

SCI18 8502  หัวขอคัดสรรดานการประมวลภาพทาง
การแพทยและคอมพิวเตอรวิทัศน  

   
CLO 1,2,3 

   
CLO 4 
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SCI18 8503  หัวขอคัดสรรทางการเรียนรูของเคร่ืองเชิง

ประยุกต  
    

CLO 1,2,3 
     

SCI18 8504 หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประยุกต 

    
CLO 1,2,3 

 

     

2..10 มอดูลนวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร 

         

SCI18 7601 การรูเทคโนโลยี   
CLO 1 

  
CLO 2 

   
CLO 3 

   

SCI18 7602 การสร างสื่ อ ดิ จิ ทัลสํ าหรับการ เ รียน       
การสอน  

 
CLO 1 

  
CLO 1, 2 

   
CLO 3 

   

SCI18 7603 กระบวนการคิด เชิ งออกแบบสํ าห รับ
ครู                                               

 
CLO 1 

    
CLO 1 

    

SCI18 7604 บททบทวนทางคณิตศาสตรพื้นฐาน   
CLO 1-5 

        

SCI18 7605 บททบทวนทางเคมีพ้ืนฐาน   
CLO 1, 2 

   
CLO 3-4 

 
CLO 3 

  
CLO 5 

  

SCI18 7606 บททบทวนทางชีววิทยาพ้ืนฐาน   
CLO 1-2 

   
CLO 3 

     

SCI18 7607 บททบทวนทางฟสิกสพ้ืนฐาน   
CLO 1-2 

   
CLO 3 

     

SCI18 7608 บททบทวนทางวิทยาศาสตรท่ัวไป   
CLO 1-6 

        

SCI18 7609 การเ รียนรู และสร า งปฏิ บัติก า รทาง
วิทยาศาสตรแบบเสมือนจริง    

 
CLO 1 

  
CLO 2 

 
CLO 3 

   
CLO 3 

 
CLO 4 

 

SCI18 7610 ทักษะท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรและ
การผลิตผลงานทางวิชาการ 

 
CLO 1 

 
CLO 5, 6 

 
CLO 3, 4 

 
CLO 2 

  
CLO 3 

 
CLO 6 

  

SCI18 7611 ออกแบบการเ รียนรู สํ าหรับโอลิ มป ก
วิชาการ  

 
CLO 1 

 
CLO 2 

 
CLO 1 

 
CLO 2 

 
CLO 1 

 
CLO 1 

   

SCI18 7612 วิทยาการคํานวณสําหรับครู     
CLO 1 

   
CLO 2 
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 
SCI18 7613 การตรวจวัดสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน   

CLO 1 
 

CLO 2 
 

CLO 3 
 

CLO 3 
 

CLO 3 
    

SCI18 7614 ดาราศาสตรพ้ืนฐานสําหรับครู   
CLO 1 

     
CLO 1 

 
CLO 2 

  

SCI18 7615 เทคโนโล ยีการ พิมพสามมิติ และการ
ประยุกตใชงานทางการศึกษา  

 
CLO 1 

  
CLO 2, 3 

   
CLO 4 

  
CLO 5 

 

SCI18 8601 หัวขอคัดสรรทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร 

 
CLO 1 

  
CLO 2,3 

      

SCI18 8602 ปญหาพิเศษทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร 

 
CLO 1 

  
CLO 2,3 

      

SCI18 7007 สั ม ม น า ก า ร เ รี ย น รู วิ ท ย า ศ า ส ต ร -
คณิตศาสตร  

      
CLO 1 

 
CLO 2, 3 

  

2.11 มอดูลวิทยาศาสตรพชืสมุนไพรและนวัตกรรม          
SCI15 9001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทย

และชีววิทยา 
 

CLO 1,3 
 

CLO 1,3 
 

CLO 2 
 

CLO 4 
  

CLO 2,4 
  

CLO 3 
 

SCI15 9002 เทคนิคในการศึกษาการออกฤท ธ์ิทาง
ชีวภาพของพืชสมุนไพร 

 
CLO 1,2 

 
CLO 1,2 

 
CLO 1,2 

 
CLO 1,2 

  
CLO 1,2 

  
CLO3 

 

SCI15 9003 บทบาทของพืชสมุนไพรตอการทํางานของ
รางกายมนุษยและโรคภัยไขเจ็บ 

 
CLO 1,2,3 

  
CLO 4 

    
CLO 4 

  

SCI15 9004 ภูมิคุ ม กันวิทยาและ วิทยาศาสตร พืช
สมุนไพร 

 
CLO 1,2,3 

     
CLO 1,2,3 

 
CLO 3 

 
CLO 3 

 

SCI15 9005 เภสัชเวทข้ันสูง   
CLO 1,2,4 

  
CLO 3 

     
CLO 3 

 

SCI15 9006 พฤกษเคมีประยุกต  
CLO 1,2 

     
CLO 3 

  
CLO 4 

 

SCI15 9007 ยาจากธรรมชาติขั้นสูง  
CLO 1,2,3 

   
CLO 2,3 

    
CLO 3 

 

SCI15 9008 หั ว ข อ ป จ จุ บั น แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ท า ง
วิทยาศาสตรพืชสมุนไพร  

 
CLO 1,2 

  
CLO 1,2 

   
CLO 1 

  
CLO 2 

 

3. หมวดวิชาสัมมนา          
SCI18 7005 สัมมนา 1          
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รายวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 
CLO 1 CLO 1 CLO 2, 3 CLO 4 

SCI18 7006 สัมมนา 2    
CLO 1 

   
CLO 1 

 
CLO 2, 3 

 
CLO 4 

 

4. กลุมวิชาสหกิจบัณฑิตศึกษา 
SCI18 7008 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1  

CLO 2 
 

CLO 1 
 

CLO 3 
  

CLO 1,4 
 

CLO 2,3 
  

CLO 1,2,4 
 

SCI18 7009 สหกิจบัณฑิตศึกษา 2  
CLO 2 

 
CLO 1 

 
CLO 3 

  
CLO 1,4 

 
CLO 2,3 

  
CLO 1,2,4 

 

5. วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ          
SCI18 7010 วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  

CLO 1 
 

CLO 2 
 

CLO 4 
 

CLO 3 
 

CLO 3 
 

CLO 4 
 

CLO 6 
 

CLO 5 
 

SCI18 7011 การคนควาอิสระมหาบัณฑิต  
CLO 1 

 
CLO 2 

 
CLO 4 

 
CLO 3 

 
CLO 3 

 
CLO 4 

  
CLO 5 

 

 สรุปแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ          
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คําอธิบายกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม 
2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  
3) มีภาวะความเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
4) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี และคุณคาของความเปนมนุษย 
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. ความรู (Knowledge) 
1) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชา และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
2) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
3) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการทั้งศาสตรในสาขาวิชา และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของรวมทั้งนําไป 
    ประยุกตใชได 

3. ทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
1)  มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณ    

ตาง ๆ  
2)  มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน

และการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 
3)  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ 

สถานการณ 
 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

 1)  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอื่นอยางมปีระสิทธิภาพ 
 2)  มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 3)  มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
 4)  สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ได 

 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical,     
     Communication and Information Technology Skills) 

1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็น และการนําเสนอไดอยาง 
     มีประสิทธิภาพ 
2) สามารถเลือก และใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได 
     อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
3)  สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาไดอยาง 
     เหมาะสม 
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อส้ินปการศึกษา (รายชั้นป) 
 

PLO 1: นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิทยาการ และกฎหมายที่เกี่ยวของเชิงบูรณา
การและใชความรูในการแกโจทยปญหา 
PLO 2: นักศึกษาสามารถอภิปรายถึงหลักการของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนรูและการดําเนินงานวิจัย 
PLO 3: นักศึกษาสามารถติดตาม อธิบาย และประยุกตใชเทคโนโลยีไดตามการเปลี่ยนแปลง 
PLO 4: นักศึกษาสามารถใชเคร่ืองมือวิจัยขั้นสูงในการดําเนินงานวิจัย 
PLO 5: นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานแบบกลุม แสดงออกถึงความรับผิดชอบในบทบาทของผูนําและผูตามในการแกไข
สถานการณตาง ๆ อยางเหมาะสม 
PLO 6: นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และสามารถใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่จําเปนในศาสตรที่เก่ียวของกับงานวิจัย 
PLO 7: นักศึกษาสามารถนําเสนอและเขียนผลงานวิชาการในระดับมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 
PLO 8: นักศึกษาสามารถวิเคราะห สังเคราะหและประยุกตความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการใน
คนควาและวิจัยแกโจทยปญหาและพัฒนางานวิจัย 
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แผนที่ผลลัพธการเรียนรูกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

 
 เกณฑมาตรฐานผลการเรียนรู ตามวัตถปุระสงคของหลักสตูร 

 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO9 

กรอบมาตรฐานวิชาชีพแหงชาติ (TQF) 

1 คุณธรรม จริยธรรม          

2 ความรู          

3 ปญญา          
4 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 

         

5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

         

คุณลักษณะบัณฑติที่พีงประสงค: บัณฑิตนักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผูมีภูมิรู          

ผูมีภูมิธรรม          

ผูมีภูมิปญญา          

ผูมีภูมิฐาน          

ทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21          

C1 Creativity and innovation          
C2 Critical Thinking, 
Complex Problem Solving 
and Learning skills 

         

C3 Communication and 
negotiation 

         

C4 Collaboration, Teamwork 
and Leadership 

         

C5 Computing, Information, 
technology and media 
literacy/ digital literacy 

         

C6 Career and life skill          

C7 Cross-cultural 
Understanding 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศกึษาขั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก 
ก) 

“ขอ 17 ระบบดัชนีผลการศึกษา 
17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับข้ันเปนดัชนี     

ผลการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ระดับคะแนนตัวอักษร   ความหมาย     แตมระดับคะแนน 

A   ดีเย่ียม   4.00  

B
+ 
  ดีมาก   3.50  

B   ด ี   3.00  

C
+ 
  ดีพอใช   2.50  

C   พอใช   2.00  
F   ตก    0  

 
ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นขางตนไดใหใชระดับคะแนนตัวอักษร

ตอไปนี้ 
ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย 

I   การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  
M   นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  
P   การสอนยังไมสิ้นสุด (In progress)  
S   ผลการประเมนิเปนท่ีพอใจ (Satisfactory)  
ST   ผลการประเมนิเปนที่พอใจสําหรับรายวิชาที่เทียบโอน 
  (Satisfactory, transferred credit)  
U   ผลการประเมินไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)  
V   ผูรวมเรียน (Visitor)  
W   การถอนรายวิชา (Withdrawal)  
X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)” 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
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2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน สําหรับการทวนสอบมาตรฐาน
ของผลการเรียนรูของนักศึกษา รวมถึงมีการประเมินการสอนแตละรายวิชาโดยนักศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของนักศึกษา 

  
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพื่อนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจทําไดดังนี้  

1) ดูจากภาวะการไดงานทําและการยอมรับในตลาดแรงงานของบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา  
2) ดูจากความคิดเห็นของหนวยงานหรือของสถานประกอบการ เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่

จบการศึกษาและเขาทํางานในหนวยงานหรือสถานประกอบการนั้น ๆ 
3) ดูจากผลการประเมินของสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความรู ความพรอม และคุณสมบัติดาน  

อ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ 
4) ดูจากผลการประเมินโดยบัณฑิตที่ออกไปประกอบอาชีพ ในสวนของความรูและ

ความสามารถที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานจริง ที่ไดรับจากการศึกษาตามหลักสูตร 
 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
หมวด 14 การสําเร็จการศกึษา ขอ 39 และ 40 ระบุวา 

ขอ 39 ผูมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 
 39.1 เปนผูที่ศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตรนั้น 
 39.2 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 39.1 และประสงคจะสําเร็จการศึกษาตองยื่นคํารองแสดง

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะไมได
รับการเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น 

 39.3 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 39.1 ที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
ในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไมขอสําเร็จการศึกษา ตองย่ืนคํารองตอศูนยบริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับอนุมัติจากหัวหนาสาขาวิชาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

 39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 39.1 แตมิไดยื่นคํารองแสดงความจํานง
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามขอ 39.2 หรือมิไดยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามขอ 
39.3 ศูนยบริการการศึกษาอาจสงรายชื่อใหสํานักวิชาเพ่ือดําเนินการเสนอการสําเร็จการศกึษาตอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาตอง
ชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ขอ 40 การพิจารณาใหปริญญา และประกาศนียบัตร 
  40.1 ไมมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
  40.2 ไมมีพันธะหนี้สินคางชําระตอมหาวิทยาลัย 
  40.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรรมการประจําสํานักวิชา เปนผูเสนอชื่อนักศึกษา 
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       ตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัย  
       พิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศกึษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

  40.4 เกณฑการพิจารณาใหสําเร็จการศกึษาเปนดังนี้ 
   40.4.1 มีจํานวนหนวยกิตสอบไดครบถวนตามที่หลักสูตรกําหนด 
   40.4.2 ไดแตมระดับคะนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 ยกเวนนักศึกษาแบบ ก 1  
                                         หรือ แบบ 1 
   40.4.3 ผานเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่หลักสูตรและขอบังคบันี้กําหนด 
   40.4.4 มีคุณสมบัติตามขอ 39.1   

 
3.2 ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
ขอ 14. (ภาคผนวก ค) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม   

สถานพัฒนาคณาจารย ไดรับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 17 
เมษายน 2551 เพื่อเปนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
นโยบายตามขอตกลงความรวมมือเครือขายพัฒนาวิชาชีพคณาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 
ที่ใหมีการจัดตั้งสถาบัน/หนวยศูนยพัฒนาการเรียนการสอนหรือหนวยพัฒนาวิชาชีพอาจารย โดยเปนหนวยงานที่มี
ฐานะเทียบเทาสาขาวิชา และผนวกงานสงเสริมประสิทธิภาพการสอน และหนวยสงเสริมประสิทธิภาพการสอน
เปนสวนหนึ่งของภารกิจของสถานพัฒนาคณาจารย เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมมีเปาหมายเพ่ือ
สรางความเปนอาจารยมืออาชีพใหกับอาจารยใหม โดยสนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ
และวิธีการสอนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต
ผลงานวิจัยการสรางนวัตกรรม และองคความรูของอาจารยใหมในสถาบันอุดมศึกษา อันจะสงผลใหนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น บรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่เปนเลิศทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สรางสรรค ผลิตบัณฑิตผูมีภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิปญญา และภูมิฐาน เพ่ือการพัฒนาสังคม
ที่มีความสุขและยั่งยืนตอไป 

โดยในแตละป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับอาจารยใหม อาทิ 
1. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
2. การเสวนาแนวทางการพัฒนาสูอาจารยมืออาชีพ 
3. การสัมมนาบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาตอความสําเร็จของนักศึกษา 

 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีสถานพัฒนาคณาจารย สําหรับรับผิดชอบการพัฒนาทักษะการเรียน    

การสอนและการวัดผลการเรียนสําหรับคณาจารย โดยไดมกีารจัดอบรมทักษะเหลานี้ขึ้นเปนประจําตลอดมา 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนคณาจารยในการเขารวมประชุม สัมมนา หรือเขารวมการ

ฝกอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนใหอยางตอเนื่องตลอดมา รวมไปถึงการ
สนับสนุนใหมีการจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการโดยหนวยงานของมหาวิทยาลัยดวย 
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หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยกําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรและผูสอน จํานวน 55 คน  
     มีคณุสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน 

      คณุสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
3) การวางแผน การพัฒนา และการประเมนิหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

      มีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรทุกปการศึกษา และนําขอมูล
มคอ.7 ที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทกุ 5 ป  

4) การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 คณบดีและคณะกรรมการประจําสํานักวิชาทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับสํานักวิชา 
และสภาวิชาการทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 

2. บัณฑิต 

     หลักสูตรฯ ไดดําเนินการสอบถามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค จากหนวยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือใชเปนขอมูลในการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน การสอบถามขอมูล
ยอนกลับถึงการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานจริงจากบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม นอกจากนี้ จะมีการติดตามสอบถามความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต  
 
3. นักศึกษา 

 กระบวนการรับนักศึกษา เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ัน
บัณฑิตศึกษาป พ.ศ. 2560 โดยรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและชาวตางชาติที่มีความสนใจดานวิทยาศาสตรเชิง     
บูรณาการ 
 
4. อาจารย 

 4.1 การรับอาจารยใหม 
สํานักวิชาเปนผูกําหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตองการ  โดยการรับสมัครอาจารยใหมเปนไปตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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1) อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 

 2) ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เ พ่ือให เขาใจถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศนและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
 4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนประจํารายวิชา มีการประชุมรวมกันเพ่ือประเมินผล      
วางแผนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพหลักสูตรสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาเปนประจํา 
เพ่ือใหการดําเนินงานตามหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว 

 
 4.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 

เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารยพิเศษหรือ
วิทยากรผูเชี่ยวชาญตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 
 
5.   หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ

โดยกําหนดเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสํานักวิชาวิทยาศาสตร นอกจากนี้ มีกระบวนการกําหนด
สาระสําคัญของหลักสูตรและเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อครบรอบการศึกษาหรือไมเกิน 5 ป 

2. มีการวางระบบผูสอนโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและประสบการณของอาจารยอีกทั้ง
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังและมี
ศักยภาพในการพัฒนาทักษะใหกับนักศึกษา 

3. มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและ
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถวนทั้งระยะเวลาและเนื้อหาสาระของรายวิชาตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร 

5. มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมและเพียงพอตอคณาจารย
และนักศึกษาในหลักสูตร อาทิ 
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6.1 สถานที่และอุปกรณการสอน  
    มีสถานที่และอุปกรณการสอน ณ อาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนา
ความเปนผูประกอบการสําหรับนักศึกษา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา และศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยคณาจารยแจงความประสงคขอใชบริการ
หองเรียนหองปฏิบัติการและเครื่องมือวิจัยตาง ๆ ตลอดจนอุปกรณประกอบการเรียนการสอนจากหนวยงานที่
เก่ียวของของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  
 

6.2 หนวยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชระบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยมีหนวยงานอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ ใหกับทั้งคณาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร อาทิ 
 6.2.1 ศูนยบริการการศึกษา  
      อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบลงทะเบียน การจัดตารางสอน การใชหองเรียนและสื่อ
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน การจัดตารางสอนและการจัดตารางสอบกลางภาคและปลายภาค แกนักศึกษา ซึ่งใน
แตละภาคการศึกษา คณาจารยประจําหลักสูตรแจงความประสงคการใชหองเรียนและสื่อประกอบตาง ๆ แก
ศูนยบริการการศึกษา แจงวิธีการจัดสอบ เชน ลักษณะของขอสอบ ตารางสอบ เวลาที่ใชในการสอบ เพ่ือให
ศูนยบริการการศึกษาจัดให  
 
 6.2.2 ศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา 
      ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสืบคน
สารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศท่ีหองสมุดของศูนยฯ มีใหบริการและที่หองสมุดอ่ืน ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีบริการยืมและขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและ
เอกชน และหนวยงานที่ใหความรูทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ (รายละเอียดดังภาคผนวก ซ) 

 
7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

สําหรับการดําเนินงานใหบรรลุผลตามเปาหมายคือการมีตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่องกัน 2 ปตาม
เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ทั้งนี้ เกณฑประเมินวาผาน คือการมีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปที่ 

1 2 3 4 5 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ  
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

x x x x x 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด 
ปการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการการเรียนการสอน กลยุทธการสอนหรือการประเมินผล 
การเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 7 จากปที่แลว 

 x x x x 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการการเรียน      
การสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง x x x x x 
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ  ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่ดีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

   x x 

(13) บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80    x x 
(14) บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑที่ ก.พ. กําหนด    x x 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
1) การประชุมรวมกันของคณาจารยในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําจาก

อาจารยที่มีความรูและประสบการณในการใชกลยุทธการสอน  
2) การสอบถามถึงประสิทธิผลของกลยุทธการสอนจากนักศึกษา โดยระบบประเมินอาจารยผูสอน

ของสถานพัฒนาคณาจารย หรือดวยการสอบถามระหวางการเรียนการสอนตามปกติโดยอาจารย
ผูสอน หรือดวยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส 

3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการทํางานที่มอบหมายและผลการสอบของนักศึกษา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) การประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา โดยระบบประเมินอาจารย           
ผูสอนของสถานพัฒนาคณาจารย 

2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใชใน    
การวางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) ประเมินจากนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตรโดยใชแบบสอบถามหรือการ 
      สัมภาษณ 
2) ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูประเมินภายนอกอิงตามผลการประเมินของนักศึกษาผลการ 
     ประเมนิ  
3) จากตัวผูสอนเอง รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และผลการเยี่ยมชมเปนสําคัญ 
4) ประเมินจากระดับความพึงพอใจของนายจางของบัณฑติตามหลักสูตรหรือผูมีสวนเก่ียวของ  
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

 มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป
ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามที่ สกอ. กําหนด 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

1) ทบทวนโดยอาจารยประจํารายวิชาเพ่ือการปรับปรุงระหวางดําเนินการเรียนการสอนตามปกติ 
2) ทบทวนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประจําป 
3) ทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
4) วางแผนสําหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนในปการศกึษาตอไป   
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ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ข ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 

                  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต (ฉบับที่ 2)  

                  พ.ศ. 2564 

ภาคผนวก ค ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

ภาคผนวก ง คําอธิบายรายวิชา 

ภาคผนวก จ ตัวอยางหัวขอวิจัย-การทํางานหลังสําเร็จการศึกษาและตัวอยางแผนการเรียนของแตละ 

                มอดูล 

ภาคผนวก ฉ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ช ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก ซ ทรัพยากรสารสนเทศของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวยระบบคลังหนวยกิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 
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1. รายวิชาบังคับ  
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและอนาคต      3(3-0-6) 

(Up and Coming Technology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้จะมีการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีที่สําคัญที่ใชอยูปจจุบัน และ/หรือ ที่กําลังจะมา
เปลี่ยนแปลงโลก และเนนการบรรยายถึงความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเหลานี้กับการใชชีวิตท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลง
ไป หรือผลกระทบที่อาจจะตามมาในอนาคต ตัวอยางของเทคโนโลยีอาจจะรวมไปถึงแตไมจํา กัด คือ 
ปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีบล็อกเชน พลังงานทดแทน การวัดและตัดตอยีน การพิมพสามมิติ โดรน และ
เทคโนโลยีควอนตัม เปนตน 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   มีความรูและเขาใจหลักการเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีที่บรรยายในวิชานี้ 
2.   สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของเทคโนโลยีใหมกับเกาไดในกรณีที่มาทดแทน หรือ จุดเดนในกรณีที่    

เปนเทคโนโลยีที่ไมเคยมีมากอนได 
3.   สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเหลานี้กับการใชชีวิตของคนในสังคมได 
 

SCI18 7001 Up and Coming Technology      3(3-0-6) 
Prerequisite :  None  
 Lecture and discussion on world-changing technology, impact of these technologies to 
lifestyle and society. Examples of these technologies include artificial intelligence, blockchain, 
renewable energy, gene-editing technology, 3D printing, drone, and quantum technology. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. understand basic principles of up-and-coming technology covered in this course. 
2. compare and distinguish old technology to up-and-coming technology. Provide insightful 

comment on unprecedented technology. 
3. describe impact and connection of these technologies to lifestyle and society. 
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SCI18 7002 ผูประกอบการเทคโนโลยีข้ันสูง      3(3-0-6) 
(Deep-tech Entrepreneurs) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้จะบรรยายถึงผูประกอบการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep technology) ในการทําธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จ และ/หรือ การประกอบการที่ชวยเหลือคนในสังคม และอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช
ชีวิตของคนในโลก การบรรยายจะรวมไปถึงการศึกษาชีวประวัติของบุคคลเหลานี้และตอเนื่องไปถึงที่มาหรือแรง
กระตุนที่ทําใหเกิดการประกอบการที่ใชเทคโนโลยีสําคัญเหลานี้ข้ึนมาได ทั้งนี้จะมีการอภิปรายเพื่อนําไปสูการ
เขาใจตนเองของผูเรียนถึงเปาหมายการประกอบการของตน รวมถึงการบริหารจัดการในเบื้องตน 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   รูจักชีวประวัติของบุคคลที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบการที่สําคัญกับคนในโลก 
2.   สามารถเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกตางของผูประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูง 
3.   สามารถอธิบายถึงเปาหมายการประกอบการของตน และความเปนไปไดของเสนทางตาง ๆ ที่จะนําไปสู   

เปาหมายนั้น 
 
SCI18 7002 Deep-tech Entrepreneurs      3(3-0-6) 
Prerequisite :  None 
 Lecture and example of entrepreneurs who use deep technology to run a successful 
business. This includes business or social enterprise that help people and change the way they 
live. This course will also study background and biography of these individuals from the beginning 
and their motivations that led to entrepreneurship. There will be a group discussion on self-
understanding and individual entrepreneurship goal, including the basic management. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. know biography of deep technology entrepreneurs and their impacts. 
2. compare and contrast various deep technology entrepreneurs. 
3. describe oneself entrepreneurial goal and possibilities leading to that goal. 
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SCI18 7003 เศรษฐศาสตรในยุคดิจิทัลและถัดไป     3(3-0-6) 
(Digital Eeconomy and Beyond) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

จากการกําเนิดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสวนตัว และอินเตอรเน็ต ทําใหเกิดเครือขายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก ธุรกรรมทางการคาที่เปลี่ยนไป และการใชงานโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
กลายมาเปนเศรษฐศาสตรในยุคดิจิตอลที่ตอจากยุคอะนาล็อก ในวิชานี้จะบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐศาสตรจากเทคโนโลยีดังกลาว กับการมีเครื่องมือใหม ๆ เชนความสามารถในการทําสําเนาดิจิตอลที่เหมือน
ตนฉบับ 100% การมีอินเตอรเนตที่ทําใหเขาถึงความรูมหาศาลได การซื้อขายสินคาผานระบบออนไลนที่สงผลตอ
ระบบการเงินแบบออนไลน การตลาดเชิงดิจิตอล และระบบนิเวศนใหมของการขนสง เปนตน ทั้งนี้จะเกริ่นถึง
เทคโนโลยีควอนตัม (รวมถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน) ที่อาจจะนําไปสูเศรษฐศาสตรเชิงควอนตัมตอไปได ทั้งนี้รายวิชา
นี้จะมีการสอนที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับผูประกอบการควบคูไปดวย 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. มีความรูและเขาใจเก่ียวกับเศรษฐศาสตรในยุคดิจิทลั 
2. สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของเศรษฐศาสตรในยุคดิจิทลั และยุคอะนาล็อก  
3. มีแนวทางในการทํานายเศรษฐศาสตรในยุคควอนตัมที่อาจจะเกิดขึ้นถัดไป 

 
SCI18 7003 Digital Economy and Beyond     3(3-0-6) 
Prerequisite :  None 

 Availability and affordability of personal computers and internet drives global 
network of economics, trade transaction, rapid communication, and digital technology combines 
to form a digital economy.  In this era, we have the ability to make digital copies which are exactly 
the same as their originals. The presence of the internet allows access to unlimited knowledge. 
Online shopping affects the online financial platform, digital marketing and the ecosystem of 
logistics. This course will cover topics including ecomonics transformation, quantum technology 
and blockchain that will possibly lead to quantum economy in the near future. Basic finance, and 
finance for entrepreneur will also be introduced. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   know and understand the economics in the digital era. 
2.   be able to compare the economics in the digital era and analog era. 
3.   have some concept to predict the economics of the next quantum era. 
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SCI18 7004 ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของ    3(3-0-6) 
(Intellectual Properties and Laws) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
ในรายวิชานี้จะบรรยายถึงทรัพยสินทางปญญาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีขั้นสูง กระบวนการนําความรูหรือ

เทคโนโลยีใหมที่คนพบไปสูการใชเชิงกฎหมาย และความเชื่อมโยงระหวางทรัพยสินทางปญญาที่มีอยูแลวซึ่ง
สามารถทําใหเห็นถึงภูมิทัศนของเทคโนโลยีข้ันสูงจากมุมมองของกฎหมาย ทั้งนี้จะอธิบายถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่
เก่ียวของกับการเริ่มทําสตารทอัพ 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   มีความรูเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการเริ่มทําสตารทอัพ 
2.   เขาใจกระบวนการนําความรูหรือเทคโนโลยีใหมที่คนพบไปสูการใชเชิงกฎหมาย 
3.   สามารถใชทรัพยสินทางปญญาเพ่ือมองเห็นภูมิทัศนของเทคโนโลยีขั้นสูงจากมุมมองของกฎหมาย 
 
SCI18 7004  Intellectual Properties and Laws     3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
Intellectual property on deep technology, intellectual property and legal use from research and 
development, connections between existing intellectual property and deep technology from a 
legal perspective. Start-up law and law on entrepreneurship 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. know intellectual property and related start-up laws. 
2. understand the process of introducing new technology to legal use. 
3. from legal perspective, use intellectual property to understand the landscape of deep 

technology. 
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2. รายวิชาเลือก  
2.1 แขนงวิชาเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science Instruments) 

SCI02 7642     เทคนิคการแยกทางเคมีวิเคราะห                                                           3(3-0-9)  
                  (Analytical Separation Techniques) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเคมี 
หลักการของเทคนิคการแยกแบบดั้งเดิมและสมัยใหมแบบโครมาโทกราฟแกสและโครมาโทกราฟของเหลว 

และเทคนิคการแยกแบบแคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส หนาที่และสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องมือ หลักการการ
พัฒนาวิธีการแยก และการประเมินประสิทธิภาพการแยกของเทคนิค 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการการแยกแบบดั้งเดิมได 
2. อธิบายหลักการการแยกองคประกอบทางเคมีโดยเทคนิคการแยกแบบโครมาโทกราฟและแบบแคพิลลารี 

อิเล็กโทรโฟรีซิสได 
3. ระบุปจจัยที่สําคัญตอการพัฒนาวิธีการแยกในเทคนิคการแยกโครมาโทกราฟและแคพิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส

ได 
4. แสดงองคประกอบหลักที่สําคัญของเครื่องมือและอธิบายหนาที่ของสวนตาง ๆ ได 
5. ประเมินประสิทธิภาพของวิธีจากผลการแยกได 
6. เปรียบเทียบขอดี ขอเสียหรือขอจํากัดของเทคนิคการแยกแตละเทคนิคได 
 
SCI02 7642     Analytical Separation Techniques              3(3-0-9) 
Prerequisite : Consent of the Institute 

Principles of classical and modern separation techniques based on gas chromatography, 
liquid chromatography and capillary electrophoresis, principal instrumental components and their 
functions, method developments, and method for separation performance evaluation. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe principle of classical separation techniques. 
2. explain principle of chemical component separation by chromatography and capillary 

electrophoresis. 
3. list critical factors for separation method development in chromatography and capillary 

electrophoresis. 
4. show principal components of the instruments and describe their functions. 
5. evaluate the performance of method from the given separation results. 
6. compare advantages and disadvantages/limitations of each technique. 
 



มคอ.2 

131 
 

SCI05 7668   การออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร     4(3-3-8) 
                   (Optical Systems Design) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ทฤษฎีและหลักการทํางานของอุปกรณเชิงทรรศนศาสตรพ้ืนฐาน เชน แหลงกําเนิดแสง เลนส กระจก 
ปริซึม อุปกรณแบงลําแสง ใยแกวนําแสง อุปกรณควบคุม โพลาไรเซชันของแสง เกรทติ้ง อุปกรณกรองความถี่แสง 
อุปกรณสําหรับเบี่ยงเบนลําแสง และอุปกรณอิเล็กโตออพติค หลักการเลือกใชอุปกรณไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม หลักการวาดแผนภาพรังสีแสงเพื่อการออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การชวยออกแบบขั้นสูงของระบบเชิงทัศนศาสตร 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดฟสิกสที่สําคัญของการออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร 
2. ดําเนินกลยุทธในการแกปญหาเชิงคํานวณในการออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตร 
3. วาดแผนภาพรังสีแสงเพ่ือการออกแบบระบบเชิงทัศนศาสตรเบื้องตนได 
4. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการชวยออกแบบขั้นสูงของระบบเชิงทัศนศาสตรได 
 
SCI05 7668   Optical Systems Design      4(3-3-8) 
Prerequisite : None 

Concepts and principles of various basic optical components such as light sources, lenses, 
mirrors, prisms, beam splitter, fiber optics, polarizer, retarders, gratings, optical filters, beam 
steering devices, specification and selection guide of optical components, rays tracing techniques, 
the use of computer program for advanced optical systems design. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. understand the basic concept of each optical components. 
2. describe the concepts of optical systems design. 
3. execute basic problem-solving strategy for optical systems design. 
4. apply rays tracing technique for basic optical systems layout. 
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SCI05 7682   นาโนไบโอเทคโนโลย ี       4(4-0-8) 
                   (Nanobiotechnology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 รายวิชานี้เนนในดานนาโนเทคโนโลยีที่ประยุกตใชในดานชีวภาพ อาทิ โครงสรางระดับนาโนเมตรใน
รูปแบบตาง ๆ และการประยุกตใชดานเซนเซอร ไบโอชิป ระบบนําสงยา วิศวกรรมเนื้อเยื่อ มะเร็ง ทันตกรรมรักษา 
การเกษตร อาหาร และเวชสําอางค ตลอดจนการศึกษาดานความปลอดภัยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดที่สําคัญของนาโนไบโอเทคโนโลยีได 
2. ดําเนินกลยุทธในการแกปญหาเชิงคํานวณในนาโนไบโอเทคโนโลยีได 
3. ประยุกตความรูทางนาโนไบโอเทคโนโลยีเพ่ืองานทางการแพทยได 
 
SCI05 7682 Nanobiotechnology       4(4-0-8) 
Prerequisite : Consent of the Institute 

This course puts an emphasis on nanotechnology in biological applications, describing on 
various nanostructures and their applications in biosensors, biochips, drug delivery system, tissue 
engineering, cancer, dental care, agriculture, food, and cosmetic dermatology. In addition, safety 
and environmental effects are discussed.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe the problems related to nanobiotechnology. 
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to nanobiotechnology.  
3. apply knowledge of nanobiotechnology to medical applications. 
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SCI18 7101 เทคโนโลยีการถายภาพทางการแพทย     3(3-0-6) 
             (Medical Imaging Technology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักการของเทคโนโลยีการถายภาพทางการแพทย โดยเนนหลักการพื้นฐานและการประยุกตทาง
การแพทย อาทิ การถายภาพดวยอัลตราซาวนด, เอกซเรยคอมพิวเตอร, กลองจุลทรรศนแบบใชแสง, กลอง
จุลทรรศนแบบคอนโฟคอล, การถายภาพตัดขวางดวยแสง, การถายภาพฟลูออเรสเซนต และการวิเคราะห
ระยะเวลาของการเรืองแสงในทางชีวการแพทย 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการสําคัญของเทคโนโลยีการถายภาพทางการแพทยได 
2. ดําเนินกลยุทธในการแกปญหาเชิงคํานวณในเทคโนโลยีการถายภาพทางการแพทยได 
3. ประยุกตความรูทางเทคโนโลยีการถายภาพทางการแพทยได 
 
SCI18 7101 Medical Imaging Technology     3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
 Principle of Medical imaging technology, focusing on the basic principle and applications 
of Ultrasound imaging, X- rays Computed Tomography, Optical Microscope, Confocal Imaging, 
Optical Coherence Tomography, Fluorescence Imaging, and Fluorescence Life- time Imaging in 
biomedical science. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe the complicate problems related to medical imaging technology. 
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to medical imaging technology. 
3. relate and apply knowledge on medical imaging technology to related applications. 
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SCI05 7656  เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการประยุกตใชงาน     4(4-0-8) 
                  (3D Printing Technology and Applications) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 รายวิชานี้ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตดวยวิธี เ พ่ิมเนื้อวัสดุประเภทตาง ๆ 
ประกอบดวยการประยุกตใชในอุตสาหกรรม 4.0 การศึกษางานของเครื่องพิมพสามมิติหลักการทํางาน 
โดยเฉพาะความรูทางฟสิกส นอกจากน้ี ยังครอบคลุมการออกแบบและสรางเครื่อง การฝกใชงาน การซอม
บํารุงรักษาตลอดจนการเรียนรูสมบัติของวัสดุชนิดตาง ๆ การพัฒนาวัสดุข้ันสูงใหเหมาะสมกับการประยุกตใช
งาน หรือเพื่อสรางนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงศึกษาวิธีตรวจวิเคราะหสมบัติของชิ้นงาน ที่ผลิตข้ึน
โดยเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดที่สําคัญของเทคโนโลยีการพิมพสามมิติได 
2. ออกแบบและสรางเครื่องพิมพสามมิติอยางงายได 
3. ประยุกตความรูทางเทคโนโลยีการพิมพสามมิตเิพื่องานทางการแพทยได 
 
SCI18 7656  3D Printing Technology and Applications    4(4-0-8) 
Prerequisite : Consent of the Institute 

The course covers a general understanding of additive manufacturing. This includes 
applications of 3D printing technology in Medicine, physics of various 3D printing methods, 
design and construction, operation, and maintenance. Development of advanced materials 
and characterizations of 3D printed parts are also included.   
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe the important concepts of 3D printing technology. 
2. design and built a basic 3D printer. 
3. relate and apply knowledge to medical problem.  
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SCI05 7715   อิเล็กทรอนิกสข้ันสูง         4(4-0-8) 
             (Advanced Electronics) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 เนื้อหาวิชานี้ครอบคลุมหัวขอตาง ๆ ของวิชาอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงพรอมกับตัวอยางการประยุกตใชที่
หลากหลาย ไดแก ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในออปแอมปและในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ พรอมตัวอยางใน
การใชงาน โดยเนนเรื่องของออฟเซต อัตราการขยาย และความสัมพันธเชิงเสนตรง นอกจากน้ียังใหมีการ
เรียนรูเก่ียวกับเซ็นเซอร มอดูเลเตอรแบบกําหนดความกวางของพัลส เอสซีอาร ไตรแอค และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสเชิงแสงเนื้อหาวิชานี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องการอินเตอรเฟสและการประมวลสัญญาณ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดที่สําคัญในโจทยปญหาที่ซับซอนที่เก่ียวกับรายวิชานี้ได 
2. ดําเนินกลยุทธในการแกปญหาเชิงคํานวณท่ีเก่ียวกับรายวิชาได 
3. ประยุกตความรูทางอิเล็กทรอนิกสขั้นสูงในงานที่เก่ียวของได 

 
SCI05 7715   Advanced Electronics      4(4-0-8) 
Prerequisite : Consent of the Institute 

This course covers more advanced electronics topics with a variety of applications. 
The non- ideal effects in op- amps and various electronic devices will be discussed with 
applications emphasizing offset, gain and linearity.  Sensors, pulse width modulations, SCRs, 
TRIACs and optoelectronics will be included.  Interfacing and signal processing will also be 
discussed.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  describe the complicate problems related to this course. 
2.  execute basic problem-solving strategy for problems related to this course. 
3.  relate and apply knowledge on advanced electronics to related problem. 
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SCI18 7102  หลักการของเซนเซอรทางเคมี      3(3-0-6) 
                    (Principles of Chemical Sensors)   
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักการ องคประกอบ และตัวอยางของเซนเซอรทางเคมีรูปแบบตาง ๆ  โดยเนนที่การวิเคราะหดวย
วิธีทางเคมีไฟฟาและการวิเคราะหเชิงแสง การศึกษาวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับการพัฒนา
เซนเซอรทางเคมี การประยุกตใชเซ็นเซอรทางเคมีแบบพกพาและสวมใสไดในทางการแพทย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดที่สําคัญของเซนเซอรทางเคมีได 
2. แกปญหาเคมีวิเคราะหที่เกี่ยวของกับเซนเซอรทางเคมีได 
3. ประยุกตความรูเก่ียวกับเซนเซอรทางเคมีเพ่ืองานทางการแพทยได 
 
SCI18 7102 Principles of Chemical Sensors      3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

The aim of the course is to give students insights into chemical sensors ( mainly 
electrochemical and optical) , including their principles, components, and practical 
applications.  The most recent scientific literatures on the development of chemical sensors 
are discussed.  Applications of portable and wearable sensors in biomedical and clinical 
analysis are emphasized.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe the basic principle of chemical sensors.  
2. solve analytical chemistry problems related to chemical sensors.  
3. apply knowledge of chemical sensors for related medical applications. 
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SCI18 7103 เทคโนโลยีเซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพื่องานตรวจวัดทางการแพทย 3(3-0-6) 
                     (Optical Fiber Sensors Technology for Medical Application) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาที่เปนความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการนําแสงในเสนใยแกวนําแสงรูปแบบ
ตาง ๆ พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตเสนใยแกวนําแสง และการผลิตเซนเซอรจากเสนใยแกว
นําแสง และชนิดของเซนเซอรโดยใชเสนใยแกวนําแสง ทั้งนี้เนื้อหาของรายวิชานี้ยังครอบคลุมไปถึงการ
ประยุกตใชเซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพ่ืองานตรวจวัดทางการชีววิทยาแพทยและสุขภาพ เชน การตรวจวัด   
ดีเอ็นเอ การตรวจวัดโปรตีน การตรวจแรงกดจากการลงน้ําหนักเทาของผูปวย และ การตรวจวัดความสามารถ
ในการงอเขาของผูปวย เปนตน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดที่สําคัญในโจทยปญหาที่ซับซอนทางเทคโนโลยีเซนเซอรเสนใยแกวนําแสงได 
2. ดําเนินกลยุทธในการแกปญหาเชิงคํานวณที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซนเซอรเสนใยแกวนําแสงได 
3. ประยุกตความรูทางเทคโนโลยีเซนเซอรเสนใยแกวนําแสงในงานที่เก่ียวของได 
 
SCI18 7103  Optical Fiber Sensors Technology for Medical Application 3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
 Fundamentals of the propagation of light in optical fiber.  The development and 
technology of optical fiber fabrication and optical fiber sensors. Types of optical fibre sensors. 
The technology of optical fibre sensors design and fabrication for biomedical and health care 
applications such as the DNA detection, protein detection, footstep pressure detection, and 
knee bending detection. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe the complicate problems related to optical fiber sensors technology for 

medical application. 
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to optical fiber sensors 

technology for medical application. 
3. apply knowledge on design of optical fiber sensors for related medical applications. 
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SCI18 7104 การรักษาดวยแสง              3(3-0-6) 
(Phototherapy) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  หลักสูตรนี้ครอบคลุมพ้ืนฐานของการใชแสงเพ่ือการบําบัด หลักการพื้นฐานของการบําบัดดวยแสง
และการบําบัดดวยความรอนจากแสง กลไกของการบําบัดดวยพลวัตของแสงและการบําบัดดวยความรอนจาก
แสง การเลือกใชแหลงกําเนิดแสงและเครื่องกระตุนแสง การทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตรลาสุดของ
การพัฒนาสารไวแสงและอุปกรณแสงรักษาทางการแพทย รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีการบําบัดดวยแสง
ในทางชีวการแพทยและการใชงานในระดับคลินิก 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายแนวคิดท่ีสําคัญของการรักษาดวยแสงได 
2.   ออกแบบเคร่ืองมือขนาดเล็กเพ่ือประยุกตใชทางชีวการแพทยได 
3.   ประยุกตความรูเก่ียวกับการรักษาดวยแสงเพ่ืองานทางการแพทยได 
 
SCI18 7104  Phototherapy               3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
  This course covers fundamental of using light for therapy.  The principle of 
photodynamic and photothermal therapy is discussed.  Mechanism of photodynamic and 
photothermal therapy, light sources and photosensitizers are covered.  The most recent 
scientific literatures on the development of photosensitizers and medical devices are 
discussed.  Applications of phototherapy technology in biomedical and clinical practices are 
emphasized. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe the basic principles of phototherapy. 
2.   design a small device for potential use in biomedical applications. 
3.   apply knowledge of phototherapy for related medical applications. 
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SCI18 7105 การรักษาโรคดวยอนุภาค       3(3-0-6) 
  (Particle Therapy) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อแนะนําใหนักศึกษาเขาใจถึงทฤษฎีและหลักการการประยุกตใชความรู
ดานฟสิกสอนุภาคเพ่ือประโยชนทางการแพทย เชน การใชโปรตอน นิวตรอน และ ไอออนหนัก ในการรักษา
มะเร็งดวยเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะกลาวถึงความเชื่อมโยงทั้งทางดาน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ 
การแพทย รวมถึงขอบงชี้ทางคลินิกและการวางแผนการรักษา โดยนักศึกษาจะไดมีโอกาสไปเย่ียมชม ศูนย
รักษามะเร็งดวยอนุภาคที่มีอยูในประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงความทาทายทางคลินิกของวิทยาการฉายรังสี  
และการผสมผสานการรักษาโรคดวยอนุภาค สําหรับแนวโนมใหมในการรักษามะเร็ง   

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายแนวคิดสําคัญของการรักษาโรคดวยอนุภาคได และ มีความเขาใจทั่วไปเก่ียวกับการบูรณาการ

รักษาโรคดวยอนุภาค 
2. เขาใจพื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีเคร่ืองเรงอนุภาคและ เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ที่เปนอุปกรณในปจจุบัน 

และความซับซอนในทางปฏิบัติของการสรางศูนยรักษาโรคดวยอนุภาค  
3. เขาใจถึงประโยชน ขอจํากัด ความทาทายทางคลินิกและขอผิดพลาดของการรักษาโรคดวยอนุภาค  
4. อภิปรายถึงกรณีศึกษาทางคลินิก และเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของ เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการรักษาโรค

ดวยอนุภาคได 
5. อธิบายขั้นตอน วิธีสรางสถานที่รกัษาโรคดวยอนุภาคแหงใหม  ตั้งแตการวางแผนโครงการไปจนถึงการ

เริ่มตนปฏิบัติการทางคลินิก   
6. มีความรูเก่ียวกับทิศทางในอนาคตในการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคดวยอนุภาค 
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SCI18 7105 Particle Therapy       3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
  This course aims to introduce students to the theory and principles of applying 
particle physics knowledge for medical purposes, such as the use of protons, neutrons, and 
heavy ions in cancer treatment using different techniques.  In this course, the integration in 
physics, chemistry, biology, and medicine, including clinical indications and treatment planning 
are mentioned.  The students will have the opportunity to visit a Particle Therapy Center in 
Thailand to understand the clinical challenges and new trends in radiation oncology and their 
integration of particle therapy. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain the key concepts of particle therapy and have a general understanding of the 

integration of particle therapy 
2. have a basic understanding of particle accelerator and nuclear reactor which are current 

technology in particle therapy and their complexity in building a particle therapy center 
3. understand the benefits, limitations, clinical challenges, and pitfalls of particle therapy 
4. discuss clinical case studies and compare the advantages and disadvantages of various 

techniques used in particle therapy 
5. explain in brief how to build in a new particle therapy center starting from project 

planning till clinical practice 
6. realize the important and future directions in the research and development of particle 

therapy. 

  



มคอ.2 

141 
 
 

2.2 แขนงวิชาแขนงวิชาชีวนวัตกรรม (Bio-innovation) 
SCI04 6201    ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ  4(4-0-8) 
        (Biodiversity and Conservation) 
วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 การวิเคราะหความหลากหลายทางชีวภาพระดับยีน สปชีส และระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของโลก โดยเฉพาะอยางย่ิงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรอน การอนุรักษ การคงไวตามธรรมชาติ 
ทั้งในรูปแบบของในพื้นที่และนอกพื้นท่ี ขนาดประชากรที่นอยที่สุดที่คงอยูได การสูญพันธุ การอนุรักษพันธุกรรม 
การฟนฟูระบบนิเวศ การพัฒนาธรรมชาติที่ ย่ังยืน และแนะนําหลักการเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศ เชน 
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้งสรางความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในระดับ
ภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายเอกสารทางวิชาการนานาชาติเก่ียวกับเมตริกความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชมาตราวัดความ

หลากหลายจากขอมูลเฉพาะ (PLO3) 
2.  นักศึกษาสามารถเขาใจถึงหลักการและอธิบายการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพที่หลายระดับจากระดับ

ทองถ่ินถึงระดับโลก (PLO4) 
3.  พัฒนาแผนงานการจัดการเพื่อการอนุรักษที่สามารถนําไปปรับใชกับตัวอยางการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพในโลกปจจุบัน (PLO5) 
4.  ทดสอบเทคนิคในการอนุรักษสําหรับพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพสูง และอธิบายอกสารอางอิงที่ ทันสมัย 

(PLO6) 
 
SCI04 6201    Biodiversity and Conservation  4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Analysis of biodiversity in genetic level, species, and ecosystem levels, possible world’s 
biodiversity, especially in biodiversity surveys in the tropics, biodiversity preservation both in situ 
and ex situ, minimum viable population size, extinction, genetics conservation, ecological 
restoration and sustainable development, including introduce concepts of international legal 
protection such as Convention on Biodiversity (CBD) and build understanding to apply at local and 
regional levels. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. interpret academic literature pertaining to biodiversity metrics and utilize diversity measures 

from specific datasets.  
2. students should be able to assess the scientific capacity for measuring biodiversity at various 

scales from local to globally. 
3. develop a conservation management plan applicable to a real-world biodiversity conservation 

example. 
4. examine conservation techniques for maintaining biodiversity rich regions, and interpret state 

of the art literature. 
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SCI04 7205    พฤกษศาสตรพื้นบาน  4(4-0-8) 
        (Ethnobotany) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ความหมายของพฤกษศาสตรพ้ืนบาน ความหลากหลายและพัฒนาการของอนุกรมวิธานพ้ืนบาน 
มนุษยและการใชประโยชนจากพืช เชน อาหาร การกอสราง สมุนไพร วัฒนธรรม และศาสนา เปนตน สวนใน
บานแบบดั้งเดิม การทบทวนเอกสารวิชาการดานพฤกษศาสตรพ้ืนบาน การสํารวจและการเก็บตัวอยางอางอิง 
การตรวจสอบชื่อพรรณไม และการศึกษาดูงานกรณีศกึษาพฤกษศาสตรพื้นบานของไทย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. สามารทบทวนเอกสารวิชาการ เรียบเรียง และนําเสนอขอมูลพฤกษศาสตรพ้ืนบานในประเทศไทยได  
2. เขาใจหลักการและสามารถทําวิจัยทางพฤกษศาสตรพ้ืนบานได  

 
SCI04 7205    Ethnobotany  4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Meaning of ethnobotany, diversity and development of folk taxonomies, people and 
plant utilization such as food, construction, medicine, plant in culture and religion etc. , 
traditional home garden, ethnobotanical literature review, explore and plant collection, plant 
identification, and field trip on Thai ethnobotany case study. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  review, compose and present on ethnobotanical knowledge in Thailand. 
2.  understand and do research on ethnobotany. 
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SCI04 7603   ทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยทางชีวภาพ      3(3-0-6) 
        (Intellectual Property in Bio-research) 
วิชาบังคบักอน : ไมมี 
 เครื่องหมายการคา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ลิขสิทธิ์ สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
ความลับทางการคา การสืบคนฐานขอมูลสิทธิบัตรไทยและนานาชาติ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช สิทธิบัตรที่
เกี่ยวกับการใชจุลินทรีย พืช และสัตว การจัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย ขอดีและขอเสียจากการจด
สิทธิบัตร และหัวขอปจจุบันที่เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยทางชีวภาพ 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.  อธิบายหลักการของเครื่องหมายการคา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ ลิขสิทธ์ิ สิ่งบงชี้

ทางภูมิศาสตร ความลับทางการคาพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช สิทธิบัตรที่เก่ียวกับการใชจุลินทรีย พืช และ
สัตว การจัดการทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย ขอดแีละขอเสียจากการจดสิทธิบัตร (PLO4) 

2. ใชสารสนเทศในการสืบคนฐานขอมูลสิทธิบัตรไทยและนานาชาติ (PLO3) 
3.  เขียนสิทธิบัตรจากขอมูลวิจัย (PLO4) 
4.  แกโจทยปญหาที่กําหนดใหที่เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยทางชีวภาพ (PLO4) 
5.  วิเคราะหปญหาที่กําหนดใหที่เก่ียวกับทรพัยสินทางปญญาในงานวิจัยทางชีวภาพ (PLO5) 
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหาความรูเก่ียวกับหัวขอปจจุบันของทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยทาง

ชีวภาพ เพ่ือนําเสนอและอภิปรายในช้ันเรยีน (PLO3) 
 

SCI04 7603  Intellectual Property in Bio-research     3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Trademark, patent, petty patent, product design patent, copyright, geographical indication, 
trade secret, search of Thai and international patent databases, plant protection act, patents relating 
to the uses of microorganisms, plants, and animals, management of intellectual property from 
research, advantages and disadvantages of patenting, and current topics relating to intellectual 
property in bio-research.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  explain principles of trademark, patent, petty patent, product design patent, copyright,    

geographical indication, trade secret, plant protection act, patents relating to the uses of 
microorganisms, plants, and animals, management of intellectual property from research, 
advantages and disadvantages of patenting (PLO4); 

2.  use information technology to search Thai and international patent databases (PLO3);  
3.    write a patent from research data (PLO4); 
4.    solve the given problems relating to the intellectual property in bio-research (PLO4); 
5.    analyze the designated problems relating to the intellectual property in bio-research     
      (PLO5); 
6.    use information technology to search the current topics of the intellectual property in   
      bio-research to present and discuss in the classroom (PLO3). 
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SCI04 8407    เทคนิคทางอณูชีววิทยา    4(2-6-4) 
         (Techniques in Molecular Biology) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 เนนหลักการและเทคนิคพื้นฐานทางอณูชีววิทยา ภาคบรรยายครอบคลุมพลาสมิดและการนําไปใช
ประโยชนทางอณูชีววิทยา การเตรียมและวิเคราะหสารพันธุกรรม เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส เซาเธิรนและนอรธเธิรน 
ไฮบรไิดเซชัน ปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส การกลายพันธุ เครื่องหมายโมเลกุล และชีวสารสนเทศ ภาคปฏิบัติเนนวิธี
พื้นฐานทางอณูชีววิทยา ไดแก การเตรียมสารละลาย การสรางดีเอ็นเอสายผสมในแบคทีเรีย การสกัดดีเอ็นเอและ
อารเอ็นเอ เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส การเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส และชีวสารสนเทศในทาง   
อณูชีววิทยา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการและเทคนิคพ้ืนฐานทางอณูชีววิทยาได 
2. มีทักษะในการสืบคนขอมูลจากแหลงชีวสารสนเทศทางอณูชีววิทยา 
3.    เตรียมและดําเนินการทดลองเพ่ือสรางดีเอ็นเอสายผสมได 
4.    เตรียมและดําเนินการทดลองเพ่ือสกัดดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส และการเพ่ิมจํานวน         

ดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรสได 
5.   สามารถวิเคราะหและอภิปรายผลการทดลองได 
 
SCI04 8407    Techniques in Molecular Biology  4(2-6-4) 
Prerequisite : None 
 Emphasizing on principles and basic techniques in molecular biology.  Lecture topics 
covering plasmids and their usefulness in molecular cloning, preparation and analysis of genetic 
materials, gel electrophoresis of DNA and RNA, Southern and northern hybridization, the 
polymerase chain reaction, mutagenesis, molecular markers, and bioinformatics, laboratory-based 
works including construction and expression of gene in bacteria, DNA and RNA extraction, gel 
electrophoresis, polymerase chain reaction, and bioinformatics in molecular biology.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe principles and basic techniques in molecular biology; 
2. use information technology to search bioinformatics database related to current techniques  
 in molecular biology; 
3. prepare and carry out laboratory experiments to obtain recombinant DNA; 
4. prepare and carry out laboratory experiments to obtain DNA and RNA, gel electrophoresis,  
 and polymerase chain reaction; 
5. analyze and explain the laboratory experiment results. 
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SCI04 8501  นวัตกรรมนาโนสําหรับการบําบัดน้ํา      4(4-0-8) 
  (Nano-innovations for Water Treatment)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักการของการใชวัสดุนาโนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตนํ้าสะอาดและการบําบัดนํ้าเสีย โดย
การกําจัดสารปนเปอนพวกสารอินทรยี สารอนินทรีย และโลหะหนัก ดวยการดูดซับ การใชเมมเบรนคุณสมบัติ
จําเพาะ การเรงปฏิกิริยาดวยแสง การควบคุมและกําจัดจุลินทรีย การพัฒนานวัตกรรมในการตรวจวัดสาร
ปนเปอนในน้ํา และหัวขอปจจุบันท่ีเกี่ยวกับนวัตกรรมนาโนสําหรับการบําบัดน้ํา  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการของการใชวัสดุนาโนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการผลิตน้ําสะอาดและการบําบัดน้ําเสีย 

โดยการกําจัดสารปนเปอนพวกสารอินทรยี สารอนินทรีย และโลหะหนัก ดวยการดูดซับ การใชเมมเบรน
คุณสมบัติจําเพาะ การเรงปฏิกิริยาดวยแสง การควบคุมและกําจัดจุลินทรีย การพัฒนานวัตกรรมในการ
ตรวจวัดสารปนเปอนในน้ํา (PLO4) 

2. นําความรูจากเนื้อหาในรายวิชานี้ไปประยุกตใชในการแกโจทยปญหาที่กําหนดให (PLO4)  
3. นําความรูจากเนื้อหาในรายวิชานี้ไปประยุกตใชในการวิเคราะหเพ่ือตอบโจทยปญหาท่ีกําหนดให (PLO5) 
4. ใชเทคโนโลยีสาระสนเทศในการคนหาความรูเก่ียวกับหัวขอปจจุบันที่เก่ียวกับนวัตกรรมนาโนสําหรับการ

บําบัดน้ํา เพ่ือนําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน (PLO3) 
 

SCI04 8501   Nano-innovations for Water Treatment      4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Principles of nanomaterial applications for a production of clean water and wastewater 
treatment by removing of contaminated compounds ( organic and organic compounds, and 
heavy metals)  via adsorption, functional membrane, photocatalysis, microbial control and 
disinfection, innovation development for detecting water contaminants, and current topics of 
nano-innovations for water treatment.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain principles of nanomaterial applications for a production of clean water and 

wastewater treatment by removing of contaminated compounds ( organic and organic 
compounds, and heavy metals)  via adsorption, functional membrane, photocatalysis, 
microbial control and disinfection, innovation development for detecting water 
contaminants (PLO4); 

2. apply the learning knowledge of this course to solve the given problems (PLO4); 
3. analyze the designated question by using the learning knowledge from this course (PLO5); 
4. use information technology to search on the current topics of the nano- innovations for 

water treatment to present and discuss in the classroom (PLO3). 
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SCI04 8502 อนุภาคนาโนซิลเวอรและประโยชนทางชีวภาพ       4(4-0-8) 
   (Silver Nanoparticles and Bio-applications) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 การสังเคราะหอนุภาคนาโนซิลเวอรดวยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพ และวิธีทางชีวภาพ คุณลักษณะ 
คุณสมบัติและกลไกในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรีย รา และไวรัส การยับย้ังการอักเสบ การยับย้ังการ
สราง  เสนเลือดใหม และการยับยั้งเซลลมะเร็ง การใชประโยชนเปนสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและ
เซนเซอรในการตรวจจับสารชีวโมเลกุลและอิออนของโลหะ และหัวขอปจจุบันที่เกี่ยวกับการใชประโยชน
อนุภาคนาโน   ซิลเวอรทางชีวภาพ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการของการสังเคราะหอนุภาคนาโนซิลเวอรดวยวิธีทางเคมี วิธีทางกายภาพ และวิธีทางชีวภาพ    

คุณลักษณะ คุณสมบัติและกลไกในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย รา และไวรัส การยับย้ังการอักเสบ 
การยับย้ังการสรางเสนเลือดใหม และการยับย้ังเซลลมะเร็ง การใชประโยชนเปนสารยับย้ังการเจริญของ
แบคทีเรยีและเซนเซอรในการตรวจจับสารชีวโมเลกุลและอิออนของโลหะ (PLO4) 

2.  แกโจทยปญหาที่กําหนดใหเก่ียวกับการดัดแปลงอนุภาคนาโนซิลเวอรเพ่ือใชประโยชนทางชีวภาพ (PLO4) 
3.  เปรียบเทียบจุดเดนและขอจํากัดของเทคโนโลยีเซนเซอรประเภทตาง ๆ (PLO5) 
4.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหาความรูเกี่ยวกับหัวขอปจจุบันที่เกี่ยวกับการใชประโยชนอนุภาคนาโน    

ซิลเวอรทางชีวภาพ เพ่ือนําเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน (PLO3) 
 

SCI04 8502 Silver Nanoparticles and Bio-applications              4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Principles of silver nanoparticle synthesis via chemical, physical and biological 
approaches, morphology, properties, and mechanisms of anti-bacterial, anti- fungal, anti-viral, 
anti- inflammation, anti- angiogenic, and anti- cancer activities, applications as antibacterial 
agents and sensors for detecting biomolecules and metal ions, and current topics of bio-
applications of silver nanoparticles.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain principles of silver nanoparticle synthesis via chemical, physical and biological    

approaches, morphology, properties, and mechanisms of anti- bacterial, anti- fungal, anti-
viral, anti- inflammation, anti- angiogenic, and anti- cancer activities, applications as 
antibacterial agents and sensors for detecting biomolecules and metal ions (PLO4); 

2.  solve the given problems relating to the modification of silver nanoparticles for bio-
applications (PLO4); 

3.  compare the advantages and limitations of different sensing technologies (PLO5); 
4.  use information technology to find knowledge relating to current topics on the bio-

applications of silver nanoparticles to present and discuss in the classroom (PLO3). 
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SCI04 8601    การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการพื้นที่คุมครอง  4(4-0-8) 
        (Ecotourism and Management of Protected Areas) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ความหมายของการทองเท่ียวเชิงนิเวศ องคประกอบและประเภทของทรัพยากรทองเที่ยว การ
พัฒนาทรัพยากรทองเที่ยวจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน ความสัมพันธระหวางระบบ
นิเวศกับทรัพยากรการทองเที่ยว การเขียนเรื่องราวทองเท่ียวเชิงนิเวศ การเปนนักเลาเรื่องและมัคคุเทศก การ
สรางรายไดของชุมชน ชนิดของพ้ืนที่อนุรกัษ การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งในและนอก
พื้นที่คุมครอง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และทัศนศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. สามารถทํางานเปนกลุม มีความรับผิดชอบในตนเอง เปนผูนําและผูตามที่ดี และสามารถปรับตัวและ

ทํางานรวมกับชุมชน มีจิตสาธารณะ  
2. สามารถสืบคนขอมูลทางชีววิทยาและธรรมชาติวิทยา และนํามาเรียบเรียงเปนเรื่องราวในการนําเสนอได  
3. สามารถประเมินกรณีศึกษาของโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ บูรณาการกับองคความรูทางชีววิทยา

และธรรมชาติวิทยาได  
 

SCI04 8601    Ecotourism and Management of Protected Areas  4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Definition of ecotourism, components and types of tourism resource, development 
of tourism resources from biodiversity and local wisdom, community income, types of 
protected areas, conservation and management of tourism resources both in and outside 
protected areas, environmental impact assessment, and field trips. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. able to work as team, self-responsibility, good leadership and membership, and adopt to  
      work with local community, and voluntary mindset. 
2. able to search literatures on biology and nature to compose the stories for presenting. 
3. able to asses case study of ecotourism program integrating with biological knowledge. 
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SCI04 7605   พลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน      4(4-0-8) 
        (Bioplastic for Sustainable Development)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ชนิดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากปโตรเลียมและพอลิเมอรธรรมชาติ วิธีการสังเคราะหพลาสติก
ชีวภาพจากจุลินทรีย การประยุกตใช สมบัติ การตรวจสอบการเสื่อมสลายทางชีวภาพ การเสื่อมสลายของ
พลาสติกชีวภาพ เทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีนิเวศน ผลิตภัณฑฉลากสีเขียว และการรักษาสิ่งแวดลอมและ
กฎหมายหรือขอกําหนดที่เก่ียวของ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. รูและสามารถอธิบายเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางดานชนิดพลาสติกชีวภาพที่ไดจากปโตรเลียมและ               

พอลิเมอรธรรมชาติ วิธีการสังเคราะหพลาสติกชีวภาพจากจุลินทรยี การประยุกตใช สมบัติ การตรวจสอบ
การเสื่อมสลายทางชีวภาพ การเสื่อมสลายของพลาสติกชีวภาพ เทคโนโลยีสีเขียว เทคโนโลยีนิเวศน 
ผลิตภัณฑฉลากสีเขียว  

2.  สามารถคนหาความรูดวยตนเองท้ังจากแหลงเรียนรูตาง ๆ รวมถึงสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
คนหาความรูเก่ียวกับหัวขอปจจุบันที่เก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอมและกฎหมายหรือขอกําหนดที่
เก่ียวของ เพื่อการนาํเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน  

3.   นําความรูจากเนื้อหาในรายวิชานี้ไปประยุกตใชในการวิเคราะหและแกโจทยปญหาที่กําหนดใหเกี่ยวกับ 
      การผลิตและการยอยสลายพลาสติกชีวภาพเพ่ือใชประโยชนในดานการแพทย เกษตรและอุตสาหกรรม 
 
SCI04 7605   Bioplastic for Sustainable Development  4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Classification of bioplastics derived from petroleum-based and bio-based bioplastics, 
synthesis of biodegradable polymers from microbes, applications, properties, testing of 
biodegradability, degradation of bioplastics, green technology, eco- technology, green labeled 
products, environmental concern 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. know and explain principles of classification of bioplastics derived from petroleum-based  

and bio-based bioplastics, synthesis of biodegradable polymers, applications, properties,     
testing of biodegradability, degradation of bioplastics, green technology, eco- technology, 
green labeled products; 

2.  self- learning on current topics on the environmental concern of bioplastic products via 
different learning sources, including information technology, to present and discuss with 
others in the classroom; 

3. apply the learning knowledge to analyze and solve the set problems of production and 
degradation of bioplastics for medical, agricultural and industrial application; 
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SCI04 8411    แนวคิดและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพชื  4(2-6-4) 
                    (Concepts and Techniques in Plant Molecular Biology) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 เนนแนวคิดและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช ภาคบรรยายครอบคลุมโครงสรางจีโนม 
การเตรียมและวิเคราะหสารพันธุกรรม เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส ปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส การกลายพันธุ  
เครื่องหมายโมเลกุล เทคโนโลยีการปรับแตงจีโนมพืช และชีวสารสนเทศ ภาคปฏิบัติเนนวิธีทางระดับโมเลกุล
ของพืช ไดแก การสกัดดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส การเพ่ิมจํานวนดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ
โพลีเมอเรส การสงถายยีนเขาสูพืช และชีวสารสนเทศในทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายแนวคิดและเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชได 
2. มีทักษะในการสืบคนขอมูลจากแหลงชีวสารสนเทศทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช 
3. เตรียมและดําเนินการทดลองเพ่ือสกัดดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ เจลอิเล็กโทรโฟรีซิส และการเพิ่มจํานวน           
   ดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรสได 
4. สามารถวิเคราะหและอภิปรายผลการทดลองได 
 
SCI04 8411    Concepts and Techniques in Plant Molecular Biology  4(2-6-4) 
Prerequisite : None 
 Emphasizing on concepts and techniques in plant molecular biology.  Lecture topics 
covering plant genome, preparation and analysis of genetic materials, gel electrophoresis of 
DNA and RNA, the polymerase chain reaction, mutagenesis, molecular markers, genome editing 
and bioinformatics, laboratory- based works including construction and expression of gene in 
bacteria, DNA, RNA and protein extraction, gel electrophoresis, polymerase chain reaction, gene 
transformation and bioinformatics in molecular biology.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe concepts and techniques in plant molecular biology; 
2. use information technology to search bioinformatics database related to current  
      techniques in plant molecular biology; 
3. prepare and carry out laboratory experiments to obtain DNA, RNA and protein, gel 

electrophoresis, polymerase chain reaction, and gene transformation; 
4. analyze and explain the laboratory experiment results. 
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SCI04 8410     เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพชื  4(3-3-9)   
                    (Plant Cell and Tissue Culture Technology) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการและการปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเย่ือพืช การเติบโตและพัฒนาการของเซลลและ
เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและพัฒนาการของเชลลและเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง การประยุกตใช
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเย่ือในการขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุพืช การศึกษาเซลล ชีวเคมีและ
สรีรวิทยา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการและการปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืชได 
2. ระบุปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตและพัฒนาการของเซลลและเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลองได 
3. เตรียมชิ้นสวนเนื้อเย่ือพืช อาหารเพาะเลี้ยงและดําเนินการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเย่ือพืชได 
4. ประยุกตใชเทคนิคในการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืชในพืชตาง ๆ ได 
5. วางแผน ออกแบบงานทดลองและดําเนินการโครงการวิจัยที่เก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ

พืชได 
 
SCI04 8410     Plant Cell and Tissue Culture Technology  4(3-3-9)   
Prerequisite : None 

Theory and practices of plant cell and tissue culture, growth and development of 
cultured cells and tissues, factors affecting growth and development of cultured cells and 
tissues, applications of tissue culture techniques for plant propagation and improvement, 
cytological, biochemical, and physiological studies. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain theory and practices of plant cell and tissue culture; 
2. identify factors affecting growth and development of cultured cells and tissues in vitro; 
3. prepare explants, plant culture media, and perform laboratory work on plant cell and  
  tissue culture; 
4. apply the tissue culture techniques for plant propagation and improvement, cytological,  
 biochemical, and physiological studies; 
5. plan, design and perform a research project related to studies of plant cell and tissue  
 culture. 
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SCI04 7604 การถายภาพเชิงอนุรักษและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ    2(1-2-3) 
(Photography for Conservation and Ecotourism Proposes) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ทฤษฎี แนวคิด ความสําคัญ องคประกอบ อุปกรณการถายภาพ วิธีการถายภาพและการสื่อ
ความหมายทางนิเวศวิทยาดวยภาพถาย การออกถายภาพในภาคสนาม การใชโปรแกรมตกแตงภาพถาย และ
การประยุกตใชภาพถายในการอนุรักษและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายถึงความสําคัญ แนวคิด และองคประกอบที่สําคัญของการถายภาพอนรุักษเชิงนิเวศ 

2. ใชเครื่องมือถายภาพ ตกแตงภาพ และสามารถสื่อความหมายถึงความสวยงามของธรรมชาติผานภาพถาย 

    อยางสรางสรรค 
3. ใชภาพถายนําเสนอถึงความสําคัญของระบบนิเวศ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตเพ่ือการอนุรักษและการ 

  ทองเที่ยวเชิงนเิวศ 
 
SCI04 7604 Photography for Conservation and Ecotourism Proposes  2(1-2-3) 
Prerequisite : None 
 Principles, concepts, significance, processes, materials and equipment in photography; 
ecology interpretation by using photograph.  Hands on during field trip and used commercial 
software for doing image processing. Apply photographic knowledge for ecology conservation 
and ecotourism. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain the principle, concepts and essential compositions of photography in conservation 

purposes; 

2. use photography equipment and image processing software to show the how beautiful 

of nature; 

3. use photography to express the significance of ecology and interaction of creature for 

conservation and ecotourism purposes. 
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SCI18 7106   อนุภาคนาโนกับวิทยาการพืช    4(4-0-8) 
                   (Nanoparticles in Plant Science) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 การประยุกตใชวัสดุนาโนในวิทยาการพืช การนําเขา เคลื่อนยาย และผลกระทบทางชีวภาพของ
อนุภาคนาโนตอพืช การประยุกตใชอนุภาคนาโนเปนปุยทางเลือก ความเปนพิษของอนุภาคนาโนตอพืชและ
สิ่งแวดลอม  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายโอกาสในการประยุกตวัสดุนาโนในวิทยาการพืชได  
2.   อภิปรายผลกระทบของอนุภาคนาโนที่มีตอพืชได  
3.   อธิบายหลักการประยุกตใชอนุภาคนาโนเปนปุยทางเลือกได 
4.   อภิปรายประเด็นเก่ียวกับความเปนพิษของอนุภาคนาโนตอพืชและสิ่งแวดลอมได  
 
SCI18 7106   Nanoparticles in Plant Science  4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Applications of nanomaterials in plant science, nanoparticle uptake, translocation 
and biological impact in plants, application of nanoparticles as alternative fertilizers, toxicity 
of nanoparticles to plants and environment. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  explain opportunities for applications of nanomaterials in plant science; 
2.  discuss the effects of nanoparticles on plants; 
3. explain the principle of nanoparticles application as alternative fertilizer; 
4.  discuss the issues related with toxicity of nanoparticles to plants to environment.  
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2.3  แขนงวิชานวัตกรรมจุลินทรีย (Microbial Innovation) 
SCI08 9001  จุลชีววิทยาระดับบัณฑิตศึกษา                4(4-0-8) 
                  (Graduate Microbiology) 
วิชาบังคับกอน : SCI08 2001 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา                         

การศึกษาจุลินทรียที่เก่ียวของกับอาหาร อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดลอม และทางการแพทย  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)   
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายหลักการและทฤษฎีของศาสตรตาง ๆ ในวิชาจุลชีววิทยาได 
2.   อธิบายความรูสมัยใหม หรือขอมูลลาสุดเก่ียวกับจุลชีววิทยาได 
 

SCI08 9001    Graduate Microbiology      4(4-0-8) 
Prerequisite : SCI08 2001 Microbiology or Equivalent, or  Consent of the School 

Studies of microorganisms associated with food, industry, agriculture, environment and 
medicine. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   explain the principles and theory of microbiology. 
2.   explain up-to date knowledge in microbiology fields. 
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SCI08 9002 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม        4(3-3-6) 
(Environmental Microbiology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
  การศึกษาความสัมพันธระหวางประชากรของจุลินทรียและปจจัยทางสิ่งแวดลอมท้ังในแหลงน้ํา ดิน
และบรรยากาศ ผลกระทบของจุลินทรียตอสภาพแวดลอมของถิ่นที่อยูอาศัยของจุลินทรีย ปฏิกิริยาของ
จุลินทรียตอของเสียทั้งที่เปนสารอินทรียและสารอนินทรียบางชนิด ความเปนไปไดในการใชจุลินทรียเพื่อ
ควบคมุศัตรพูืชและบําบัดของเสียตาง ๆ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)   
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายความสัมพันธระหวางจุลินทรียและปจจัยทางสิ่งแวดลอมในแหลงน้ํา ดิน และบรรยากาศได 
2.   อธิบายผลกระทบของจุลินทรียตอสภาพแวดลอมโดยรอบของจุลินทรีย  
 
SCI08 9002 Environmental Microbiology      4(3-3-6) 
Prerequisite : None  
 The study of relationships between microbial population and environmental factors in 
freshwater, soil and atmosphere.  This course also covers impact of some microorganisms on 
environment and microbial habitats, microbial interaction with some inorganic and organic 
wastes, possibility of using of microorganisms in the control of pests and the treatment of 
wastes. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain the relationships between microbial population and environmental factors in 

freshwater, soil and atmosphere habitats. 
2. describe the impacts of microorganisms on their surrounding habitat. 
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SCI08 9003 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม         4(4-0-12) 
(Industrial Microbiology) 

วิชาบังคับกอน :  SCI08 2001 จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
การประยุกตใชจุลินทรียในอุตสาหกรรม สมบัติที่สําคัญของสายพันธุจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรม 

กระบวนการหมักในอุตสาหกรรม จลนพลศาสตรการเจริญของจุลินทรียและเมแทบอลิซึมของจุลินทรียใน
ระหวางการหมัก ผลผลิตที่ไดจากเมแทบอลิซึมของจุลินทรยีในอุตสาหกรรม กระบวนการควบคุมการผลิต และ
การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติวิเคราะหสําหรับกระบวนการหมัก 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีของศาสตรตาง ๆ ในวิชาจุลชีววิทยา 
2. สามารถอธิบายความรูสมัยใหม หรอืขอมูลลาสุดเก่ียวกับจุลชีววิทยา 
3. ใชโปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะหและสงเสริมการผลิตในกระบวนการหมักได 

 
SCI08 9003 Industrial Microbiology          4(4-0-12) 
Pre-requisite : SCI08 2001 Microbiology or Equivalent, or  Consent of the School 

 Application of microorganisms used in industrial processes, important 
properties of the microbial strains used in industrial fermentation, fermentation processes, 
microbial growth kinetics and their metabolism during fermentation, products obtained from 
microbial metabolism in industry, control of the production procedures and application of 
statistical analysis in fermentation. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain the application of microorganisms used in industrial processes in order to obtain 

the desirable products. 
2. design microbiological research proposal for microbial product production that could be 

scaled up to the industrial scale. 
 3.   use statistical analysis program for enhancement of microbial fermentation. 
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SCI08 9004 เทคโนโลยีจุลินทรีย       4(4-0-12) 
(Microbial Technology) 

วิชาบังคับกอน : SCI08 2001  จุลชีววิทยา หรือเทียบเทา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา  
การศึกษาหลักการเทคโนโลยีดั้งเดิมและเทคโนโลยีใหม รวมทั้งเทคโนโลยีที่นิยมใชในจุลินทรียตาม

ธรรมชาติ และจุลินทรียจากการปรับแตงทางพันธุวิศวกรรม เพื่อนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรม การเกษตร 
การแพทย และสิ่งแวดลอม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการของเทคโนโลยีใหม และที่นิยมใชที่เก่ียวกับจุลินทรยีตามธรรมชาติ และที่ปรับแตงทาง

พันธุวิศวกรรม ทั้งดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย และสิ่งแวดลอม 
2. ออกแบบโครงรางวิจัยทางจุลชีววิทยาที่อาศัยเทคโนโลยีจุลินทรีย เพื่อการสรางผลิตภัณฑใน

ชีวิตประจําวันได 
 
SCI08 9004 Microbial Technology           4(4-0-12) 
Prerequisite : SCI08 2001 Microbiology or Equivalent, or Consent of the School       

The study of principles of traditional and new technologies, and the technologies 
commonly used in naturally occurring and genetically modified microorganisms for 
applications in industry, agriculture, medicine and environment.  
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  explain microbial technologies in natural and genetic modified microorganisms in fields 

of industry, agriculture, medicine, and environment. 
2. design a research proposal using microbial technology to create products for daily life. 
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SCI08 9005  เทคนิคทางเซลลและโมเลกุลเพื่องานวิจัยทางจุลชีววิทยา     4(2-6-8) 
(Cellular and Molecular Techniques for Microbiology Research) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี   
ศึกษาเทคนิคการทําวิจัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ไดแก การเพาะเลี้ยงเซลล เทคนิคทาง          

ชีวโมเลกุล การแสดงออกของยีน โดยมุงเนนเพ่ือการใชประโยชนทางจุลชีววิทยา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายเทคนิคพ้ืนฐานทางอณูชีววิทยาได 
2. สืบคนขอมูลจากแหลงชีวสารสนเทศทางอณูชีววิทยา 
3. ออกแบบและดําเนินการทดลองในการสรางดีเอ็นเอสายผสมได 
4. เพาะเลี้ยงเซลลได 
5. ตรวจหาและวิเคราะหปริมาณโปรตีนได 
6. ออกแบบโครงรางวิจัยทางจุลชีววิทยาโดยการใชเทคนิคทางเซลลและโมเลกุล 
 
SCI08 9005  Cellular and Molecular Techniques for Microbiology Research     4(2-6-8) 
Prerequisite : None        

Studies of necessary skills for theoretical and laboratory research techniques, cell 
culture, molecular biology and genes for microbiological applications 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe the basic techniques in molecular biology. 
2. use information technology for searching data from bioinformatics data base. 
3. design and carry out experiments to obtain recombinant DNA. 
4. perform cell culture.  
5. detect and quantify proteins.   
6. design a microbiology research proposal using cellular and molecular techniques. 
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SCI08 9006 ภูมิคุมกันวิทยาการติดเช้ือ       4(4-0-12) 
(Infectious  Immunology) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
เพ่ือศึกษาภูมิคุมกันวิทยาพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวยภูมิคุมกันแตกําเนิดและภูมิคุมกันที่สรางขึ้นภายหลัง 

การเสริมสรางภูมิคุมกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุมกันตอการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต 
และทดสอบปฏิกิริยาทางภูมคิุมกันตอการติดเชื้อ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับภูมิคุมกันแตกําเนิด และภูมิคุมกันท่ีสรางข้ึนภายหลังได 
2. อธิบายการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอการติดเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราและปรสิตได 
3. เลือกการทดสอบทางภูมิคุมกันท่ีเหมาะสมเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อได 
      
SCI08 9006 Infectious  Immunology                       4(4-0-12) 
Prerequisite : None 

Study on basic immunology, which consists of the innate and adaptive immunity, 
immunization, immunity to bacterial, fungal, viral and parasitic infections including 
immunological tests for immunity to infections. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   explain the knowledge of basic immunology including innate and adaptive immunity. 
2.   explain the immune responses to bacterial, fungal, viral and parasitic infections. 
3.   choose appropriate immunological tests for diagnosis of infectious diseases. 
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SCI08 9007  เทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                         2(0-6-8) 
(Microbiological and Parasitological Research Techniques) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี                     
การเรียนที่มุงเนนในเรื่องเทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐานที่สําคัญตอการวิจัย 

และงานท่ีเกี่ยวของทางจุลชีววิทยา ไดแก การใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาโครงสรางและสัณฐานวิทยาของ
จุลินทรียและปรสิต การยอมสีจุลินทรียและปรสิต เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย การแยกและบงชี้ชนิดของ
จุลินทรียและปรสิต เทคนิคการเพาะเลี้ยงและเก็บรักษาจุลินทรีย การติดตามและวัดการเจริญของจุลินทรีย 
การควบคุมจุลินทรียดวยวิธีทางกายภาพและการใชสารเคมี การตรวจหาจุลินทรียในอาหารและสิ่งแวดลอม 
กระบวนการหมักโดยจุลินทรีย การทดสอบปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันวิทยา พระราชบัญญัติครอบครองจุลินทรียที่
กอโรค นอกจากนี้นักศึกษาจะไดเรียนรู เทคนิคทางโมเลกุลที่นํามาชวยในการบงชี้และวินิจฉัยเชื้อจุลินทรียและ
ปรสิตดวย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. ใชกลองจุลทรรศน เพ่ือใชในการแยกและบงชี้ชนิดของจุลินทรียและปรสิตเบ้ืองตนได 
2. ยอมสี เพ่ือใชในการแยกและบงชี้ชนิดของจุลินทรียและปรสิตเบื้องตนได 
3. อธิบายโครงสรางและสัณฐานวิทยาของจุลินทรยีและปรสิตได 
4. เพาะเลี้ยงจุลินทรีย ติดตามการเจริญ วัดการเจริญ รวมไปถึงเก็บรักษาจุลินทรีย เพ่ือใชในงานที่เก่ียวของ

ทางจุลชีววิทยาได 
5. ควบคมุจุลินทรียโดยการใชวิธีทางกายภาพและสารเคมีได 
6. ตรวจหาจุลินทรยีในอาหารและสิ่งแวดลอม รวมไปถึงในกระบวนการหมักโดยจุลินทรียได 
7. ทําการทดสอบปฏิกิริยาทางวิทยาภูมิคุมกันเบื้องตนได 
8. อธิบายสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 
9. ใชเทคนิคทางโมเลกุลมาในงานทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาได 
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SCI08 9007  Microbiological and Parasitological Research Techniques  2(0-6-8) 
Prerequisite : None 

The study focuses on laboratory techniques for microbiological and parasitological 
research and works which includes the following knowledge:  microscopy for microbial 
structure and morphology, staining of microorganisms and parasites, microbial metabolism, 
isolation and identification of bacteria and parasite, microbial cultivation, microbial growth, 
microbial control by chemical and physical methods, determination of microorganisms in food 
and environment, microbial fermentation, immunological tests, crucial contents of pathogens 
and animal toxins act. Additionally, molecular techniques covered include molecular methods 
for the identification and characterization of microorganisms and parasites. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. use light microscope to identify microorganisms and parasites. 
2. perform staining techniques to identify microorganisms and parasites. 
3. describe characteristics as well as morphology of microorganisms and parasites. 
4. culture microorganisms, monitor growth including microorganism preservation for using 

in microbiology fields.   
5. use methods to control microorganisms by using physical and chemical methods. 
6. isolate, identify and determine the microorganisms in food and environment including 

microbial fermentation. 
7. perform the immunological techniques. 
8. explain the crucial contents of pathogens and animal toxins act. 
9. perform the molecular techniques in microbiology and parasitology fields. 
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SCI08 9008 โรคติดเชื้อและยารักษา       4(4-0-12) 

(Infectious Diseases and Therapeutic Drugs) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชานี้เปนการเรียนรูเก่ียวกับโรคติดเชื้อที่เปนปญหาสําคัญทางการแพทย อันมีสาเหตุมาจากเชื้อ
จุลชีพ (แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา) รวมไปถึงปรสิตกอโรค โดยศึกษาคุณสมบัติ การจัดจําแนกเชื้อ ความสัมพันธ
ของเชื้อจุลชีพกับโฮสต กลไกการเกิดโรคติดเชื้อ กลไกที่เชื้อจุลชีพและเชื้อปรสิตรุกรานเซลลของรางกายและ
สามารถกอโรคในระบบตาง ๆ อาการแสดงของโรค การติดเชื้อจากสัตวมาสูคน ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ
และการติดเชื้อที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย นอกจากนั้นยังรวมถึงยาตานจุลชีพและกลไกการออกฤทธิ์ของยา 
เชื้อจุลชีพดื้อยา รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัย ปองกันและรักษาโรคติดเชื้อ  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายชนิดของเชื้อจุลชีพและปรสิตกอโรคท่ีมีความสําคญัทางการแพทยได 
2. อธิบายความสัมพันธของเชื้อจุลชีพ ปรสิต กับโฮสตและความหมายของโรคติดเชื้อได  
3. อธิบายกลไกการเกิดโรค พยาธิกําเนิด และการติดตอของโรคติดเชื้อจากจุลชีพ/ปรสิตกอโรคได 
4. อธิบายแหลงรังโรค พาหะของโรค และการแพรกระจายของโรคติดเชื้อ 
5. อธิบายการเกิดโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา และการควบคุมโรค 
6. ระบุชื่อยาตานจุลชีพกลุมตาง ๆ และอธิบายกลไกการออกฤทธ์ิของยา 
7. อธิบายกลไกการดื้อยาของเชื้อจุลชีพกอโรค 
8. อธิบายนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการวินิจฉัย ปองกันและรักษาโรคติดเชื้อ  
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SCI08 9008 Infectious Diseases and Therapeutic Drugs                 4(4-0-12) 
Prerequisite : None 

This course provides basic knowledge of medically important infectious diseases 
caused by microorganisms ( bacteria, virus, fungi) , including parasites.  The course covers the 
following topics:  characteristics and classification of microorganisms, host and microbe 
interaction, invasion processes leading to infectious diseases, pathogenicity in human body, 
clinical manifestations, transmission of the infectious diseases from animals to humans, 
epidemiology of the disease, and health-care associated infections. The course also includes 
on antimicrobial agents and their mechanism of action, drug-resistant microorganisms including 
innovations and new technologies in diagnosis, prevention, and treatment. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. classify pathogenic important microorganisms and parasites. 
2. explain hosts and microbes/parasites interaction, and the definition of infectious 

diseases. 
3. describe the mechanism of infection, pathogenesis and transmission of infectious 

diseases caused by pathogenic microorganisms and parasites. 
4. describe the reservoirs, carriers and spreading of infectious diseases. 
5. describe the emerging and re-emerging diseases and diseases control. 
6. identify different classes of antimicrobial drugs and describe their mechanisms of action.  
7. describe the mechanisms of drug resistance.  
8. describe innovations and new technologies in diagnostics, prevention and treatment). 
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SCI08 9009  จุลชีววิทยาการเกษตร                                                      4(4-0-8) 
  (Agricultural Microbiology)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
             การศึกษาความหลากหลายและการจัดจําแนก สรีรวิทยา การสืบพันธุและการเจริญ เมแทบอลิซึม 
การแยกและการเก็บรักษาจุลินทรีย บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียตอการเกษตร ปศุสัตว และประมง 
การควบคุมจุลินทรียทางการเกษตร บทบาทและกิจกรรมของจุลินทรียในดิน นํ้า และสิ่งแวดลอม การสงเสริม
การเจริญของพืชและกอโรคพืช รวมทั้งบทบาทของจุลินทรียในการจัดการของเสียทางการเกษตร การนํา
จุลินทรียมาประยุกตใชทางการเกษตร และการใชเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมเพื่อใชปรับปรงุพันธุพืช 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายวิธีการทางจุลชีววิทยาในการแยกเชื้อ จําแนกและบงชี้ชนิด การเจริญ การสืบพันธุ และควบคุมการ

เจริญของจุลินทรียทางการเกษตรได 
2.   อธิบายบทบาทและความสําคัญของจุลินทรียตอการเกษตร และเทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมในการใช

จุลินทรียปรับปรุงพันธุพืชได 
3.  คนหาความรู นําเสนอและอภิปรายหัวขอปจจุบันที่เกี่ยวกับจุลินทรียท่ีเปนประโยชนและเชื้อกอโรคทาง

การเกษตรได 
4. นําความรูจากเนื้อหาในรายวิชานี้ไปประยุกตใชในการวิเคราะหและแกโจทยปญหาท่ีกําหนดใหเก่ียวกับ

การใชประโยชนจากจุลินทรียเพ่ือการเกษตรได 
 
SCI08 9009  Agricultural Microbiology                                                    4(4-0-8) 
Prerequisite : None 

 Study of diversity and classification of microorganisms, microbial physiology, 
reproduction and growth, metabolisms, isolation and culture collection, important roles of 
microorganisms in agricultural, livestock and fisheries, control of microorganisms in agriculture, 
roles and activities of microorganisms in soil, aquatic system and environment, plant growth 
promoting microorganisms and plant pathogen,  agricultural waste management, application 
of microorganisms in agriculture and microbial genetic engineering technology for plant 
breeding. 
Course learning outcomes (CLOs)  
Having successfully completed this course, student must be able to  : 
1. explain principles of microbiology techniques for isolation, classification, identification, 

growth, reproduction and control of microorganisms.  
2. explain important roles of microorganisms in agriculture and microbial genetic engineering 

technology for plant breeding.  
3. search, present and discuss on current topics on the beneficial microorganisms and 

pathogens in agriculture.  
4. apply the learning knowledge to analyze and solve the set problems of microbial utilization 

in agriculture. 
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SCI08 9010 ชีวสารสนเทศทางจุลชีววิทยา      3(2-3-8) 
(Bioinformatics in Microbiology) 

วิชาบังคับกอน :  ไมมี   
วิชานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางคอมพิวเตอร การสืบคนขอมูลจาก

ฐานขอมูลทางจุลชีววิทยาและการวิเคราะหขอมูลสารชีวโมเลกุล สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
โปรแกรมบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพ่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล วิเคราะหและสรุปผลขอมูลทาง
จุลชีววิทยา สามารถใชคอมพิวเตอรซอฟแวรในการทํานายโครงสรางของโปรตีน การเทียบลําดับนิวคลีโอไทด
และกรดอะมิโน และการออกแบบไพรเมอร สามารถใชเหมืองขอมูลทําแผนที่จีโนม และการวิเคราะหการ
แสดงออกของยีน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. เลือกใชระบบชีวสารสนเทศพ้ืนฐานและโปรแกรมชีวสารสนเทศไดอยางเหมาะสมกับงานทางจุลชีววิทยา 
2. วิเคราะหขอมูลทางจุลชีววิทยาจากระบบชีวสารสนเทศบนเครือขายของอินเตอรเน็ตและโปรแกรมบน

เครือขายอินเตอรเน็ต  
3. ออกแบบไพรเมอรจากการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดได 
4. วิเคราะหโครงสรางและหนาท่ีของยีนจากลําดับนิวคลีโอไทดและกรดอะมิโนได 
5. วิเคราะหและสรางโครงขายสารชีวโมเลกุลจากขอมูลโอมิกสได 
  
SCI08 9010 Bioinformatics in Microbiology     3(2-3-8) 
Prerequisite : None  

This course aims to enable students to apply the knowledge of computers, 
microbiological database retrieval and biomolecular data analysis.  Able to use computer 
programs and internet network to collect data, process, analyze and summarize the 
microbiological data.  Able to use a computer software to predict the structure of protein, 
compare nucleotide and amino acid sequence and design primer. Able to use data mining for 
genome mapping and gene expression analysis 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. choose appropriate bioinformatics tools and databases for their investigation. 
2. analyze microbiological data from internet-based bioinformatics tools and internet-

based programs. 

3. design primer from nucleotide alignments. 
4. analyze gene structure and function from nucleotide and amino acid sequences. 
5. analyze and reconstruct biomolecular pathways from omics data. 
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2.4 แขนงวิชาพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ (Renewable energy and storages) 
SCI18 7301 ภูมิทัศนของพลังงานทดแทน      4(4-0-8) 

(Landscape of Renewable Energy) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ในวิชานี้จะมีการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับความตองการและการใชประโยชนของพลังงานทดแทน
ในระดับโลกและประเทศไทย และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในเชิงเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  แนะนํา
เทคโนโลยีขั้นแนวหนาทางดานพลังงานจากแสงแดด ลม คลื่น  และ/หรือ พลังงานนิวเคลียร เนนการบรรยาย
ถึงความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเหลานี้กับการใชชีวิตท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไป 
 ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความเขาใจเก่ียวกับความตองการในการใชประโยชนจากพลังงานทดแทนในระดับโลกและประเทศ 
2. สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของเทคโนโลยีทางดานพลังงานตางๆได 
3. สามารถอธิบายความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเหลานี้กับการใชชีวิตของคนในสังคมได 
 
SCI18 7301 Landscape of Renewable Energy     4(4-0-8)  
Prerequisite :  None 
  In this course there will be lectures and discussions on the demand and utilization of 

renewable energy globally and in Thailand.  The impacts that will occur in economic, social 

and environmental Introduces leading-edge technologies in solar, wind, wave and/or nuclear 

energy. Emphasis is placed on describing the connection of these technologies to the changing 

lifestyles. 

Course Learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. understand the needs of the utilization of renewable energy globally and nationally. 
2. be able to compare different energy technologies. 
3. be able to explain the connection of these technologies to the lives of people in society. 
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SCI18 7302 วัสดุสําหรับการใชงานดานพลังงาน     4(4-0-8) 
(Materials for Energy Applications) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ในวิชานี้จะมีการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยทางดานวัสดุท่ีนํามาใชโยชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ดาน

พลังงาน ไดแก เซลลแสงอาทิตย กังหันลม ตัวเก็บประจุยิ่งยวด แบตเตอรี่ เตอรโมอิเล็กทริกซ และ เพียโซ 

อิเล็กทริกซ ทั้งนี้จะมีการบรรยายเทคนิคการวิเคราะวัสดุขั้นสูงตาง ๆ เชน เทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

และ เทคนิคแสงซนิโครตรอนตาง ๆ เปนตน 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 

นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความรูเก่ียวกับวัสดุท่ีนํามาใชโยชนในอุตสาหกรรมตางๆดานพลังงาน 
2. มีความรูเก่ียวเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหคุณสมบัติของวัสดุพลังงาน 
 
SCI18 7302 Materials for Energy Applications     4(4-0-8) 
Prerequisite :  None 

This course provides lectures on research on materials that are useful in various energy 

industries, including solar cells, wind turbines, supercapacitors, batteries, thermoelectrics and 

piezoelectrics.  Advanced materials analysis techniques such as electron microscopy and 

synchrotron light techniques will be described. 

Course Learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. know about materials used in various energy industries. 
2. know about various techniques used for analyzing the properties of energy materials. 
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SCI18 7303 พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม     4(4-0-8)  
(Solar and Wind Energy) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้จะมีการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับความตองการและความเหมาะสมของการใชประโยชน

จากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม และเนนไปที่ระบบเซลลแสงอาทิตยและกังหันลมเพื่อปนไฟฟา ที่รวม

ไปถึงหลักการทํางานระบบไฟฟาและอุปกรณท่ีเก่ียวของ ที่เพียงพอในการออกแบบระบบจริงตามโจทยที่ไดรับ  

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความเขาใจเก่ียวกับความตองการและความเหมาะสมของการใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยและ

พลังงานลม 
2. ความเขาใจเกี่ยวกับระบบเซลลแสงอาทิตยและกังหันลมเพ่ือปนไฟฟา 
3. สามารถออกแบบระบบจริงตามโจทยที่ไดรับ 
  

SCI18 7303 Solar and Wind Energy      4(4-0-8) 
Prerequisite :  None 

In this course, lectures and discussions will be given on the need and suitability of the 

utilization of solar and wind energy, focusing on photovoltaic systems and wind turbines to 

generate electricity.  That includes working principles, electrical systems and related 

equipment which is enough to design the actual system according to the given problem. 

Course Learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. understand the needs and suitability of solar and wind energy utilization. 
2. understanding of photovoltaic systems and wind turbines to generate electricity. 
3. be able to design real systems according to the problems received. 
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SCI18 7304 ระบบกักเก็บพลังงานเบื้องตน      4(4-0-8) 
(Introduction to Energy Storage and Systems) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
ในวิชานี้จะมีการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับความตองการและความเหมาะสมของการใชประโยชน

จากระบบกักเก็บพลังงาน เนนไปที่แบตเตอรี่ลิเธียม และ ตัวเก็บประจุย่ิงยวด (รวมถึงระบบกักเก็บไฮโดรเจน 

ถาเวลาพอหรือมีความประสงคจากผูเรียน) จะอธิบายถึงหลักการทํางานระบบไฟฟาและอุปกรณที่เก่ียวของ

โดยเฉพาะระบบจัดการ (battery management system) ในระดับเล็ก และใหญ ทั้งนี้จะอธิบายถึงวิธีการ

ออกแบบระบบจริงตามโจทยที่ไดรับ  

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 

นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความเขาใจเก่ียวกับความตองการและความเหมาะสมของการใชประโยชนจากระบบกักเก็บพลังงาน 
2. มีความเขาใจเก่ียวกับระบบแบตเตอรี่ลิเธียม และ ตัวเก็บประจุยิ่งยวด 
3. สามารถออกแบบระบบกักเก็บพลังงานไดจริงตามโจทยที่ไดรับ 
  

SCI18 7304 Introduction to Energy Storage and Systems   4(4-0-8) 
Prerequisite :  None 

In this course, lectures and discussions will be made on the need and suitability of 

the utilization of energy storage systems.  Focus on lithium batteries and supercapacitors. 

(including hydrogen storage system If time is enough or there is a request from the students), 

it describes the working principles of electrical systems and related equipment, especially the 

battery management system, at small and large scales.  It describes how to design a real 

system according to the given problem. 

Course Learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. understand the requirements and suitability of the utilization of energy storage systems. 
2. have knowledge of lithium battery systems and supercapacitors. 
3. be able to design the energy storage system according to the given problems. 
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SCI05 1002 ฟสิกส 2        4(4-0-8) 
(Physics II) 

วิชาบังคับกอน : SCI05 1001 ฟสิกส 1 
สนามไฟฟาและศักยไฟฟา กระแสและความตานทาน สนามแมเหล็กและการเหน่ียวน า วงจรไฟฟา

กฏของเคอรชอฟฟ คลื่นแสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. บรรยายแนวคิดของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา แสงเชิงกายภาพ และฟสิกสยุคใหม ที่มีบทบาทใน

สถานการณตาง ๆ 
2. แสดงปรากฏการณทางแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตรควอนตัมใน

สถานการณตาง ๆ ใหเห็นในเชิงคณิตศาสตร 
3. ทํานายผลของสถานการณที่เก่ียวของกับแมเหล็กไฟฟา ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตรควอนตัม 

 
SCI05 1002 Physics II        4(4-0-8) 
Prerequisite :  SCI05 1001 Physics I 

Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and 

induction,electric circuits, Kirchhoff’s rules, light wave, modern physics.  

Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. to describe, in words, the various concepts in electromagnetism, electric circuits physical 

optics, and modern physics that comes into play in particular situations; 
2. to represent these electromagnetic, electric circuits physical optic, and quantum 

mechanics phenomena mathematically in those situations; 
3. to predict outcomes in other similar situations. 
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SCI05 3017 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน       4(2-6-4) 
(Basic Electronics) 

วิชาบังคับกอน: SCI05 2013 แมเหล็กไฟฟา 1 
 รายวิชานี้ครอบคลุมเน้ือหาที่เปนความรูพ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งประกอบดวยแบบจําลอง
ทางกายภาพ ของอุปกรณสารก่ึงตัวนํา เชน ไดโอด มอสทรานซิสเตอร และทรานซิสเตอรรอยตอสองข้ัว     
เปนตน รวมทั้งการวิเคราะหและออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือประยุกตใชงานอุปกรณดังกลาว ครอบคลุม
ทั้งวงจรอะนาลอกและดิจิทัล 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟสิกสที่สําคัญในโจทยปญหาที่เก่ียวกับรายวิชานี้ได 
2. สามารถดําเนินกลยุทธในการแกปญหาเชิงคํานวณที่เก่ียวกับรายวิชาได 
3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
4. ใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรสําหรับการทดลองและวิเคราะหผลท่ีเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาไดอยางถูกตอง

และปลอดภัย 
5. มีทักษะในการนําเสนอขอมูลทางฟสิกสในรูปแบบมาตรฐาน เชน ตาราง กราฟ แผนภูมิ 
6. มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
7. สามารถเชื่อมโยงความรูทางฟสิกสกับปรากฏการณในชีวิตประจําวันได 
8. มีทักษะในการทํางานเปนกลุมได 
  

SCI05 3017 Basic Electronics       4(2-6-4) 
Prerequisite :  SCI05 2013  Electromagnetism I 
 This is an introductory course on electronics. Topics include: basic physical models 
of the operation of semiconductor devices such as diodes, MOS transistors, and bipolar 
junction transistors will be presented including the analysis and design of important circuits 
that utilize these devices covering both analog and digital circuits. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe the physics concepts related to this course. 
2. execute basic problem-solving strategy for problems related to this course. 
3. show responsibility and discipline. 
4. use the scientific equipment to properly carry out experiments and analyze data related 

to this course with safety. 
5. display physics data in standard formats e.g. table, graph, chart. 
6. make use of information technology. 
7. relate physics knowledge to daily life phenomena. 
8. have teamwork skills. 
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2.5  แขนงวิชาเทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน (Quantum technology) 
 

SCI18 3107  ภูมิทัศนของเทคโนโลยีควอนตัม      2(2-0-4) 
(Quantum Technology Landscape) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
ในวิชานี้จะมีการบรรยายและอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยีควอนตัมที่ครอบคลุม การคํานวณเชิง

ควอนตัม อัลกอริทึมและออปติไมเซชั่นเชิงควอนตัม การวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัมและการสื่อสารเชิง
ควอนตัม ทั้งนี้จะรวมไปถึงการใชประโยชนที่เปนไปไดในอนาคตในระดับโลกและประเทศไทย และผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนในเชิงเศรษกิจและสังคม เนนการบรรยายถึงความเชื่อมโยงของเทคโนโลยีนี้กับการใชชีวิตที่อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไป  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีควอนตัมในเบื้องตน 
2. สามารถบอกไดถึงประโยชนและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนไดในระดับโลก  
3. มีแนวคิดในการใชประโยชนในระดับประเทศไทย 
 
SCI18 7310 Review of Quantum Technology     2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

This course will include a comprehensive lecture and discussion on quantum 
technologies.  quantum computing Algorithms and quantum optimization Quantum 
measurement and metrology and quantum communication This will include potential future 
uses on a global scale and in Thailand. and the impact that will occur in economic and social 
Emphasis is placed on describing the connection of this technology to the changing lifestyles. 
Course Learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have a basic understanding of quantum technology. 
2. be able to tell about the benefits and potential impacts on a global scale. 
3. have concept ideas of technology utilization in Thailand. 
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SCI18 7311 ทฤษฎีควอนตัม 1        4(4-0-8) 
(Quantum Theory I) 

วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
รายวิชานี้เปนวิชาแรกใน 2 รายวิชาทางฟสิกสควอนตัม เริ่มตนดวยการแนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับการ

ใชความนาจะเปนในการศึกษาฟสิกสแผนใหมในระดับจุลทรรศนเนื้อหาของรายวิชานี้ประกอบไปดวย ประวัติ
ความเปนมาและพัฒนาการของกลศาสตรควอนตัม พลศาสตรควอนตัมเครื่องมือทางคณิตศาสตรที่ใชใน
การศึกษากลศาสตรควอนตัม สัจจพจนของกลศาสตรควอนตัม ตัวแกวงกวัดฮารมอนิก โมเมนตัมเชิงมุม ขอ
ปญหาใน 3 มิติอะตอมไฮโดรเจน อนุภาคเหมือน ทฤษฎีการรบกวน และการจัดสูตรปริพันธตามวิถีของ
กลศาสตรควอนตัม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. สามารถบรรยายแนวคิดฟสิกสที่สําคัญในโจทยปญหาท่ีซับซอนที่เก่ียวกับรายวิชานี้ได 
2. สามารถดําเนินกลยุทธในการแกปญหาเชิงคํานวณในรูปแบบที่ที่เกี่ยวกับรายวิชาได 
3. สามารถเชื่อมโยงและประยุกตความรูทางฟสิกสกับปรากฏการณในชีวิตประจําวันได 
4. สามารถเชื่อมโยงและประยุกตความรูทางฟสิกสท่ีเก่ียวกับรายวิชานี้ได 
  
SCI18 7311 Quantum Theory I       4(4-0-8) 
Prerequisite :  Consent of the School 

This is the first of two courses on quantum physics.  It is designed to introduce the 
student to the common probabilistic language of modern physics of the microscopic world. 
Topics to be covered are:  historical review of experiments and theories in the development 
of quantum mechanics, mathematical tools, postulate of quantum mechanics, harmonic 
oscillator, spin and angular momentum, hydrogen atom and other three dimensional 
problems, perturbation theory, and path integral formulation of quantum mechanics. 
Course Learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe concepts in complicated physics problems related to this course. 

2. execute basic problem-solving strategies for problems related to this course. 

3. relate and apply physics knowledge to daily life phenomena. 

4. relate and apply physics knowledge related to this course. 
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SCI18 7312 อัลกอริทึมเชิงควอนตัม       4(4-0-8) 
   (Quantum Algorithm) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7315 การคํานวณเชิงควอนตัมเบื้องตน 

หลังจากเขาใจถึงศักยภาพในการเพิ่มความเร็วไดอยางมหาศาลคอมพิวเตอรควอนตัม ในวิชานี้จะมี
การบรรยายในเชิงลึกขึ้นเก่ียวกับอัลกอริทึมและออปติไมเซชั่นเชิงควอนตัม เริ่มจากหลักการพื้นฐานความ
แตกตางของการคํานวณเชิงควอนตัม และเรียนรูจากอัลกอริทึมตางๆ ไดแก Shor’s Algorithm, Adiabatic 
Quantum Computing,  Quantum Annealing & Polynomial- Speedup Quantum Algorithms,     
Grover’s Algorithm และรวมไปถึง Quantum-inspired algorithm ที่สามารถใชไดในคอมพิวเตอรคลาสสิก
เพ่ือเพิ่มความเร็วในการคํานวณเทยีบกับวิธีปกติ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความเขาใจเก่ียวกับอัลกอริทึมและออปติไมเซชั่นเชิงควอนตัมเบ้ืองตน (หลักการและเคร่ืองมอื) 
2. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใชอัลกอริทึมเชิงควอนตัมตามรายการดานบนได 
3. สามารถบงชี้การใชประโยชนจากอัลกอริทึมและออปติไมเซชั่นเชิงควอนตัมได 
 
SCI18 7312 Quantum Algorithm       4(4-0-8) 
Prerequisite :  SCI18 7315 Introduction to Quantum Computing 
 After understanding the potential to dramatically increase the speed of quantum 
computers, this course provides an in-depth lecture on quantum algorithms and optimization. 
Start with the fundamentals of different quantum computing. And then learn from different 
algorithms, including Shor's Algorithm, Adiabatic Quantum Computing, Quantum Annealing & 
Polynomial-Speedup Quantum Algorithms, Grover's Algorithm, and even Quantum-inspired 
algorithms that can be used in classical computers to speed up computations. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have a basic understanding of algorithms and quantum mechanical optimization     

   (principles and tools). 

2. be able to program using the quantum algorithms listed above. 

3. have concept ideas of utilization of quantum algorithms and optimizations. 
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SCI18 7313 การวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัม     4(4-0-8) 
(Quantum Sensing and Metrology) 

วิชาบังคับกอน : SCI18 7315 การคํานวณเชิงควอนตัมเบื้องตน 

หลังจากเขาใจถึงหลักการและสวนประกอบของคอมพิวเตอรควอนตัมแบบตางๆ ในวิชานี้จะมีการ
บรรยายตอยอดและขยายความในสวนการวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัม  ที่ใชประโยชนจากหลักการ หรือ 
สวนประกอบของคอมพิวเตอร มาในดานการวัด หรือ เซ็นซิ่ง ที่มีความแมนยําและละเอียดข้ึนอยางมหาศาล 
ในวิชานี้จะเนนไปที่การใช NV-center qubit ในการวัดสนามแมเหล็ก สนามไฟฟา หรืออุณหภูมิ นาฬิกา
อะตอมที่วัดเวลาไดแมนยํา และ quantum gravimeter สําหรับวัดความเรง เปนตน ทั้งนี้รายวิชานี้จะอธิบาย
ถึงการใชสถานะทางควอนตัมในวัสดุท่ีมีประโยชนทางดานการวัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมืออ่ืน ๆ     
ที่มีอยู 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความเขาใจเก่ียวกับการวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัมเบื้องตน  
2. สามารถบอกถึงหลักการของการวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความแมนยําและละเอียด 
   ที่มากขึ้นได 
3. สามารถบงชี้การใชประโยชนจากการวัดและมาตรวิทยาเชิงควอนตัมได 
 
SCI18 7313 Quantum Sensing and Metrology     4(4-0-8) 
Prerequisite :  SCI18 7315 Introduction to Quantum Computing 
  After understanding the principles and components of various quantum computers, 
this course lectures will be extended and expanded on quantum metrology and sensing that 
takes the advantage of the principles or components. The sensing can be extremely accurate 
and detailed. This course focuses on the use of NV-center qubits to measure magnetic fields, 
electric fields or temperatures, atomic clocks for precise time measurement, and quantum 
gravimeters to measure acceleration, among others.  This course also describes the use of 
quantum states in materials that are useful in the measurement or optimization of other 
existing tools. 
Course Learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have a understanding of basic quantum sensing and metrology 
2. be able to tell the principles of measurement and various quantum metrology that can  
   lead to greater precision and detail. 
3. have concept ideas of utilization of quantum measurement and metrology. 
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SCI18 7314 การสื่อสารเชิงควอนตัม       4(4-0-8)  
(Quantum Communication) 

วิชาบังคับกอน : SCI18 7315 การคํานวณเชิงควอนตัมเบื้องตน 

หลังจากเขาใจถึงความเร็วที่เพ่ิมขึ้นอยางมหาศาลคอมพิวเตอรควอนตัม ซึ่งทําใหเกิดภัยคุกคาม
ทางดานการสื่อสารและอินเตอรเน็ต ในวิชานี้จะมีการบรรยายในเชิงลึกขึ้นเก่ียวกับการสื่อสารเชิงควอนตัมที่มี
ความปลอดภัยท่ีจะนําไปสูอินเตอรเน็ตควอนตัม (Quantum internet) หัวขอการบรรยาย ไดแก ระบบการ
ถอดรหัส RSA ท่ีใชอยูในปจจุบันท่ีถูกโจมตีไดดวย Shor’s Algorithm การถอดรหัสเชิงควอนตัมที่รวมถึง 
Single Photon Schemes,  Entangled Photon Schemes,  Random Number Generators แ ล ะ 
Quantum Repeaters ซึ่งมีเนื้อหารวมทั้งสวนซอฟทแวรและฮารดแวร 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1.  มคีวามเขาใจเชิงเทคนิคเกี่ยวกับความจําเปนของประเทศในการมีโครงสรางของการสื่อสารเชิงควอนตัม 
2.  มคีวามเขาใจถึงหลักการถอดรหัสเชิงควอนตัมดวยวิธีตาง ๆ สามารถเปรียบเทยีบขอดีขอเสียได 
3.  มคีวามเขาใจในสวนซอฟทแวรและฮารดแวร และโครงสรางที่จําเปนตองสรางสําหรับอินเตอรเน็ตควอนตัม 

  
SCI18 7314 Quantum Communication      4(4-0-8) 
Prerequisite :  SCI18 7315 Introduction to Quantum Computing   

After understanding the enormous speed increase quantum computers which poses a 
threat to communications and the internet, this course provides an in-depth lecture on the 
secure quantum communication that will lead to the quantum internet. Topics include RSA 
cryptography which is vulnerable to Shor's Algorithm, single photon schemes, entangled 
photon schemes, random number generators, and quantum repeaters, whose content 
includes both the software and hardware sections. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have a technical understanding of the country's need for a structured quantum  
   communication. 
2. understand the principles of quantum decoding in different ways and be able to compare    
   their pros and cons. 
3. have an understanding of software and hardware and the infrastructure that need to be  
   built for the quantum internet. 
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SCI18 7315 การคํานวณเชิงควอนตัมเบื้องตน      4(4-0-8) 
   (Introduction to Quantum Computing) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้จะมีการบรรยายเก่ียวกับประวัติศาสตรของคอมพิวเตอรแบบปจจุบัน (หรือแบบคลาสสิก) 
และเขาสูการอธิบายถึงคอมพิวเตอรควอนตัมและความแตกตางระหวางคอมพิวเตอรใน 2 ยุคนี้และหลักการที่
ทําใหคอมพิวเตอรควอนตัมมีศักยภาพในการเพ่ิมความเร็วไดอยางมหาศาล แนะนําเก่ียวกับฮารดแวร 
สวนประกอบพื้นฐานอยางคิวบิต (qubit) และคอมพิวเตอรควอนตัมประเภทตาง ๆ และแนะนําในสวน
ซอฟตแวร อัลกอริทึมที่จะตองเปลี่ยนตามดวย แนะนําอัลกอริทึมงาย ๆ อยาง Deutsch-Jozsa  Algorithm ที่
แสดงใหเห็นถึงความเร็วที่เพิ่มขึ้นไดของการคํานวณเชิงควอนตัม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความรูเก่ียวกับการคาํนวณเชิงควอนตัมเบื้องตน รวมไปถึง หลักการและองคประกอบ 
2. รูจักคอมพิวเตอรควอนตัมประเภทตาง ๆ และเปรียบเทียบจุดเดนและจุดดอยได 
3. สามารถบงบอกถึงหัวขอวิจัยท่ีนาสนใจ 

  
SCI18 7315 Introduction to Quantum Computing    4(4-0-8) 
Prerequisite :  None 

In this course there will be a lecture on the history of classical computers.  It goes on 
to explain quantum computers and the differences between these two eras and the principles 
that give quantum computers the potential for major speedup.  Hardware advice and basic 
components like qubits and different types of quantum computers will be explained.  The 
quantum algorithm which must be changed accordingly will then be explained.  Simple 
algorithms like the Deutsch- Jozsa Algorithm which demonstrates the scalable speed of 
quantum computing will be introduced. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have knowledge of basic quantum computing, including principles and components. 
2. know the different types of quantum computers and be able to compare their strengths  
   and weaknesses. 
3. be able to indicate interesting research topics 
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SCI18 6731  การนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใช      2(2-0-4) 
   (Implementation of Quantum Technology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้จะสํารวจการใชงานตาง ๆ ของเครื่องมือควอนตัมสําหรับการคํานวณและการเขารหัส 
ขอกําหนดสําหรับกรณีการใชงานท่ีแตกตางกัน ความสามารถและขอจํากัดของอุปกรณควอนตัมภายใต
เทคโนโลยีในปจจุบัน และความเปนไปไดในอนาคต 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความรูเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีควอนตัมไปใชงานเบื้องตน 
2. รูจักปญหาในโลกแหงความเปนจริงประเภทตาง ๆ ที่เทคโนโลยีควอนตัมสามารถชวยได 
3. สามารถระบุหัวขอวิจัยที่นาสนใจได  
 
SCI18 7316 Implementation of Quantum Technology    2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

This course explores various implementations of quantum tools for computation and 
encryption, requirements for different use cases, capability and limitation of quantum devices 
under today's technology, and possibilities for the future. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have knowledge of basic implementation of quantum technology. 
2. know the different types of real-world problems where quantum technology can help. 
3. be able to indicate interesting research topics. 
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SCI18 7731  ออปติไมเซชั่นเบ้ืองตน       2(2-0-4) 
   (Introduction to Optimization) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจปญหาและเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพตาง ๆ ความซับซอนของ
เวลาของอัลกอริธึมตาง ๆ เครื่องมือที่ล้ําสมัย และการใชงานในอุตสาหกรรม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความรูเก่ียวกับปญหาและเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
2. รูจักเทคนิคการเพ่ิมประสิทธิภาพประเภทตาง ๆ และสามารถเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนได 
3. สามารถระบุหัวขอวิจัยที่นาสนใจได 
 
SCI18 7317 Introduction to Optimization     2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

This course aimed to survey various optimization problems and techniques, time 
complexity of various algorithms, state-of-the-art tools, and applications in industry. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have knowledge of optimization problems and techniques. 
2. know the different types of optimization techniques and be able to compare their 
strengths and weaknesses. 
3. be able to indicate interesting research topics. 
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SCI18 8731  การเรียนรูของเครื่อง       2(2-0-4) 
   (Machine Learning) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้เราแนะนําใหนักศึกษาใหรูจักเทคนิคตาง ๆ ในการเรียนรูของเครื่องตั้งแตการจําแนกประเภท
ไปจนถึงการเรียนรูเชิงลึกดวยประสบการณจริงในกรณีการใชงานจริง 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความรูเรื่องการเรียนรูของเครื่องเบื้องตน 
2. รูจักเทคนิคประเภทตาง ๆ และสามารถเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนได 
3. สามารถระบุหัวขอวิจัยที่นาสนใจได 
 
SCI18 7318 Machine Learning       2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

In this course we introduce students to different techniques in machine learning ranging 
from classifications to deep learning with hands-on experience in real-world use cases. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have knowledge of basic machine learning. 
2. know the different types of techniques and be able to compare their strengths and  

weaknesses. 
3. be able to indicate interesting research topics. 
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SCI18 9731  แนวหนาของอารดแวรเชิงดิจิตอลและควอนตัม    2(2-0-4) 
   (Frontier of Digital and Quantum Hardware) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ในวิชานี้จะมีภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ําสมัยในปจจุบัน รวมถึง Internet of Things (IoT) 
ฮารดแวรดิจิทัลความเร็วสูงท่ีใชโดยเฉพาะสําหรับการเชื่อมตอระหวางซอฟตแวรและฮารดแวรในบริบทของ
การคํานวณแบบคลาสสิกและแบบควอนตัม และภาพรวม ของแพลตฟอรมคอมพิวเตอรควอนตัมในปจจุบัน  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. มีความรูดานฮารดแวรดิจิทัลและควอนตัม 
2. รูจักอุปกรณประเภทตาง ๆ และสามารถเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนได 
3. สามารถระบุหัวขอวิจัยที่นาสนใจได 
 
SCI18 7319 Frontier of Digital and Quantum Hardware   2(2-0-4) 
Prerequisite :  None 

In this course there will be an overview of current state- of- the- art digital technology 
including internet of things ( IoT) , high speed digital hardware used especially for interfacing 
between software and hardware in the context of classical and quantum computations, and 
overview of current quantum computer platforms. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. have knowledge of frontier of digital and quantum hardware. 
2. know the different types of devices and be able to compare their strengths and 

weaknesses. 
3. be able to indicate interesting research topics. 
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2.6  แขนงวิชานวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน (Sports Innovation and   
  Game Analysis) 

SCI18 7401  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย      3(3-0-6) 

         (Exercise Physiology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน ระบบประสาทและกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบ
หัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบเมทาบอลิซึม ระบบตอมไรทอ เปนตน ที่เกิดขึ้นขณะออกกําลังกายและเลน
กีฬา การปรับตัวจากการฝก รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตอบสนองของรางกายระหวางการออกกําลัง
กายและการเลนกีฬา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. อธิบายการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย ขณะออกกําลังกายและขณะเลนกีฬา 
2. อธิบายผลของการฝกตอการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกาย 
3. อธิบายปจจัยที่มีผลตอการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เชน อุณหภูมิของสิ่งแวดลอม ภาวะขาดน้ํา และ

ผลของการฝกตอปจจัยดังกลาว 
4. อธิบายความสัมพันธของการทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายขณะออกกําลังกาย และการปรับตัวของ

ระบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝก 
 
SCI18 7401  Exercise Physiology       3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Study the body systems functions such as neuromuscular system, respiratory system, 
cardiovascular system, metabolic system, endocrine system etc.  during exercise and sport 
activities and after training, including factors affecting body responses during exercise and sport 
activities 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain the body systems functions during exercise and sport activities. 
2. explain the effects of training on body systems functions. 
3. describe factors affecting exercise and sport performance such as temperature and 

dehydration, and the effect of training on these factors. 
4. eemonstrate the relationship between the functions of physiological systems during 

exercise and the effect of training on these systems. 
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SCI18 7402 การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกาย    3(3-0-6) 

                   (Physical Fitness Testing) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวของกับสุขภาพ เชน ความ
แข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อ ความทนทานของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ความออนตัว 
เปนตน และสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวของกับทักษะการเคลื่อนไหว การทํางานประสานสัมพันธ ความ
คลองแคลววองไว เวลาปฏิกิริยา เปนตน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 
1. อธิบายวัตถุประสงคโดยทั่วไปของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางสมรรถภาพทางกายที่เก่ียวของกับสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว 
2. เขาใจหลักการ วิธีการทดสอบ และเลือกใชรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
3. นําความรูไปประยุกตใชในการประเมิน วางแผนจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพทาง

กายและทางกีฬา 
 
SCI18 7402  Physical Fitness Testing      3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Study and practice on health-related physical fitness testing such as muscular strength 
and endurance, cardiovascular endurance, flexibility, etc.  and motor skill- related physical 
fitness testing such as coordination, agility, reaction time, etc. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to  : 
1. explain general aims of physical fitness testing and distinguish health- related physical 

fitness from motor skill-related physical fitness. 
2. explain the principles and methods and select the appropriate physical fitness testing. 
3. apply the physical fitness testing knowledge to develop an exercise program to improve 

physical fitness in both sedentary and athletes. 
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SCI18 7403  การออกแบบโปรแกรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย   3(3-0-6) 
                    และสงเสริมสุขภาพ  

                  (Exercise Program for Physical Fitness and Health Promotion) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนวคิด รูปแบบของการออกกําลังกาย รวมทั้งปจจัยที่สงผลตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยู และ
พัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายและสงเสริมสุขภาพในบุคคล
กลุมเปาหมาย เชน เด็ก หญิงตั้งครรภ ผูสูงอายุ ผูที่มีการบาดเจ็บของระบบประสาทและกลามเนื้อ รวมทั้งการ
ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกําลังกาย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถดังน้ี 

1. เขาใจและอธิบายแนวคิดและรูปแบบของการออกกําลังกายที่เฉพาะเจาะจงกับบุคคลกลุมเปาหมาย 
รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอสุขภาพ 

2. พัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจงกับบุคคลกลุมเปาหมาย 
3. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกําลังกาย 

 
SCI18 7403  Exercise Program for Physical Fitness and Health Promotion 3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Concepts, exercise pattern, including factors affecting health and well- being and 

develop specific exercise to enhance physical fitness and promote health among target 
populations such as children, pregnant women, aging, neuromuscular injury clients, including 
evaluating effectiveness of the exercise program. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to  : 
1. understand and explain concepts and exercise pattern that specific to targeted 

populations, including factors affecting health and well-being. 
2. develop specific exercise program for targeted populations. 
3. evaluate the exercise programs efficiency. 
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SCI18 7404  เวชศาสตรการกีฬา       3(3-0-6) 

          (Sports Medicine) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความหมาย หลักการ ความรูพ้ืนฐานของเวชศาสตรการกีฬา บทบาทของเวชศาสตรการกีฬากับการ
กีฬา การบาดเจ็บที่เกิดจากการเลนกีฬาและการออกกําลังกายท่ีพบบอย หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตนหลังมี
การบาดเจ็บ และการปองกันการบาดเจ็บที่เหมาะสม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายความหมาย หลักการ และความรูพื้นฐานของเวชศาสตรการกีฬา 
2. อธิบายบทบาทของเวชศาสตรการกีฬากับการกีฬา 
3. พัฒนากลยุทธสําหรับการจัดการการบาดเจ็บที่เกิดจากการเลนกีฬาและการออกกําลังกายที่พบบอย การ

ดูแลการบาดเจ็บเบ้ืองตน 
 
SCI18 7404 Sports Medicine       3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Sports medicine definition, principles and basic knowledge, roles of sports medicine in 
sports, common injuries in sports and exercise, first aids, basic sport injury prevention. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. explain definition, principles and basic knowledge of sports medicine. 
2. explain role of sports medicine in sport. 
3. develop strategies for management common sports and exercise injuries. 
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SCI18 7405 การออกกําลังกายเพื่อปองกันและรักษาในโรคเรื้อรัง   3(3-0-6) 
         (Exercise in Prevention and Treatment of Chronic Diseases) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
แนวคิด ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพและชีวิตความเปนอยู ความสําคัญของการออกกําลังกายเพ่ือการ

ปองกันและรักษาโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน โรคอวน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เปนตน รวมท้ังพัฒนา
โปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. เขาใจและอธิบายแนวคิดและรูปแบบของการออกกําลังกายเพื่อปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง 
2. พัฒนาโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมเพ่ือปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง 
3. ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง 
 
SCI18 7405  Exercise in Prevention and Treatment of Chronic Diseases 3(3-0-6) 
Prerequisite : None  

Concepts, factors affecting health and well-being. The role of exercise in preventing 
and treating chronic diseases such as diabetes mellitus, obesity, chronic pulmonary disease, 
etc. Developing specific exercise program for preventing and treating in chronic diseases.  

Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  understand and explain concepts and exercise pattern for the prevention and treatment  
     of chronic diseases. 
2.  develop appropriate exercise programs to prevent and treat chronic diseases. 
3.  evaluate the effectiveness of exercise programs for the prevention and treatment of   
     chronic diseases. 
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SCI18 7406  การคิดเชิงออกแบบ       3(3-0-6) 

        (Design Thinking)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
การคิดอยางสรางสรรค การตั้งโจทยและการแกไขปญหา การระดมความคิดและการออกแบบ                   

เพื่อตอบโจทยความตองการของสังคม การสรางตนแบบ การปรับใชนวัตกรรมอยางเหมาะสม การถอด
บทเรียน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการและกระบวนการการคิดเชิงออกแบบได 
2. ใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการออกแบบโครงงานนวัตกรรมได 
 
SCI18 7406 Design Thinking       3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Creative thinking; questioning and problem- solving; brainstorming and society need-

based service design; prototyping; appropriate application of innovation; lesson-learned. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe design thinking principles and processes. 
2. use design thinking processes in designing innovative projects. 
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SCI18 7407  ความเปนผูประกอบการและนวัตกรรม     3(3-0-6) 

(Entrepreneurship and Innovation) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนผูประกอบการ นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบเปด ทัศนคติ
และแรงจูงใจของผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและผูประกอบการเพ่ือสังคม คุณลักษณะของผูประกอบการที่
ประสบความสําเร็จ ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม การจัดทําโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจ การประเมินความเปนไป
ไดของธุรกิจ และปญหาของธุรกิจใหม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการของความเปนผูประกอบการได 
2. ใชกระบวนการของความเปนผูประกอบการในการออกแบบนวัตกรรม จัดทําโมเดลธุรกิจ และประเมนิ

ความเปนไปไดของธุรกิจ 
 
SCI18 7407  Entrepreneurship and Innovation     3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Study of entrepreneurship, innovation and technology business, open innovation, 

attitudes and motivation of innovative entrepreneurs and social entrepreneurs, characteristics 
of successful entrepreneurs, new venture process, business model generation and business 
plan, business Frost & Sullivan feasibility and problems of new ventures. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe principles and processes of entrepreneurship. 
2. use entrepreneurial processes to design innovation, and develop business plan. 
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SCI18 7408 อิเล็กทรอนิกสและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน   3(3-0-6) 

        (Basic Electronics and Computer Programming) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

อิเล็กทรอนิกสและวงจรไฟฟาเบื้องตน อุปกรณรับสงสัญญาณดวยวิธีตาง ๆ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรอยางงาย การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางงายเขากับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน 
อุปกรณ Arduino หรืออุปกรณ Raspberry Pi ในการสรางสรรคนวัตกรรม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหลักการทํางานของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
2. ออกแบบและสรางระบบสั่งการอิเล็กทรอนิกสผานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3. ประยุกตใชอิเล็กทรอนิกสและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตนในการออกแบบนวัตกรรม 

 
SCI18 7408  Basic Electronics and Computer Programming   3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Basic electronics and computer programming, devices and sensors, Arduino/Raspberry 

Pi microprocessors and controllers. Innovation based on electronic applications 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe principles of electronics and circuit. 
2.   design and develop computer program to control electronic devices. 
3.   apply electronics and computer programming to create innovation. 
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SCI18 7409 การเก็บขอมูลและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน    3(3-0-6) 

                   (Data Acquisition and Performance Analysis)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิเคราะหเกมสการแขงขัน ทักษะในการเก็บขอมูลเกมสการแขงขันจาก

สถานการณจริง การเลือกขอมูลที่เปนประโยชน การวิเคราะหและแปรผลขอมูลอยางงายจากฐานขอมูลและ
ขอมูลที่เก็บจากสถานการณจริง 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. เขาใจหลักการและเหตุผลของการวิเคราะหเกมสการแขงขัน 
2. อธิบายการเก็บขอมูล การเลือกขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการแปรผลขอมูลเกมสการแขงขัน 
3. นําความรูเก่ียวกับการวิเคราะหเกมสการแขงขันไปใชในสถานการณจริง 
 
SCI 81  7409  Data Acquisition and Performance Analysis   3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Introduction to sports performance analysis, data acquisition skills, data selection, data 

analysis, and infographic presentation. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to  : 
1. understand principles of sports performance analysis. 
2. describe sports data acquisition, selection, analysis, interpretation, and presentation. 
3. apply sports performance analysis to sports competition. 
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SCI18 8401 การสรางแบบจําลองและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน   3(3-0-6) 

                   (Game Analysis and Data Modeling) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การนําขอมูลจากฐานขอมูลมาวิเคราะหเกมสการแขงขันในรูปแบบตาง ๆ การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการวิเคราะหเกมสดวยวิธีที่แตกตางกัน การสรางแบบจําลองผลการวิเคราะหเกมสการ
แขงขัน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายการวิเคราะหเกมสการแขงขันดวยวิธีและปจจัยท่ีแตกตางกัน เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ

วิเคราะหเกมสดวยวิธีที่เหลานั้น 
2. วิเคราะหเกมสการแขงขันดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3. สรางแบบจําลองผลการวิเคราะหเกมสการแขงขัน และเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย ของแตละแบบจําลอง 
 
SCI18 8401  Game Analysis and Data Modeling     3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Methods and models of sports and game analysis, effectiveness of each model, model 

comparison.  
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. describe methods of sports and game analysis, compare and contrast effectiveness of 

analyzed data. 
2. analyze sports data with computer programs. 
3. program and develop sports and game models. 
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SCI18 8402 การวิเคราะหเกมสการแขงขันโดยใชปญญาประดิษฐ   3(3-0-6) 

                   (Advanced Game Analysis)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
การวิเคราะหเกมสการแขงขันข้ันสูง ปจจัยและแบบจําลองที่สงผลตอผลการแขงขันของเกมสกีฬา   

นั้น ๆ การใชคอมพิวเตอรและปญญาประดิษฐในการวิเคราะหผลการแขงขัน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 

1. วิเคราะหเกมสการแขงขันดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. สรางแบบจําลองผลการวิเคราะหเกมสการแขงขัน และเปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย ของแตละแบบจําลอง 
3. ประยุกตใชปญญาประดิษฐเขากับการวิเคราะหเกมสการแขงขัน และทดสอบประสิทธิภาพ 
 
SCI18 8402  Advanced Game Analysis      3(3-0-6) 

Prerequisite : None 
Advanced sports and game analysis, factors and models effecting sports and 

competition outcome, artificial intelligence and machine learning on game analysis. 
Course Learning Outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to  : 
1. analyze sports data with computer programs. 
2. develop sports and game models, and compare and contrast effectiveness of analyzed 

data. 
3. incorporate artificial intelligence and machine learning on game analysis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

192 
 
 

2.7 แขนงวิชาการออกกําลังกายประยุกตดานสมรรถภาพทางกายและกีฬา (Applied Exercise      
     Science in Fitness and Sports) 

SCI18 7410 การเปนผูฝกสอนสวนบุคคล      3(3-0-6) 

                  (Personal Training) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ความรูและความเขาใจที่เปนสิ่งจําเปนในการเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนาแนวทางการเปนผู
ฝกสอนสวนบุคคล กระบวนการที่แสดงใหเห็นแงมุมตาง ๆ ของสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา เนื้อหา
ประกอบไปดวย บทบาทของการฝกอบรมสวนบุคคล ภาวะผูนําและการนําไปปฏิบัติ รูปแบบการฝก
สมรรถภาพทางดานรางกาย เทคนิคการจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย ขอจํากัดในการออกกําลังกายทาง
รางกายและจิตใจ การปองกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาล 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. สาธิตเทคนิคการยกน้ําหนักที่เหมาะสมกับเคร่ืองออกกําลังกายพื้นฐานและการออกกําลังกายแบบฟรีเวท 
2. อธิบายการประเมินผลตาง ๆ ท่ีใชในการวัดสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา 
3. ประยุกตใชทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับสภาพแวดลอมการฝกสอนสวนบุคคลในทางปฏิบัติ 
4. วางแผน นําไปใช และประเมินโปรแกรมการฝกการออกกําลังกายสําหรับลูกคาและนักกีฬา 
5. แสดงทักษะการสื่อสารและสรางแรงจูงใจที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเมื่อทํางานกับลูกคาและนักกีฬาในการเปนผู

ฝกสอนสวนบุคคล 
 
SCI18 7410  Personal Training       3(3-0-6) 
Prerequisite : None    

The knowledge and understanding are necessary to prepare for the emphasis of 
developing personal training guidelines. The process exposed the different aspects of fitness 
and sports. The content will include the role of personal training, leadership, and 
implementation, fitness training model, exercise program techniques, exercise limitations 
based on physical and mental, injuries prevention, and first aids.    
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   demonstrate proper lifting techniques on basic machines and free weight exercises. 
2.   explain the various assessments used to measure fitness and sports. 
3.   apply behavior change theory to the practical personal training environment. 
4.   plan, deliver and evaluate an exercise program for clients and athletes. 
5.   display higher developed communication and motivation skills when working with clients    
     and athletes in the personal training. 
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SCI18 7411 การออกแบบโปรแกรมทางดานสมรรถภาพทางกายและกีฬา  3(3-0-6) 

(Program Design in Fitness and Sports)  

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
ความรูทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา เทคนิคการฝก ทักษะการวางแผนการฝกเพื่อฝกสมรรถภาพ

ทางดานรางกายและกีฬาเพ่ือเปาหมายหลักในการปรับปรุงสมรรถภาพ เปนสวนหนึ่งของสมรรถภาพทางดาน
รางกายและกีฬาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและกําลัง ความอดทน และความเร็ว ความคลองแคลววองไว และ
ความฉับไวเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ เรียนรูการทดสอบเฉพาะดาน ออกแบบโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและ
สมรรถภาพ และการปองกันการบาดเจ็บ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. มีความสามารถในการพัฒนาการออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคลตามหลักการและแนวปฏิบัติของการ

ออกแบบโปรแกรมสําหรับสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา 
2. ใชการออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพกายสูงสุดในการปรับตัวของแตละคน 
3. ออกแบบแผนประจําปและแผนการสอนที่เหมาะสมกับลูกคาและนักกีฬาที่หลากหลาย 
4. ทําความคุนเคยกับแบบฝกตาง ๆ ที่หลากหลายเหมาะสําหรับการออกกําลังกายทั้งในรมและกลางแจง 

ประกอบดวย เมื่อเกิดความกาวหนาและการกลับสูสภาวะเดิมท่ีมีความเหมาะสม ตลอดจนอาการและ
อาการแสดงของการตองหยุดการออกกําลังกาย 

 
SCI18 7411 Program Design in Fitness and Sports    3(3-0-6) 
Prerequisite : None    

The sports scientific knowledge, training techniques, and program periodization skills 
to fitness and sports training for the primary goal of improving performance. Become part of 
the fitness and sports to develop the strength and power, endurance and speed, agility, and 
quickness to enhance performance. Learn to specific testing sessions, design strength training 
and conditioning programs, and injury prevention. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to  : 
1.   have the ability to develop individualized program design based on the principles and  
     practice of program design for fitness and sports. 
2.   implement appropriate program design to maximize individual performance adaptations. 
3.   design annual and lesson plans appropriate to a broad range of clients and athletes. 
4.   become familiar with a large variety of exercises suitable for both indoor and outdoor  
      settings, including when progression and regressions are appropriate as well as signs and  
      symptoms for the cessation of exercise. 
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SCI18 7412 การฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพ     3(3-0-6) 
(Strength Training and Conditioning)  

วิชาบังคบักอน :  ไมมี 
ความรูเก่ียวกับเครื่องมือและทรัพยากรที่จําเปนสําหรับสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา การออกกําลัง

กาย เทคนิค และอุปกรณตาง ๆ ที่จะชวยใหไดรับประสบการณการออกกําลังกายที่หลากหลาย เรียนรูพื้นฐานของ
สมรรถภาพ การออกแบบโปรแกรมสําหรับความแข็งแรงและกําลงั ความอดทน และความเร็ว ความคลองแคลววองไว 
ความฉับไว และการปองกันการบาดเจ็บเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ โปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการฝกปฏิบัติทางดาน
สมรรถภาพและการประเมนิการฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพ เนนการออกแบบและควบคุมดูแลโปรแกรมตาง ๆ 
ที่จะชวยเพ่ิมสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬาในขณะที่ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. ออกแบบและใชโปรแกรมการฝกสวนบุคคลสําหรับความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายอยางปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 

2. สาธิตกลยุทธการฝกขั้นสูงเพื่อเตรียมนักกีฬาที่หลากหลายสําหรับลกูคาและนักกีฬา 

3. พิจารณาสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนสําหรบัลูกคาและนักกีฬา 

4. จัดใหมีสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงบวกที่เหมาะสมกับลักษณะของลูกคา นักกีฬา และเปาหมายของโปรแกรม 

5. ใชทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพ่ิมพูนการเรียนรูสวนบุคคล ความสําเร็จของกลุม และความ

เพลิดเพลินในประสบการณการฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพ 

SCI18 7412 Strength Training and Conditioning     3(3-0-6) 
Prerequisite : None    

The knowledge of tools and resources needed for fitness and sports. The variety of exercises, 
techniques, and equipment used will allow experiencing many different ways to exercise. Learn the 
foundations of performance, program design for strength and power, endurance and speed, agility, 
quickness, and injury prevention to enhance performance. The program requires for practical 
performance and assessment of strength training and conditioning. Emphasis on design and supervise 
programs that will enhance fitness and sports performance while minimizing the risk of injury. 

Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   design and implement safe and effective strength training and conditioning and personal  
      training programs. 
2.   demonstrate advanced training strategies to prepare for clients and athletes. 
3.   consider necessary facility accommodations for clients and athletes. 
4.   provide a positive learning environment that is appropriate to the characteristics of clients,  
      athletes, and goals of the program. 
5.   use effective communication skills to enhance individual learning, group success, and  
      enjoyment in the strength training and conditioning experience. 
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SCI18 7413 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดานสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา  3(3-0-6) 
                 (Technology and Innovation in Fitness and Sports) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 การพัฒนาในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬาได เ พ่ิม
ประสิทธิภาพของลูกคาและกีฬาในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อบูรณา
การวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสมรรถภาพทางดานรายกายและกีฬา ดวยเทคนิคการวิเคราะหที่ใชใน
การประเมิน เกิดความเขาใจ และนําเสนอมูล รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูล การเรียนรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูงเกี่ยวกับสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬาตลอดจนซอฟตแวรสําหรับการวิเคราะหที่เปน
มาตรฐานท่ีใชในสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)   
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานสมรรถภาพทางดานรางกายและ

กีฬาไดเพ่ิมประสิทธิภาพของลูกคาและกีฬา 
2. ออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่ียวกับสมรรถภาพทางดานรายกายและกีฬา 
3. เขาใจและนําเสนอมูล รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูล การเรียนรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง

เก่ียวกับสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา 
4. ใชซอฟตแวรสาํหรบัการวิเคราะหที่เปนมาตรฐานที่ใชในสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา 

 
SCI18 7413  Technology and Innovation in Fitness and Sports   3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Developments in technology and innovation in fitness and sports have increased client 
and athlete's performance to record and store of data.  Designed technology and innovation 
to integrate methods of data collection around fitness and sports performance, with analytical 
techniques used to evaluate, visualize and present data.  Collect, analyze, and present data. 
Learning to advanced technology and innovation in fitness and sports methods as well as 
analytical software that has become the standard used by fitness and sports. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. understand of developments in technology and innovation in fitness and sports have 

increased client and athlete's performance to record and store data. 
2. designed technology and innovation of fitness and sports performance 
3. understand analytical techniques used to evaluate, visualize, present, collect, analyze, 

and present data in fitness and sports. 
4. used software that has become the standard used by fitness and sports. 
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SCI18 7414 การบริหารศูนยสุขภาพและกีฬา      3(3-0-6) 
          (Fitness and Sports Center Administration) 

Prerequisite : ไมม ี   
ทฤษฎีและหลักการบริหารศูนยสุขภาพและกีฬา ความรูดานฟตเนสและการกีฬา แบบจําลองธุรกิจ 

การตลาดสําหรับศูนยสุขภาพและกีฬา การบริหารทรัพยากรบุคคลดานศูนยสุขภาพและกีฬา ผูนําดานศูนย
สุขภาพและกีฬา โครงการดานศนูยสุขภาพและกีฬา การออกแบบศูนยสุขภาพและกีฬา การเปนผูประกอบการ
มือใหมของอุตสาหกรรมศูนยสุขภาพและกีฬา นโยบายอุตสาหกรรมและธุรกิจ จรรยาบรรณวิชาชีพและ
จรยิธรรม 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)   
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. ประยุกตทฤษฎีมาใชกับการบริหารจัดการศูนยสุขภาพและกีฬาไดอยางเหมาะสม 
2. มีความรูและสามารถจัดโครงสรางการบริหารทรัพยากรบุคคลในศูนยสุขภาพและกีฬา 
3. ออกแบบแบบจําลองธุรกิจและโครงสรางศนูยสุขภาพและกีฬา 
4. ประยุกตทฤษฎีและหลักการสําหรับบริหารธุรกิจศูนยสุขาพและกีฬา 
5. พัฒนาทักษะในการเปนผูประกอบการมือใหมดานศูนยสุขภาพและกีฬา 
 
SCI18 7414 Fitness and Sports Center Administration    3(3-0-6) 

Prerequisite : None    
Theory and principle of fitness and sports center administration, knowledge of fitness 

and sports center, business model, fitness and sports center marketing, human resource. 
Management in fitness and sports center, fitness and sports center leadership, fitness and 
sports center project, fitness and sports center design. Entrepreneur strat up of fitness and 
sports industry, industrial and business policies, professional and ethical code of conduct. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. apply the theory to the management of fitness and sports centers appropriately. 
2. knowledge and able to organize the structure of human resource management in fitness 

and sports center. 
3. design business model and the structure of fitness and sports center. 
4. apply theory and principle for fitness and sports center administration. 
5. develop skills entrepreneur strat up of fitness and sports industry. 
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SCI18 7415 โภชนาการสําหรับสมรรถภาพทางกายและกีฬา    3(3-0-6) 
                     (Nutrition for Fitness and Sports) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ความสําคัญของการควบคุมปริมาณอาหาร สารอาหาร วิตามิน และเกลือแรตาง ๆ ใหมีสุขภาพดี และ
น้ําที่เพียงพอระหวางการฝกซอม และวิธีการใหรายละเอียดผลลัพธที่สัมพันธกับสุขภาพในเชิงบวกของวิถีชีวิต
ที่มีความกระฉับกระเฉง แนะนําบทบาทของการออกแบบแผนโภชนาการ การไดรับสารอาหาร และอาหาร
เสริมสําหรับสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา ประโยชนของอาหารเสริมเหลานี้ และอาหารเสริมเหลานี้
จําเปนหรือไม มุงเนนความเก่ียวของของอาหารของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ชนิด และความเสี่ยงของอาหาร
เสริมเหลานี้ ความรูเก่ียวกับเครื่องดื่มใหพลังงานและองคประกอบและความตองการและผลขางเคียงของ
เครื่องดื่มเหลานี้ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)   
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. แนะนําการออกแบบแผนโภชนาการ การไดรับสารอาหาร และอาหารเสริมท่ีนําไปสูผลลัพธดานสุขภาพที่

ดีขึ้นและวิถีชีวิตท่ีดีขึ้นออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่ียวกับสมรรถภาพทางดานรางกายและกีฬา 
2. พัฒนาทักษะในองคประกอบตาง ๆ ของโมดูลหลักสูตรและการทํางานเก่ียวกับโภชนาการของลูกคาและ

นักกีฬา 
3. ตระหนักถึงความแตกตางระหวางผลิตภัณฑเสริมอาหารและเครื่องดื่มใหพลังงานและการใชงาน 
4. อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของอาหาร สารอาหาร หรืออาหารเสริมท่ีมีตอภาวะโภชนาการของลูกคาและ

นักกีฬาในชวงกอน ระหวาง และหลังการออกกําลังกาย 
 
SCI18 7415 Nutrition for Fitness and Sports     3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

The importance of maintaining a healthy level of various food, nutrient, vitamins and 
minerals and adequate hydration during training, and how to detail the positive health-related 
outcomes of a physically active lifestyle.  The introduces the role of designed nutrition plan, 
dietary intake and supplements for humans and athletes and benefits of these supplements, 
and whether these dietary supplements essential or not.  Focuses on dietary implications of 
dietary supplements, types, and risks of these supplements. The knowledge on energy drinks 
and their composition and the desired and side effects of these drinks. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. recommend and designed nutrition plan, dietary intake, and supplements leading to 

better health outcomes and improved lifestyle. 
2. develop skills in various components of the course module and working with clients and 

athletes nutrition. 
3. recognize the difference between dietary supplements and energy drinks and their uses. 
4. explain about the influence of food, nutrients, or supplementation on the nutrition status 

of clients and athletes before, during, and post-exercise. 
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2.8  แขนงวิชาการวิเคราะหเชิงพื้นท่ีข้ันสูง (Advanced Geospatial Analytics)  
           2.8.1 กลุมการสํารวจขอมูลเชิงพื้นท่ีและการจําแนกขอมูลเชิงพื้นที่ดวยเทคนิคข้ันสูง (Spatial 
Data acquisition and advanced classification technics)  
SCI18 7501  การประยุกตใชขอมูล Optical และ SAR จากดาวเทียม   3(3-3-6) 

(Application of Optical and SAR Satellite Image) 
วิชาบังคับกอน :  SCI06 8801 การรับรูจากระยะไกล: ทฤษฎีและการประยุกต 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบสํารวจจากระยะไกลที่สําคัญในปจจุบัน ไดแก ขอมูลจาก 
Optical และ SAR จากดาวเทียม หลักการทํางาน วิธีการจําแนกขอมูล การวิเคราะหความเหมาะสมดวยขอมูล 
Optical และ SAR จากดาวเทียม และการประยุกตใชขอมูลและการวิจัยแบบแนวหนาของเทคโนโลยีนี้  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
 1.   อธิบายหลักการสํารวจจากระยะไกลแบบ Passive และ Active Remote Sensing ได 
 2.   เขาใจโครงสรางขอมูลประเภท Optical และ SAR ที่ไดจากดาวเทยีม  
 3.   สามารถจําแนกและวิเคราะหความเหมาะสมดวยขอมูลประเภท Optical และ SAR ได  
 4.   อธิบายการประยุกตใชขอมูลประเภท Optical และ SAR ได  
 5.   วิเคราะหและอภิปรายงานวิจัยระดับแนวหนาที่ใชขอมูล Optical และ SAR จากดาวเทียมได 
 
SCI18 7501   Application of Optical and SAR Satellite Image   3(3-3-6) 
Prerequisite :  SCI06 8801 Remote Sensing: Theory and Applications 
 This course provides the principle of remote sensing data used in current day.  The 
application of Optical and SAR image will be introduced. It includes the processing procedure 
and suitability analysis using Optical and SAR image.  Some applications of these data will be 
discussed regarding the frontier researches of these images.   
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   explain the principles of passive remote sensing and active remote sensing. 
2.   understand the data structure of optical and SAR images. 
3.   able to process and analyze the suitability by using optical and SAR data. 
4.   explain the application of optical data and SAR. 
5.   analyze and discuss about the application of optical and SAR data regarding the frontier    
      Researches.  
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SCI18 7502  การวิเคราะหและจําแนกขอมูลจาก Optical, Multispectral, Thermal,  3(2-4-8) 
                 และ Hyperspectral Sensors  
       (Analyzing and classification Technics for Optical, Multispectral, Thermal,  
                  and Hyperspectral data)      
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

รายวิชานี้มีวัตถุประสงคหลัก คือเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบสํารวจจาก
ระยะไกล ไดแก ดาวเทียม และอากาศยานไรคนขับ ที่ไดรับความนิยมและใชอยางแพรหลายในปจจุบัน ไดแก 
Optical, Multispectral, Thermal, และ Hyperspectral Sensors รวมไปถึงการฝกใชโปรแกรมประมวลผล
กับขอมูลภาพจาก Optical, Multispectral, Thermal, และ Hyperspectral Sensors รวมถึงการจําแนก
ขอมูลภาพและการประเมนิคาความถูกตองได 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการทํางานของชวงคลื่นชนิดตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชงานในการจําแนกวัตถุและการใช

ประโยชนที่ดินได   
2.    ใชโปรแกรมประมวลผลภาพเชิงเลขเพ่ือการจําแนกขอมูลจาก Optical, Multispectral, Thermal, และ     

Hyperspectral Sensors และประเมินความถูกตองของการจําแนกได 
 

SCI18 7502  Analyzing and classification Technics for Optical, Multispectral, 3(2-4-8) 
                 Thermal, and Hyperspectral data                        
Prerequisite : None                
      This course provides essential principles of remote sensing sensors, e. g.  Optical, 
Multispectral, Thermal, และ Hyperspectral data, which have been widely conducted in these 
days.  Analyzing and classification technics will be applied to obtained data.  Accuracy 
assessment will be the final part of this course to ensure the technics applied with each data.   
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   explain the principles of Electromagnetic spectrums used in object and LULC Classification.  
2.   apply the analyzing and classification technics associated with the obtained data from     
     Optical, Multispectral, Thermal, และ Hyperspectral Sensors and assess the accuracy. 
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SCI18 7503   การประยุกตใชขอมูลไลดาร                                        3(3-3-6) 
  (LiDAR Application)    

วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของระบบไลดาร หลักในการทํางานของไลดาร วิธีการสํารวจดวยไลดาร
จากทางอากาศกระบวนการประมวลผลขอมูลไลดาร และแนวการประยุกตขอมูลไลดารดานตาง ๆ  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
 1.   อธิบายหลักการทํางานของไลดารได 
 2.   สามารถประมวลผลขอมูลไลดารได      
 3.   อธิบายแนวทางการประยุกตใชขอมูลไลดารได 
 
SCI18 7503  LiDAR Application          3(3-3-6) 
Prerequisite : None 

This course aims to study principles and development of Lidar systems, in particular, 
the air borne Lidar. This course includes the surveying technic, LiDAR data processing and 
applications of this advanced and high precision technology in various ways.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe the principles of LiDAR. 
2.   able to survey and process the LiDAR data. 
3.   explain the applications of Lidar data.    
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SCI10 6714  GNSS: ทฤษฎีและการประยุกต                                                       3(3-3-10) 
(GNSS: Theory and Applications)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
     ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของวิทยาการทาง GNSS หลักการทํางานทั่วไปของระบบดาวเทียม GNSS 
และเครื่องรบัสัญญาณที่สําคัญ (โดยเฉพาะระบบ Navstar) หลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องรับ
สัญญาน (โดยเฉพาะการลดความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัด) แนวทางการประยุกตวิทยาการทาง GNSS และ
เครื่องรับสัญญาณดานตาง ๆ ที่สําคัญในปจจุบัน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายกําเนิดและพัฒนาการของเทคโนโลยี GNSS เชิงหลักการได 
2.   อธิบายหลักการทํางานของระบบดาวเทียม GNSS และเครื่องรับสัญญาณ (เนนระบบ Navstar) ได 
3.   อธิบายหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องรบัสัญญาณระบบที่สําคัญได  
4.   ประยุกตวิทยาการ GNSS และเครื่องรับสัญญาณในหัวขอศึกษาที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
5.   บูรณาการความรู/ทักษะที่เก่ียวของ เพื่อการปฏิบัติงานซึ่งไดรับมอบหมายไดตามเกณฑ 
 
SCI10 6714  GNSS: Theory and Applications                                                3(3-3-10) 
Prerequisite : None 
      This course aims to study theories and applications of the GNSS ( Global Navigation 
Satellite System)  in various aspects.  These include, in particular, origin and development of 
GNSS, working principles of GNSS satellites and the receivers ( especially the Navstar system) , 
principles of efficiency enhancement for receivers ( especially errors reduction) .  Applications 
of GNSS satellites and receivers on different fields nowadays are also presented herein.    
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   explain origin and development of GNSS technology conceptually.    
2.   explain working principles of GNSS satellites/receivers (focused on Navstar system).  
3.   explain principles of efficiency enhancement for receivers. 
4.   apply GNSS science/receivers to aid effective study of the considered topics. 
5.   integrate relevant knowledge/skills to fulfill needs stated in the given assignments. 
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    2.8.2 รายวิชาเลือกในกลุมกระบวนการจัดการขอมูลขนาดใหญและวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดวยสถิติ    
และโครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึก (Streamline processes for Big data and spatial 
analytics by Statistic, Artificial Neural Network and Deep learning) 
 
SCI18 7504  ระบบการจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี     3(3-3-6) 

  (Geospatial Database Management System) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการและสถาปตยกรรมของฐานขอมูลเชิงพื้นท่ี มาตรฐานของขอมูลเชิงพ้ืนที่ 
การนําขอมูลในรูปแบบตาง ๆ บรรจุในฐานขอมูล การสืบคนและวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ การจัดสรางและ
ออกแบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ โดยมีการทดลองและปฏิบัติการการจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีดวยซอฟทแวรใน
หองปฏิบัติการ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายหลักการและสถาปตยกรรมของฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีได 
2.   อธิบายมาตรฐานของขอมูลเชิงพื้นที่ได 
3.   เชื่อมโยงและใชความรูในการนําขอมูลในรูปแบบตาง ๆ บรรจุในฐานขอมูลได 
4.   เชื่อมโยงและใชความรูในการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ได 
5    เชื่อมโยงและใชความรูในการจัดสรางและออกแบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ได 
 
SCI18 7504   Geospatial Database Management System    3(3-3-6) 
Prerequisite : None            
     This course focuses on geospatial database management system with GIS standards. 
Main topics cover concept and architect of geospatial database, spatial database standards, 
inserting various data into the geospatial database, spatial data query, and analysis, database 
design and creation.  Hands- on demonstrations of relevant software on geospatial database 
management are also given in the laboratory. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe concept and architect of geospatial database.  
2.   describe spatial database standards. 
3.   relate and apply gained knowledge to insert various data into geospatial database. 
4.   relate and apply gained knowledge to query and analyze spatial data. 
5.   relate and apply gained knowledge to design and create geospatial database. 
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SCI10 6812  การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีข้ันสูง                                                    3(3-3-10) 
  (Advanced Spatial Data Analysis)                                                       

วิชาบังคับกอน : SCI06 7603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรอืโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
     รายวิชานี้มีวัตถุประสงคหลัก คือเพื่อเสริมสรางความรูเก่ียวกับหลักการสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ และ
การประยุกตแบบจําลองในการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ การพยากรณแนวโนมของปรากฎการณตาง ๆ ตามสภาพ
พื้นที่อิงตามปจจัยที่มีตอเนื่องเชิงพ้ืนที่ซึ่งนํามาใช และการสรางแบบจําลองตาง ๆ รวมถึงการอภิปรายทิศทาง
และแนวโนมงานวิจัยเก่ียวกับการประยุกตแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ในงานดานตาง ๆ ที่พบ คํานึงถึงคุณภาพของ
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและความสอดคลองในการนําเคร่ืองมือเหลานั้นมาใชกับขอมูลเชิงพ้ืนที่ประกอบกัน 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายลักษณะและประเภทของขอมูลทางภูมิสารสนเทศได 
2.   ประยุกตฟงกชันและอัลกอริทึมในงานเชิงพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม 
3.   สรางภาพจากขอมูลคาตอเนื่องและแสดงผลลัพธไดอยางนาเชื่อถือ 
4.   ประยุกตแบบจําลองเชิงพ้ืนท่ีที่เหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดได 
 
SCI10 6812  Advanced Spatial Data Analysis                                               3(3-3-10) 
Prerequisite : SCI06 7603 Geographic Information System or by consent of the school                             
     This course aims to enhance knowledge of the spatial modelling principles and their 
applications on some spatial issues including tendency prediction of the specific phenomena 
regarding continuous input data in use.  Comprehensive discussion about the directions and 
tendency of spatial model applications ( considering quality of the applied spatial data along 
with the implemented modelling tools) is also presented therein. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   explain characteristics and types of Geoinformatics data. 
2.   implement the functions and algorithm with the spatial issues appropriately.  
3.   develop images from continuous data with reliable qualified results. 
4.   apply appropriate spatial models to fulfilled given objectives. 
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SCI10 6814  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญสําหรับการประยุกตทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง     3(3-3-10) 
  (Big Data Analytics for Advanced Geoinformatics Applications)      

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
     วิชานี้มุงศึกษาการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อการแกปญหาทางภูมิสารสนเทศซึ่งมีขอมูลมหาศาล 
หัวขอศึกษาที่สําคัญประกอบดวยเรื่อง ขอมูลขนาดใหญ กระบวนการประมวลผลของขอมูลขนาดใหญ เทคนิค
การวิเคราะหขอมูลสําหรับขอมูลที่มีขนาดใหญ การใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เชน ApacheSpark 
และ MapReduce รวมถึงการศึกษาตัวอยางการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญเพ่ือแกไขปญหาทางภูมิสารสนเทศ 
ที่พบ โดยนักศึกษาจะไดทดลองฝกปฏิบัติงานจริงผานตัวอยางที่หลากหลาย และตองจัดทําโครงงานขนาดเล็ก
ตามความสนใจของตัวนักศึกษาเองดวย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายหลักการและคณุลักษณะของขอมูลขนาดใหญได 
2.   อธิบายกระบวนการประมวลผลของขอมูลขนาดใหญได 
3.   อธิบายเทคนิคการวิเคราะหขอมูลสําหรับขอมูลที่มีขนาดใหญได 
4.   ประยุกตใชการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมกับขอมลูที่มีขนาดใหญได 
5.   ประยุกตใชเครื่องมือ เชน ApacheSpark และ MapReduce เพ่ือการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญได 
6.   ประยุกตใชการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญกับปญหาทางภูมิสารสนเทศได 
 
SCI10 6814  Big Data Analytics for Advanced Geoinformatics Applications     3(3-3-10) 
Prerequisite : None 
     This course focuses on big data analysis applications for geoinformatics problem with 
large- scale data.  Main topics include concept of big data, processing pipelines for big data, 
techniques for big data analysis, and applications of big data analysis tools like ApacheSpark 
and MapReduce.  In addition, big data analytics for some geoinformatics applications shall be 
demonstrated wherein students shall gain experience through laboratory practices on various 
examples. Small assigned project is needed to be fulfilled by each student also.   
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe the concept and characteristics of big data. 
2.   describe data processing pipelines for big data. 
3.   describe data analysis techniques for big data. 
4.   apply appropriate data analysis techniques to large-scale data. 
5.   apply big data analysis tools, i.e., ApacheSpark and MapReduce, to large-scale data. 
6.   apply big data analytics to geoinformatics problems. 
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SCI18 7505 สถิติเชิงพื้นที่                3(3-3-10) 
(Applied Statistics for Geoinformatics Research)                               

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
     เปาหมายหลักของรายวิชานี้คือการศึกษาวิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งที่สําคัญ
คือการชักตัวอยางเชิงพ้ืนที่ การออกแบบโครงขายการชักตัวอยาง การวิเคราะหแบบรูปเชิงพื้นที่ การวิเคราะห
สหสัมพันธในตนเองเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะหกลุมเชิงพ้ืนที่แบบหลายระยะทาง การวิเคราะหคาผิดปกติ/จุดรอน
หรือเย็น การวัดการแจกแจงเชิงภูมิศาสตร การสรางและตีความเซมิแวริโอแกรม การวิเคราะหความแปรปรวน
รวมเก่ียวและความแปรปรวนรวมเก่ียวแบบผสมผสาน การประมาณคาในชวงและการประเมินความถูกตอง 
และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพ้ืนที่แบบครอบคลุมและแบบเฉพาะท่ี 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายหลักการวิเคราะหของสถิติเชิงพ้ืนที่ได 
2.   ตีความผลการวิเคราะหสถิติเชิงพ้ืนที่ได 
3.   วิเคราะหจุดเดนและจุดดอยของตัวสถิติที่นําไปใชกับขอมูลเชิงพื้นที่ประเภทตาง ๆ ได  
4.   ทบทวนวิธีการทางสถิติเพื่อใชในการวิจัยได 
5.   พัฒนาโครงการวิจัยดานภูมิสารสนเทศที่ประยุกตใชสถิติเชิงพ้ืนที่ได 
 
SCI18 7505 Applied Statistics for Geoinformatics Research                           3(3-3-10) 
Prerequisite : None             
      Main aim of this course is to study utilization of statistical methods for geoinformatics 
data analysis whose notable ones include spatial sampling, sampling network design, spatial 
pattern analysis, spatial autocorrelation analysis, multi-distance spatial cluster analysis, spatial 
outlier and hotspot analysis, geographic distribution measurement, semivariogram 
construction and interpretation, covariance/crosscovariance analysis, spatial interpolation and 
accuracy assessment, global and local spatial regression analysis. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  eExplain principles of spatial statistical analyses. 
2.   interpret results of spatial statistical analyses. 
3.   analyze advantages/drawbacks of statistics applied to various types of spatial data. 
4.   review statistical methods to apply in a research. 
5.   develop a geoinformatics research project applying spatial statistics. 
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SCI18 8501 โครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึกสําหรับการประยุกตใชขั้นสูง     3(3-3-9)
        (Artificial Neural Network and Deep Learning for Advanced Applications)            
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
     วิชานี้ใหความรูเก่ียวกับโครงขายประสาทเทียมและการเรียนรูเชิงลึก รวมถึงการประยุกตใชการเรียนรู
เชิงลึกในการแกไขปญหาทางภูมิสารสนเทศ สําหรับหัวขอศึกษาหลักประกอบดวย โครงขายประสาทเทียมและ
การเรยีนรูเชิงลึก พารามิเตอรที่สําคัญในโครงขายประสาทเทียม การปรับแตงไฮเปอรพารามิเตอรของโครงขาย
ประสาทเทียม รูปแบบโครงขายประสาทเทียมสําหรับการเรียนรูเชิงลึก เชน Multilayer perceptron (MLP), 
Convolutional neural network ( CNN) , Recursive neural network ( RNN) , แ ล ะ  Shallow neural 
network (SNN) เปนตน รวมถึงการศึกษาตัวอยางการประยุกตการเรียนรูเชิงลึกสําหรับการแกไขปญหาทาง
ภูมิสารสนเทศ โดยนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานผานทางตัวอยางที่หลากหลาย และผานทางโครงงานขนาดเล็ก
ที่ไดรบัมอบหมายตามความสนใจของตนเองดวย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายหลักการของโครงขายประสาทเทียมรวมถึงการเรยีนรูเชิงลึกได 
2.   อธิบายพารามิเตอรที่สําคัญในโครงขายประสาทเทียม 
3.   อธิบายการปรับแตงไฮเปอรพารามิเตอรของโครงขายประสาทเทียม 
4.   อธิบายโครงขายประสาทเทยีมแบบตาง ๆ เชน Multilayer perceptron (MLP), Convolutional  
      neural network (CNN), Recursive neural network (RNN), Shallow neural network เปนตน 
5.   ประยุกตใชการเรียนรูเชิงลึกในการสราง ฝกและใชกับขอมูลที่เก่ียวของได 
6.   ประยุกตใชการเรียนรูเชิงลึกในการแกปญหาทางภูมิสารสนเทศได 
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SCI18 8501  Artificial Neural Network and Deep Learning for Advanced    3(3-3-9) 
Applications        

Prerequisite : None               
     This course provides knowledge on artificial neural network with deep learning tools 
and their applications for geoinformatics issues.  Main topics include artificial neural network 
( ANN) , key parameters of neural network’ s architecture, tuning hyper parameters of neural 
network, various neural network forms with deep learning, such as Multilayer perceptron 
( MLP) , convolutional neural network ( CNN) , recursive neural network ( RNN) , shallow neural 
network (SNN). Several applications of ANN and deep learning tools in solving geoinformatics 
problems are demonstrated whereas students shall have hands- on practicing experiences 
through various examples and small project assigned.   
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe concept of artificial neural network with deep learning. 
2.   describe key parameters in a neural network's architecture. 
3.   describe concept of hyper parameter tuning of neural network. 
4.   describe major neural network forms with deep learning like Multilayer perceptron  
      (MLP), convolutional neural network (CNN), Recursive neural network (RNN), shallow  
      neural network (SNN), etc. 
5.   apply deep learning to build, train and apply to relevant data. 
6.   apply deep learning to solve specific problem in geoinformatics field. 
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2.8.3 รายวิชาเลือกในกลุมสรางแบบจําลองหลายมิติและหลายชวงเวลาเพื่อการนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่  
        (Multi-dimensional spatio-temporal modeling for spatial presentation) 
SCI10 6811  โฟโตแกรมเมตรีขั้นสูงและการสรางแบบจําลอง 3 มิติ   3(3-3-10) 

  (Advanced Digital Photogrammetry and 3D Modelling)                      
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
     รายวิชานี้มีวัตถุประสงคหลัก คืออธิบายทฤษฎีการวัดดวยภาพขั้นสูงตามหลักการโฟโตแกรมเมตรี 
การสรางแบบจําลองของวัตถุและแบบจําลองของพื้นที่ในระบบ 2 และ 3 มิติ (2D/3D) การกํากับขนาดจาก
การวัดแบบจําลอง 3 มิติ รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบความถูกตองเชิงตาํแหนงและขนาดท่ีแทจริงของวัตถุและ
พื้นที่ดวยวิธีการวัดดวยภาพ ทั้งนี้ ผูศึกษาจะตองทําโครงงานการทําแผนท่ีภาพถายรายละเอียดสูงจากอากาศ
ยานไรคนขับ (UAV) โดยมีการวางแผนการบินและปรับแกคาพิกัดใหมีความถูกตองในพ้ืนที่ของโครงงานดวย  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายทฤษฎีการวัดดวยภาพข้ันสูงตามหลักการโฟโตแกรมเมตรีได 
2.   ปรับแกภาพความละเอียดสูง เพ่ือการจัดทําแผนที่จากอากาศยานไรคนขับอยางมีประสิทธิภาพได 
3.   สรางแบบจําลองวัตถุหรือแบบจําลองเชิงพื้นที่ในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติไดอยางถูกตอง 
4.   สรางขนาดกํากับแบบจําลองวัตถุและแบบจําลองเชิงพ้ืนที่อยางละเอียดครบถวนได 
5.   สรางแผนที่รายละเอียดสูง แบบจําลองวัตถุ และแบบจําลองเชิงพื้นที่ใน 2 มิติ และ 3 มิติ ไดอยางถูกตอง    
     นาเชื่อถือ 
 
SCI10 6811  Advanced Digital Photogrammetry and 3D Modelling                 3(3-3-10) 
Prerequisite : None                            
     This course aims to describe principle theory of Photogrammetry, object modelling, 
and 2D and 3D modelling.  This course also contains description illustrated both dimension 
measurement and labelling of 3D model using AutoCAD program.  The student is required to 
perform a project presenting flight lines and rectification of high- resolution image mapping 
from UAV via a studying project.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   explain principle theory of advanced digital photogrammetry. 
2.   adjust and rectify the high-resolution images for UAV mapping effectively. 
3.   generate 3D model or 2D and 3D spatial model accurately. 
4.   give the information of object model in 2D and 3D using AutoCAD. 
5.   produce high-resolution map, object model, and 2D/3D spatial model accurately. 
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SCI18 7506  การสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ข้ันสูง     3(3-3-10) 
       (Advanced spatial modelling: Theory and Applications)                        

วิชาบังคับกอน : SCI067603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ SCI06 8801 การรับรูจากระยะไกล: ทฤษฎี 
                      และการประยุกต 
     รายวิชานี้มีวัตถุประสงคหลัก คือเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับหลักในการสรางแบบจําลองเชิงพื้นผิว
ขั้นสูงท้ังในระบบ 2 และ 3 มิติ โดยใชหลักการวิเคราะหและสมการทางคณิตศาสตรในรปูแบบตาง ๆ รวมถึง 2 
และ 3 มิติ จากแบบจําลองในระบบการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ ดวยเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมไปถึงการสรางแบบจําลองเพ่ือการวิเคราะหข้ันสูงตามโจทยที่ไดรับจาก
โครงงาน เพ่ือใหเกิดทักษะและความเขาใจในการสรางแบบจําลองเชิงพ้ืนที่ขั้นสูงตอไป 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายความสัมพันธและปรากฎการณตาง ๆ ที่มีอิทธิพลเชิงพ้ืนที่กับสภาพภูมปิระเทศที่ตางกันได 
2.   ใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไดอยางเชี่ยวชาญ 
3.   อธิบายฟงกชันและใหเหตุผลในการปรับแกคาพารามิเตอรของแบบจําลองท่ีใชไดอยางถูกตอง 
4.   ประยุกตแบบจําลองเชิงพ้ืนผิวในการจัดทําโครงงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 
5.   วิเคราะหและใหเหตุผลเก่ียวกับปรากฎการณและสภาพปญหาที่พบในแบบจําลอง 3 ม ิติ รวมถึงการ  
     นําเสนอแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม 
 
SCI18 7506 Advanced spatial modelling: Theory and Applications               3(3-3-10) 
Prerequisite : SCI067603 Geographic Information System and SCI06 8801 Remote Sensing:  
                    Theory  and Applications 
      This course aims to enhance knowledge of advanced surface modelling in two and 
three dimensions based on mathematical algorithm and models by using advanced spatial 
modelling application in GIS. In addition, students are required to analyze surface modelling 
and present a project by using advanced spatial modelling functions in this course also.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  explain relationships of location and phenomena regarding different topography. 
2.  implement the spatial analysis tools in GIS proficiently. 
3.  explain functions and give reasons in adjusting parameters of the spatial models  
     accurately. 
4.  apply the spatial models appropriately to fulfill the assigned project.    
5.  analyze and give reasons to support the analyzed results of spatial 3D model with a    
     guideline of appropriated solutions.  
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SCI10 6721  การใหบริการขอมูลและสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศผานทางสื่อยุคใหม       3(3-3-10) 
(Geoinformatics Data and Information Services Through Modern Media) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
     วิชานี้มุงศึกษาเก่ียวกับการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศผานสื่อยุคใหม โดยมีเนื้อหาหลักครอบคลุม
การใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศผานสื่อยุคใหมซึ่งมีมาตรฐานในระดับสากล (ISO) การใชงานระบบใหบริการ
แผนท่ีผานระบบอินเทอรเน็ตผานสื่อยุคใหม เชน Google Earth, NASA World Wind การใชงาน Mash-Up 
Map Application ตัวอยางเชน Google Map Mash-Up การแสดงผลขอมูลเชิงพื้นที่จากฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่
ดวยซอฟตแวรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) การออกแบบและปรับแตงการแสดงผลขอมูลกับผูใชบริการ
ผานระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงการฝกปฏิบัติและทดลองใชโปรแกรมในหองปฏิบัติการดวย  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.   อธิบายการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศผานสื่อยุคใหมที่มีมาตรฐานระดับสากลได 
2.   ใชงานระบบใหบรกิารแผนที่ผานระบบอินเทอรเน็ตผานทางสื่อยุคใหมได  
3.   ใชงาน Mash-Up Map Application ได 
4.   ใชงานการแสดงผลขอมูลเชงิพ้ืนที่จากฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีดวยซอฟตแวรทาง GIS ได 
5.   ใชงานการออกแบบและปรับแตงการแสดงผลขอมูลสําหรับผูใชบริการได 
 
SCI10 6721  Geoinformatics Data and Information Services Through   3(3-3-10) 

Modern Media  
Prerequisite : None             
     Main aim of this course is to study about geoinformatics data/ information services via 
modern media.  Main topics shall cover geoinformatics data and information through modern 
media with ISO, Mash- Up Map Application, Web Map Service management, Designing and 
modifying of user interface for GIS Internet.  Practices on geoinformatics data and information 
services via internet are also performed in the laboratory. 
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe geoinformatics data and information through modern media. 
2.   aApply geoinformatics data and information through modern media. 
3.   apply Mash-Up Map Application. 
4.   apply Web Map Service management. 
5.   apply the design and modification of user interface for internet GIS. 
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SCI18 7507  การสรางแบบจําลองและการทําแผนที่ผานระบบเครือขาย   3(3-3-10) 
        (Web-based Spatial Modeling and Mapping)               
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 วิชานี้ใหความรูเก่ียวกับแบบจําลองและการแสดงแผนที่ของขอมูลเชิงพื้นที่ผานทางเว็บไซต ซึ่งรวมถึง
มาตรฐานในการทําแผนที่เชิงพื้น ท่ีตาง ๆ ไดแก web map service, web feature service และ web 
coverage service สําหรับหัวขอศึกษาหลักประกอบดวย เครื่องมือทางดานเซิรฟเวอรเพ่ือการจัดเก็บขอมูล
เชิงพ้ืนที่เพ่ือใชในการแสดงขอมูลผานทางเว็บไซต เชน Geosever เปนตน เครื่องมือที่ใชทางดานไคลเอ็นท
เพ่ือการแสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ผานเว็บไซต โดยนักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติงานผานทางตัวอยางที่หลากหลาย 
และผานทางโครงงานขนาดเล็กที่ไดรบัมอบหมายตามความสนใจของตนเองดวย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1.  อธิบายหลักการเก่ียวกับแบบจําลองและการแสดงแผนที่ขอมลูเชิงพื้นที่ผานทางเว็บไซต  
2.  ประยุกตเครื่องมือดานเซริฟเวอรเพ่ือการจัดการขอมลูเชิงพ้ืนที่สําหรับการแสดงผลผานเว็บไซตได 
3.  ประยุกตเครื่องมือที่ใชทางดานไคลเอ็นทเพ่ือการแสดงผลขอมูลเชิงพื้นท่ีผานทางเว็บไซตได 
4.  ประยุกตใชแบบจําลองและการแสดงแผนที่ขอมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนผานทางเว็บไซตได 
 
SCI18 7507 Web-based Spatial Modeling and Mapping                3(3-3-10) 
Prerequisite : None 
       This course provides knowledge on web-based spatial modeling and mapping including 
Open geospatial web standards; web map service, web feature service and web coverage 
service and its architecture.  Main topics include server- side applications such as Geosever to 
manage geospatial data for geo- spatial web mapping and client- side applications such as 
Leaflet to display geospatial data for geo-spatial web mapping. Several open standard server-
side and client- side applications are demonstrated whereas students shall have hands- on 
practicing experiences through various examples and small project assigned.  
Course Learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   describe the principle of web-based spatial modeling and mapping.  
2.   apply server-side applications to manage geospatial data for web mapping.   
3.   apply client-side applications to display geospatial data for web mapping.   
4.   apply web-based spatial modeling/mapping to support Geoinformatic applications. 
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2.9  การประยุกตการเรียนรูของเครื่องและการวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตร 
     (Applied Machine Learning and Scientific Data Analysis) 

SCI18 7508  คณิตศาสตรประยุกตสําหรับปญญาประดิษฐ    3(3-0-6) 
          (Applied Mathematics for Artificial Intelligence) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ความสําคัญของคณิตศาสตรตอการพัฒนาและจริยธรรมปญญาประดิษฐ  พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข 
ทฤษฎีเมทริกซและวิธีการแยกสวนประกอบ แคลคูลัสหลายตัวแปร ความนาจะเปนและสถิติเชิงประยุกต 
เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุดเชิงตัวเลข 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายและประยุกตใชพีชคณติเชิงเสนเชิงตวัเลขภายใตบริบทอยางงาย 
2. คํานวณการดําเนินการพ้ืนฐานของเมทริกซ 
3. อธิบายแนวคิดหลักของแคลคูลัสหลายตัวแปร 
4. อธิบายแนวคิดหลักของความนาจะเปนและสถิติ พรอมทําการคํานวณ 
5. หาคาที่เหมาะสมที่สุดของปญหาที่ใหมาและอธิบายเหตุผลทางคณติศาสตรท่ีเก่ียวของ 

 
SCI18 7508  Applied Mathematics for Artificial Intelligence   3(3-0-6) 
Prerequisite : None     
 The importance of mathematics for AI development and ethics,  Numerical linear 
algebra, matrix theory and decomposition methods, multivariate calculus, applied probability 
and statistics, numerical optimization techniques . 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. explain and applied numerical linear algebra under simple contexts.  
2. compute basic operations on matrices. 
3. explain the key concepts of multivariate calculus. 
4. explain the key concepts and perform calculation of probability and statistics.  
5. find optimal value(s) of a problem given and explain the mathematical reasons 

involved. 
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SCI18 7509  การโปรแกรมไพธอนเพื่อการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร   3(3-0-6) 
                   (Python Programming for Scientific Computing)   
วิชาบังคับกอน : ไมมี   

ภาพรวมการคํานวณเชิงวิทยาศาสตรและการคํานวณประสิทธิภาพสูง สิ่งแวดลอมในการพัฒนาภาษา
ไพธอน การทดสอบและการแกไขโปรแกรม พ้ืนฐานแพคเกจและไลบรารีในการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร 
ปญหาที่เลือกสรรในดานวิทยาศาสตรการคํานวณ (การหาความเหมาะสม การนําเสนอแผนภาพขอมูล พ้ืนฐาน
ของเครื่องจักรเรยีนรู  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. เขาใจความรูพื้นฐานสาระสําคัญของการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร  

2. แปลงกระบวนการแกปญหาที่สรางจากการคาํนวณเชิงคณิตศาสตรไปสูคําสั่งไพธอน  

3. การสราง การทดสอบและการแกไขโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น  

4. เขาใจสภาวะการณและขั้นตอนในการทําใหคําสั่งไพธอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 

SCI18 7509  Python Programming for Scientific Computing     3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

 Overview of scientific computing and high performance computing, Python 
development environment, Debugging and testing, Basic scientific computing packages/library, 
Selected problems related to computation sciences (Optimization, Datavisualization, Basic 
Machine Learning. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. understand fundamental knowledge of important aspects of scientific computing. 
2. map a mathematically formulated algorithm to Python code. 
3. document, test and degug the developed code. 
4. know when and how to optimize Python code. 
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SCI18 7510  การทําเหมืองขอมูลทางดานวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 
                    (Scientific Data Mining) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7508 คณิตศาสตรประยุกตสําหรบัปญญาประดิษฐ 
 และ SCI18 7509 การโปรแกรมไพธอนเพ่ือการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร 
 พ้ืนฐานแนวคิด คุณลักษณะ ประโยชน และเทคนิควิธีการทําเหมืองขอมูลสําหรับดานวิทยาศาสตร 
การจัดการขอมูลทางดิจิทัล การทําคลังขอมูล การแปลงขอมูลเพ่ือใหไดชุดขอมูลที่กระชับ รวมถึงเทคนิค
วิธีการวิเคราะหและประมวลผลแบบตาง ๆ อาทิเชน การสรางแบบจําลองเพ่ือการพยากรณขอมูล การแบง
หมวดหมู การวิเคราะหหาขอมูลที่ผิดปกติ รวมท้ังตัวอยางการทําและนําเหมืองขอมูลไปใชทางดาน
วิทยาศาสตร  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. สามารถวิเคราะหและตีความหมาย จากขอมูลในคลังขอมูลและการทําเหมืองขอมูล เพ่ือนําไปสนับสนุน

การตัดสินใจในองคกรได  
2. สามารถแบงหมวดหมูและแยกแยะความแตกตาง ของเทคนิควิธีการทาํเหมืองขอมูลแบบตาง ๆ และ

นําไปใชอยางเหมาะสมได 
3. สามารถออกแบบและนําระบบเหมืองขอมูลไปประยุกตใชได 
4. สามารถประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมที่ใชในการทําเหมืองขอมูลได 
5. สามารถนําเสนอและประยุกตใชการทําเหมืองขอมูลในดานตาง ๆ อยางเหมาะสมได 
 
SCI18 7510 Scientific Data Mining      3(3-0-6) 
Prerequisite :  SCI18 7508 Applied Mathematics for Artificial Intelligence 
 and SCI18 7509 Python Programming for Scientific Computing    
 Techniques for preprocessing, the concepts related to data warehousing, data 
generalization. Methods for mining frequent patterns, associations, and correlations, methods 
for data classification and prediction, data-clustering approaches, and outlier analysis. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. interpret the contribution of data warehousing and data mining to the decision-support 

level of organizations. 
2. categorize and carefully differentiate between situations for applying different data-

mining techniques: frequent pattern mining, association, correlation, classification, 
prediction, cluster, and outlier analysis. 

3. design and implement systems for data mining. 
4. evaluate the performance of different data-mining algorithms. 
5. propose data-mining solutions for different applications. 
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SCI18 7511   สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล     3(3-0-6) 
                   (Statistics and Data Analysis Methods) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7510  การทําเหมืองขอมูลทางดานวิทยาศาสตร 
                                       หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
 แนะนําแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับสถิติเชิงพรรณนาและอนุมานรวมทั้งวิธีสํารวจขอมูลโดยเนนเกี่ยวกับ
การนําไปใชในวิทยาศาสตรและนวัตรกรรมที่เกี่ยวของ  หัวขอที่จะเรียนประกอบดวยการแจกแจงความนาจะ
เปน, การแปลงขอมูล, ชวงความเชื่อมั่น, การทดสอบสมมติฐาน, การวิเคราะหความถี่, สหสัมพันธ, การ
วิเคราะหการถดถอย, และการวิเคราะหอนุกรมเวลา 
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายคําศัพททางสถิติและแนวคิดพื้นฐานได  
2. ระบุวิธีทางสถิติที่เหมาะกับการใชสํารวจ, อฺธิบาย, และวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ใหมาได 

3. นําขอมูลที่ไดมาสรุปและทําใหเห็นภาพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมได 

4. เปรียบเทียบ, สรางความสัมพันธ และทํานายขอมูลทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับสถานที่และเวลากับ
สถานการณที่เหมาะสมได  

 
SCI18 7511   Statistics and Data Analysis Methods    3(3-0-6) 
Prerequisite :  SCI18 7510  Scientific Data Mining  or Consent of the School 
 The course introduces basic concepts in descriptive and inferential statistics, as well 
as data exploration methods, with specific focus on their use in science and innovation-related 
contexts.  Topics covered include probability distributions, data transformations, confidence 
intervals, hypothesis testing, frequency analysis, correlation, regression and time series 
analysis. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. explain basic statistical terms and concepts. 
2. identify statistical methods that are suitable for exploring, describing and analysing 

science-related data. 
3. summarise and visualise science-related data with computing software and/or suitable 

programming. 
4. compare, relate and predict science-related data in time and space when appropriate. 
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SCI18 7512   การเรียนรูของเครื่องประยุกต      3(3-0-6)  
                   (Applied Machine Learning) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7510  การทําเหมืองขอมูลทางดานวิทยาศาสตร  
                                       หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   
 แนวคิดหลัก ทฤษฎี อัลกอริธึม และเครื่องมือของการเรียนรูดวยเครื่องและปญญาประดิษฐตามที่
นักวิทยาศาสตรตองการ เพื่อจัดการกับงานวิเคราะหขอมูลเชิงปฏิบัติ การใชงานและขอจํากัดของอัลกอริธึม
ของการเรียนรูของเครื่อง การใชงานและการเรียนรูของเครื่องในการใชงานจริงโดยจะมีการศึกษาจากขอมูลใน
โลกจริงในการใชงานที่เก่ียวของกับการวิจัยดานวิทยาศาสตร  
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. แยกคุณสมบัติของขอมูลและสามารถประยุกตเพ่ือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกปญหาได  
2. เลือกใชอัลกอริทึมใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของขอมูลทางวิทยาศาสตรได  
3. วิเคราะหศักยภาพของปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการจําแนกขอมูลและคํานวณได  
4. นําไปประยุกตในการแกปญหาในทางวิทยาศาสตรได  
 
SCI18 7512  Applied Machine Learning      3(3-0-6) 
Prerequisite :  SCI18 7510  Scientific Data Mining or Consent of the School 
 The core concepts, theory, algorithm and tools of machine learning and artificial 
intelligence as required by scientist addressing practical data analysis tasks.  Use cases and 
limitations of machine learning algorithms will be discussed.  The implementation and use of 
machine learning in practical applications will be exemplified, and realistic scenarios will be 
studied in applications relevant to scientific and real-world data.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. separate data properties and select suitable tools for solve problems.  
2. choose an algorithm that is suitable for the properties of the scientific data.  
3. analyze the potential of various factors used to classify and calculate data.  
4. apply for solving problems in real word data and scientific data. 
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SCI18 7513  ปญญาประดิษฐสําหรับการแพทยและการสาธารณสุข    3(3-0-6) 
                   (AI for Biomedicine and Healthcare)  
วิชาบังคบักอน : SCI18 7511  สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 หรือ SCI18 7512 การเรียนรูของเครื่องประยุกต 
 ความรูในขอบเขตที่เจาะจงทางดานชีวการแพทยและสาธารณสุขของการประยุกตใชระเบียบวิธีทาง การ
เรียนรูของเคร่ืองและปญญาประดิษฐ เพื่อใหสามารถเสนอและออกแบบวิธีการการเรียนรูของเครื่องและ
ปญญาประดิษฐสําหรับแกปญหาเฉพาะทางดานชีวการแพทยและสาธารณสุข 
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. เขาใจศพัทเฉพาะดานชีวการแพทย ความสัมพันธกับแผนการจัดการดูแลผูปวย (Clinical Pathways) และความ

ทาทายในสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก    
2. เขาใจขั้นตอนวิธี การเรียนรูของเครื่องและปญญาประดิษฐเปนอยางไร สามารถใชแกปญหาทางคลินิกในชวีิตจริง   
3. ใชเครื่องมือวิทยาศาสตรขอมูลเพื่อแปลความหมายชุดขอมูลทางสาธารณสุข  
4. ดําเนินการและประเมินผลแนวทางการเรียนรูของเคร่ืองและปญญาประดิษฐที่ทันสมัยและใชแนวคิดและวิธีการ

ลาสุดในปจจุบันเก่ียวกับชุดขอมูลชีวการแพทยและทางสาธารณสุข หลายรูปแบบ 
5. เขาถึงความทาทายดานขอมูลอยางเชี่ยวชาญที่แผทั่วโดเมนการประยุกตและงานการเรียนรูแกนหลักที่แตกตาง

กัน 
6. พัฒนาและตรวจสอบแนวทางการเรียนรูของเครื่องและปญญาประดิษฐที่ทันสมัยและใชแนวคิดและวิธีการลาสุด 
 
SCI18 7513  AI for Biomedicine and Healthcare     3(3-0-6) 
Prerequisite :  SCI18 7511  Statistics and Data Analysis Methods  
 or  SCI18 7512 Applied Machine Learning 
 The aims of the module are:  to provide a biomedical and healthcare domain specific 
knowledge of the applications of machine learning and artificial intelligence methodologies; to 
capacitate students to propose and design ML and AI solutions to solve specific problems in the 
biomedical and healthcare field.  
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. understand biomedical terminology, its relation to clinical pathways and the challenges in 

clinical decision support. 
2. understand how AI and ML algorithms can be employed to solve real-world clinical problems. 
3. apply data science tools to interpret healthcare datasets. 
4. implement and evaluate current state- of- the art ML and AI approaches on multi- modal 

biomedical and healthcare datasets. 
5. skilfully approach data challenges spanning different application domains and core learning 

tasks. 
6. develop and validate state-of-the art ML and AI approaches. 
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SCI18 7514    ชีวสารสนเทศศาสตรและการใชคอมพิวเตอร     2(1-3-2)  
                  (Bioinformatics and Computer Usage) 
Prerequisite :  SCI18 7511 สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 หรือ SCI18 7512  การเรียนรูของเครื่องประยุกต 
 ความรูพื้นฐานทางคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ภาษา พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ UNIX คําสั่ง 
อินเทอรเน็ต หลักการคนหาขอมูลเบื้องตน ความรูพ้ืนฐานของวิวัฒนาการระดับโมเลกุล เครื่องมือที่ใชวิเคราะห
ลําดับนิวคลิโอไทดและโปรตีนการเปรียบเทียบลําดับกรดอะมิโน ฐานขอมูลในการสืบคน การเปรียบเทียบ
ลําดับทีละกลุม การสรางแผนภูมิตนไมแสดงความสัมพันธทางพันธุกรรม และความหมาย ลําดับและโครงสราง
ในฐานขอมูล แสดงแบบจําลองโครงสรางของสารมหโมเลกุล  
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายหลักการและทฤษฎีของศาสตรในสาขาชีวสารสนเทศศาสตรได  

2. มีทักษะในการทดลองการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีวเคมี  

3. สามารถจําแนก จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรไดเปน
อยางดี  

4. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  

5. สามารสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม  

6. มีความใฝรู ใฝในสาขาชีวสารสนเทศศาสตรและการใชคอมพิวเตอร  
 

SCI18 7514    Bioinformatics and Computer Usage     2(1-3-2)  
Prerequisite :  SCI18 7511  Statistics and Data Analysis Methods  
 or  SCI18 7512 Applied Machine Learning 

 Basic computing, operating systems, languages, basic UNIX commands, internet, 
searching principles, basics of molecular evolution, tools for nucleotide and protein sequence 
analysis, protein sequence alignment, database searching, multiple sequence alignment, tree 
generation and meaning, sequence and structure databases, display of macromolecular 
structural models.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1.   explain principles of bioinformatics.  
2.  have skill in using computers and computer programs in conducting biochemical 

evaluations.  
3.   collect, classify, store, evaluate and analyse scientific data.  
4.   conscious and aware of the academic and professional conduct, and are able to work with 

others.  
5.   communicate scientific knowledge in different forms effectively and appropriately.  
6.   eager for knowledge and learning of Bioinformatics and Computer Usage.  



มคอ.2 

219 
 
 

SCI18 8502    หัวขอคัดสรรดานการประมวลภาพทางการแพทยและคอมพิวเตอรวิทัศน 3(3-0-6) 
                    (Selected Topics in Medical Image Processing and Computer Vision) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7511  สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 หรือ SCI18 7512  การเรียนรูของเครื่องประยุกต 

 เทคนิคพ้ืนฐานในการประมวลผลภาพ การตรวจจับและตัดแยกคุณลักษณะเดนจากภาพ รูปแบบ
การจัดเก็บขอมูลรูปรางของวัตถุในภาพ สีและความเขมแสง การรูจําวัตถุในภาพ วิชัน 3 มิติ การวิเคราะห
ขอมูลเชิงพลวัต การประยุกตใชคอมพิวเตอรวิชันบนชุดซอฟทแวร OpenCV เชน ระบบวิเคราะหภาพทาง
การแพทย ระบบรูจําบุคคลโดยใชเอกลักษณของบุคคล และการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทยอัจฉริยะ  
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. แยกคุณสมบัติของภาพดิจิทัลและสามารถประยุกตเพ่ือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกปญหาได  
2. พัฒนาเครื่องมือใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของขอมูลภาพได  
3. วิเคราะหศักยภาพของปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการจําแนกขอมูลภาพได  
4. นําไปประยุกตในการแกปญหาเก่ียวกับการวิเคราะหทางการแพทยได 

 
SCI18 8502    Selected Topics in Medical Image Processing and   3(3-0-6)   

Computer Vision 
Prerequisite :  SCI18 7511  Statistics and Data Analysis Methods  
 or  SCI18 7512 Applied Machine Learning 

 Basic image processing, feature detection and segmentation, shape representation, 
color and shading, object recognition, 3D vision, dynamic vision, some applications on OpenCv 
library such as machine vision systems for inspection, biomedical image analysis, biometrics, 
and intelligent  medical instrument systems.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. distinguish the properties of digital images and select suitable tools to solve problems.  
2. develop tools to relate with the properties of image type data.  
3. analyze the potential of various factors that can be used to classify image data.  
4. use in solving problems that are related to biomedical image analysis. 
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SCI18 8503   หัวขอคัดสรรทางการเรียนรูของเครื่องเชิงประยุกต    3(3-0-6) 
                     (Selected Topics in Applied Machine Learning) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7511  สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 หรือ SCI18 7512  การเรียนรูของเครื่องประยุกต  

หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวขอในดานการเรียนรูของเครื่องเชิงประยุกต เนื้อหาจะเปนไปตามความสนใจ 
ความตองการ และแนวโนมในการวิจัยและการพัฒนาของการเรียนรูของเครื่องเชิงประยุกตท้ังในและนอก
บริบททางวิทยาศาสตร  
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. ไดรบัความรูอยางละเอียดและลึกซึ้งเก่ียวกับหัวขอที่เลือก 
2. เชี่ยวชาญและเขาใจในหลักการเบื้องหลังการใชงานเฉพาะของหัวขอท่ีเลือก 
3. ใชวิจารณญาณอยางสมเหตุสมผลและดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนทั้งหมดในการออกแบบการเรียนรู

ของเครื่องที่เก่ียวของกับหัวขอที่เลือก  
 
SCI18 8503 Selected Topics in Applied Machine Learning   3(3-0-6) 
Prerequisite :  SCI18 7511  Statistics and Data Analysis Methods  
 or  SCI18 7512 Applied Machine Learning 

 This course covers topics in the field of applied machine learning. Content is according 
to students’  interests, requirements and current trends in research and development of 
applied machine learning both inside and outside scientific contexts. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. have gained deep and detailed knowledge about the selected topics. 
2. master and understand the principles behind some specific applications of the selected 

topics.  
3. make reasonable judgements and carry through all necessary steps in designing and 

analyzing data with regards to the topics chosen to investigate.  
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SCI18 8504   หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหขอมูลเชิงประยุกต     3(3-0-6) 
                   (Selected Topics in Applied Data Analysis) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7511  สถิติและระเบียบวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 หรือ SCI18 7512  การเรียนรูของเครื่องประยุกต 

หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวขอในดานการวิเคราะหขอมูลเชิงประยุกต เนื้อหาจะเปนไปตามความสนใจ 
ความตองการ และแนวโนมในการวิจัยและการพัฒนาของการวิเคราะหขอมูลเชิงประยุกตทั้งในและนอกบริบท
ทางวิทยาศาสตรของนักศึกษาในปจจุบัน 
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. ไดรบัความรูอยางละเอียดและลึกซึ้งเก่ียวกับหัวขอที่เลือก 
2. เชี่ยวชาญและเขาใจในหลักการเบื้องหลังการใชงานเฉพาะของหัวขอท่ีเลือก 
3. ใชวิจารณญาณอยางสมเหตุสมผลและดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนทั้งหมดในการออกแบบและ

วิเคราะหขอมูลสําหรบัหัวขอที่เลอืก  
  

SCI18 8504   Selected Topics in Applied Data Analysis    3(3-0-6) 
Prerequisite:  SCI18 7511 Statistics and Data Analysis Methods  
 or  SCI18 7512 Applied Machine Learning 

 This course covers topics in the field of applied data analysis.  Content is according to 
students’ interests, requirements and current trends in research and development of applied 
data analysis both inside and outside scientific contexts. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. have gained deep and detailed knowledge about the selected topics. 
2. master and understand the principles behind some specific applications of the selected 

topics.  
3. make reasonable judgements and carry through all necessary steps in designing and 

analyzing data with regards to the topics chosen to investigate.  
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2.10 แขนงวิชานวัตกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (Sciences-Mathematics Learning  
  Innovation) 

 

SCI18 7601   การรูเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
              (Technological Literacy)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

เทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตรตั้งแตอดีต ถึงปจจุบัน เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการ
เรียนการสอน และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีสามารถนําไปใชในการเรยีนการสอนได 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตร และ คณิตศาสตรตั้งแตอดีต ถึงปจจุบัน 
2. ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
3. อธิบายเทคโนโลยีที่กําลังจะเกิดข้ึน ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนได 
 

SCI18 7601  Technological Literacy      3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Technology in science and Mathematics from past to present, technology related to 
teaching and learning and upcoming technology that can be applied in teaching and learning. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  explain technology in science and Mathematics from past to present. 
2.  apply technology that related to teaching and learning. 
3.  describe the upcoming technology that can be applied in teaching and learning. 
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SCI18 7602  การสรางสื่อดิจิทัลสําหรับการเรียนการสอน    3(3-0-6) 
                   (Digital Media Development for Education) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การเตรียมสื่อการสอนสําหรับการเรียนการสอนสมัยใหม การออกแบบสื่อ สื่อการสอน สิ่งพิมพ         
วีดีทัศนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป, การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแปลงขอมูล, จัดระเบียบ
ขอมูล, ออกแบบการแสดงขอมูล, แสดงขอมูล, และนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยแผนภาพประกอบสื่อและสื่อ
การสอน, การจัดทํารายงานการนําเสนออยางงาย 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. ออกแบบและสรางสื่อ สื่อการสอน วีดีทัศน ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
2. จัดระเบียบ ออกแบบ และนําเสนอขอมูลเชิงปริมาณดวยแผนภาพ ประกอบกับสื่อสารสอน 
3. ถายทอดขอมูลจากสื่อ สื่อการสอน วีดีทัศน สูผูเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

SCI18 7602   Digital Media Development for Education    3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

Design and development of media, video, teaching media, poster, banner using various 
computer programs. Using computer software to organize and manage data. Design and 
present data via visualization and mapping tools. 

Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1. design and develop media, teaching media, video using different types of computer 

program. 
2. organize, design, and present quantitative data with pictures, diagrams, or charts. 
3. use media, teaching media, video to effectively transfer information and data to students. 
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SCI18 7603 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสําหรับครู                                             1(0-3-0) 
                 (Design Thinking for Educators)                                             
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

แนะนําทฤษฎีกระบวนการคิดเชิงออกแบบและฝกปฏิบัติตามแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
สําหรับครู 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.   อธิบายกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

2.   เขาใจข้ันตอนในกระบวนการคิดเชิงออกแบบผานการฝกปฏิบัติ 
  
SCI18 7603 Design Thinking for Educators                                              1(0-3-0) 
Prerequisite : None 

       Introduction of the design thinking process for educators and hands on activities. 
Course learning outcomes 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1.   explain design thinking process; 
2.   understand design thinking process through hands on activities. 
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SCI18 7604  บททบทวนทางคณิตศาสตรพื้นฐาน       4(4-0-8)
         (Review of Basic Mathematics) 
วิชาบังคบักอน : ไมมี  

 การดําเนินการบนเสนจํานวนจรงิ การเขาใจทศนิยม  ตวัประกอบจํานวนธรรมชาต ิและเลขจํานวนจริง การ
ดําเนินการที่เก่ียวของกับเลขช้ีกําลังและรากที่สอง  การประเมินนิพจนและการแกสมการเชิงเสน  เรขาคณิตและ
รูปทรงเรขาคณิต ฮิสโทแกรมและการวัดทางสถิติของจุดศูนยกลาง  และหลักการของความนาจะเปน 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. หาคาสัมบูรณของตัวเลขได ตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนธรรมชาติ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน และฐานนิยมของชุด

ขอมูล 
2. อธิบายทศนิยมในรูปแบบของคาํและในรูปแบบของมาตรฐาน เศษสวนที่เปนพจนที่ต่ําที่สุด ดีกรีของความเปนไปได

เปนคาความนาจะเปน และรูปหลายเหลี่ยมโดยจํานวนของดาน 
3. ดําเนินการดวยจํานวนจริง บวก ลบ คูณ และหารเศษสวน 
4. ประยุกตใชทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต ลําดับของการดําเนินการ สูตรการวัดเพ่ือสรางแบบจําลองและแกปญหา

พื้นที่และเสนรอบรูปเชิงเรขาคณติ ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการแกปญหาในชีวิตจริงที่เก่ียวของกับสามเหลี่ยม     มุม
ฉาก และกฎของความนาจะเปน 

5. แกปญหาและประเมินผลเลขชี้กําลัง รากที่สอง สมการเชิงเสน และปญหาที่เกี่ยวของกับสามเหลี่ยมเฉพาะ รวมถึง
ความสัมพันธระหวางดานและมุม 

 
SCI18 7604  Review of Basic Mathematics      4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Operations on the real number Line, understanding decimals, natural number factors and 
real number arithmetic, operations involving exponents and square roots, evaluating expressions 
and solving linear equations, geometry and geometric shapes, histograms and statistical measures of 
center, and principles of probability. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, students will be able to: 
1. find the absolute value of a number, all the factors of a natural number, the mean, median, and 

mode of a set of data. 
2. explain decimals in words and in standard form, fractions to their lowest terms, the degree of 

likelihood as a probability value, and polygons by the number of sides. 
3. perform operations with real numbers, add and subtract fractions, and multiply and divide 

fractions. 
4. apply the fundamental theorem of arithmetic, the order of operations, measurement formulas to 

model and solve geometric area and perimeter problems, the Pythagorean Theorem to solve 
real-world problems related to right triangles, and the laws of probability. 

5. solve and evaluate exponents, square roots, linear equations, and problems involving special 
triangles including the relationship between sides and angles. 
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SCI18 7605   บททบทวนทางเคมีพื้นฐาน      4(3-3-6) 
                  (Review of Basic Chemistry)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี จลนพลศาสตรเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย และการ
ทดลองในหองปฏิบัติการในหัวขอท่ีเก่ียวของ  

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  มคีวามรูและความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตาม 
    ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี จลนพลศาสตรเคมี กรด-เบส  
    เคมีไฟฟา และเคมีอินทรีย 
2.  แกโจทยปญหาที่เก่ียวของในหองเรียนได 
3.  มทีักษะในการทําการทดลองและการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เก่ียวของ 

4.  จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรได 
5.  ถายทอดความรูที่ไดรับใหผูอ่ืนเขาใจได 
 

SCI18 7605   Review of Basic Chemistry      4(3-3-6) 

Prerequisite : None 

Lectures and laboratory work covering the topics of atomic theory and electronic 
structure of atoms, periodic table of elements, chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids, 
solids, chemical equilibrium, chemical kinetics, acids and bases, electrochemistry, and organic 
chemistry. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  gain knowledge and understanding of atomic theory and electronic structure of atoms,  

periodic table of elements, chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids, solids, chemical  
equilibrium, chemical kinetics, acids and bases, electrochemistry, and organic chemistry.  

2. solve problems in the class. 
3. have experimental skills and be able to use basic scientific equipment. 
4. collect, calculate, and analyze experimental data based on scientific principles and  

methods. 
5. describe the subject in detail to others. 
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SCI18 7606 บททบทวนทางชีววิทยาพื้นฐาน      4(4-0-8) 
                (Review of Basic Biology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 การใชความรูทางชีววิทยาเพื่อเขาใจปญหาซับซอนทางชีววิทยาดานตาง ๆ ไดแก สมบัติของสิ่งมีชีวิต 
การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว 
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.   เชื่อมโยงความหมายและความสําคัญของชีววิทยากับเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น 

2.   ประยุกตความรูพ้ืนฐานทางชีววิทยาเพ่ือเขาในปญหาซับซอนทางชวีวิทยา 

3.   ออกแบบกิจกรรมประกอบการสอนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาจากบทเรียนได 
 

SCI18 7606 Review of Basic Biology      4(4-0-8) 
Prerequisite : None 

 Application of biology knowledge to understand complex biological problems 
including the unity of life, organization of life, biological concepts, the role of chemistry in 
biology, cell and metabolism, the genetic basis of life, evolution, the diversity of life, structure 
and function of plants, structure and function of animals, ecology, and behavioral ecology. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.   relate the meaning and significance of biology to global phenomena and events; 
2.   apply the basic biology knowledge to understand complex biological problems; 
3.   design appropriate learning activities to help learners relate the knowledge from different  
      topics. 
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SCI18 7607   บททบทวนทางฟสิกสพื้นฐาน      4(4-0-8) 
                   (Review of Basic Physics) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การใชความรูทางฟสิกสเพื่อเขาใจปญหาทางฟสิกสดานตาง ๆ ไดแก กฏการเคลื่อนท่ีของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบเชิงเสนและแบบหมุน โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงานกล ทฤษฏีบท งานพลังงาน 
ความยืดหยุน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก การแกวงกวัดแบบหนวงและเรโซแนนซ การแผของคลื่น 
คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของแกส สนามไฟฟาและ
ศักยไฟฟา  กระแสและความตานทาน  สนามแมเหล็กและการเหนี่ยวนํา  วงจรไฟฟา กฏของเคอรชอฟฟ     
คลื่นแสง ฟสิกสยุคใหมเบ้ืองตน   
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  เชื่อมโยงความหมายและความสําคัญของฟสิกสกับปรากฏการณทางฟสิกสที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติได 
2.  ประยุกตความรูพื้นฐานทางฟสิกสเพ่ือแกปญหาทางฟสิกส 
3.  ออกแบบกิจกรรมประกอบการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาจากบทเรียนได 
 

SCI18 7607  Review of Basic Physics      4(4-0-8) 
Prerequisite : None 

Application of physics knowledge to understand Physics problems including Newton’s 
Laws of motion, Linear motion, linear momentum, angular momentum, mechanical energy, 
work-energy theorem, elasticity, simple harmonic motion, damped oscillation and resonance, 
propagation of wave, sound wave, flow of fluid, heat and thermodynamics, kinetic theory of 
gas, electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, electric 
circuits, Kirchhoff’s rules, light wave, modern physics.   
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  relate the meaning and significance of physics to the physics phenomena in nature. 
2.  apply the basic Physics knowledge to understand physics problems; 
3.  design appropriate learning activities to help learners relate the knowledge from different  
     topics. 
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SCI18 7608  บททบทวนทางวิทยาศาสตรทั่วไป       4(4-0-8)
          (Review of General Science) 
วิชาบังคบักอน : ไมมี  

 การดําเนินการบนเสนจํานวนจริง การเขาใจทศนิยม  ตัวประกอบจํานวนธรรมชาติ และเลขจํานวนจริง 
ทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ  สมบัติ
ของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต กฏการเคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคล่ือนที่
แบบเชิงเสน โมเมนตัมเชิงเสน พลังงานกล ทฤษฏีบทงานพลังงาน 
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. หาคาสัมบูรณของตัวเลขได ตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนธรรมชาติ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน และฐานนิยมของชุด

ขอมูล 
2. อธิบายทศนิยมในรูปแบบของคาํและในรูปแบบของมาตรฐาน เศษสวนที่เปนพจนที่ต่ําที่สุด ดีกรีของความเปนไปได

เปนคาความนาจะเปน และรูปหลายเหลี่ยมโดยจํานวนของดาน 
3. ดําเนินการดวยจํานวนจริง บวก ลบ คูณ และหารเศษสวน 
4. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎีอะตอมและโครงสรางอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตาม 
    ตารางธาตุ พันธะเคมี และปริมาณสัมพันธ  
5. เชื่อมโยงความหมายและความสําคัญของชีววิทยากับเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น 
6. เชื่อมโยงความหมายและความสําคัญของฟสิกสกับปรากฏการณทางฟสิกสที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติได 
 
SCI18 7608  Review of General Science      4(4-0-8) 
Prerequisite : None 
 Operations on the real number Line, understanding decimals, natural number factors and 
real number arithmetic, atomic theory and electronic structure of atoms, periodic table of elements, 
chemical bonding, stoichiometry, the unity of life, organization of life, biological concepts, the role 
of chemistry in biology, Newton’s Laws of motion, linear motion, linear momentum, mechanical 
energy, work-energy theorem. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, students will be able to: 
1. find the absolute value of a number, all the factors of a natural number, the mean, median, and 

mode of a set of data. 
2. explain decimals in words and in standard form, fractions to their lowest terms, the degree of 

likelihood as a probability value, and polygons by the number of sides. 
3. perform operations with real numbers, add and subtract fractions, and multiply and divide 

fractions. 
4.  gain knowledge and understanding of atomic theory and electronic structure of atoms,  

periodic table of elements, chemical bonding and stoichiometry. 
5. relate the meaning and significance of biology to global phenomena and events. 
6. relate the meaning and significance of physics to the physics phenomena in nature. 
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SCI18 7609   การเรียนรูและสรางปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริง         3(1-6-4) 
                   (Learning and Building Virtual Science Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร (เคมี ชีววิทยา ฟสิกส) แบบเสมือนจริง 
เครื่องมือที่เหมาะสมในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริง การออกแบบ วางแผน และเขียน
แผนกระบวนการถายทอดความรูหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
แบบเสมอืนจริง การสรางระบบการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริง 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริงได 
2. เลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริงได 
3. ออกแบบ วางแผน และเขียนแผนกระบวนการถายทอดความรูหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมจัดการเรียน

การสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจริงได 
4. สรางระบบการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรแบบเสมือนจรงิข้ันพ้ืนฐานได 
 

SCI18 7609   Learning and Building Virtual Science Laboratory   3(1-6-4) 
Prerequisite : None 

Teaching and learning management of virtual science (Chemistry, Biology, Physics) 
laboratories, Appropriate tools for teaching virtual science laboratory, designing, planning and 
writing process plans for transferring knowledge or organizing activities to promote teaching 
and learning of virtual science laboratory, creating a basic virtual science laboratory system.  
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. describe teaching and learning management of virtual science (Chemistry, Biology, 

Physics) laboratories. 
2. choose appropriate tools for teaching virtual science laboratory. 
3. design, plan and write process plans for transferring knowledge or organizing activities to 

promote teaching and learning of virtual science laboratory. 
4. create a basic virtual science laboratory system. 
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SCI18 7610  ทักษะที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรและการผลิตผลงานทางวิชาการ     3(3-0-6) 
         (Science Project Consultant and Academic Work Production Skills) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การพัฒนาทักษะของท่ีปรึกษาโครงงานเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนผานโครงการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร โดยครบคลุมทักษะในการสืบคนและการหาโจทยวิจัย การออกแบบโครงงาน การวางแผนการ
ทดลอง การใชสถิติที่เหมาะสมกับโครงงาน การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงสถิติ และการเขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตร นอกจากนี้ยังมุงเนนการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนผานการทําโครงงานวิจัย โดยคลอบคลุม
ทักษะการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning ) การออกแบบการประเมินการเรียนรู
ของผูเรียนจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร และการเขียนบทความวิจัยในมาตรฐานของวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายหลักการตาง ๆ ในดานการสืบคนและการหาโจทยวิจัย การออกแบบโครงงาน การวางแผนการ

ทดลอง การใชสถิติที่เหมาะสมกับโครงงาน การวิเคราะหขอมูลวิจัยเชิงสถิติ การเขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตร การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน การออกแบบการประเมินการเรียนรูของผูเรียนจากการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร และการเขียนบทความวิจัย 

2. สรางโจทยโครงงาน ออกแบบโครงงาน วางแผนการทดลอง และเลือกใชสถิติที่เหมาะสม 
3. ใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติได 
4. วิเคราะหและแปลผลขอมูลโดยใชสถิติได 
5. ออกแบบและประเมินการเรียนรูของผูเรียนจากการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐานได 
6. เขียนบทความวิจัยในมาตรฐานของวารสารวิชาการระดับชาติ 
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SCI18 7610   Science Project Consultant and Academic Work Production Skills  3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

 Development of project consultant skills for improving student learning through 
science projects, covering skills for searching and finding research questions, designing project, 
depicting experiments, choosing the suitable statistics for projects, analyzing statistical data, 
and writing the scientific report. Also, emphasis on the development of class research skills 
through research projects, including project-based learning skills, design of student learning 
evaluation from scientific project performance, and writing of research manuscripts at the 
national journal standards. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain the principles for searching and finding research questions, designing project, 

depicting experiments, choosing the suitable statistics for projects, analyzing statistical 
data, writing the scientific report, learning of project- based learning skills, designing of 
student learning evaluation from scientific project performance, and writing of research 
manuscripts. 

2. produce project questions, design project, depict experiment, and choose the suitable 
statistics. 

3. use statistical program. 
4. analyze and interpret data by statistical analysis. 
5. design and evaluate the student learning via the problem-based learning. 
6. write research manuscript at the national journal standards. 
 
  



มคอ.2 

233 
 
 

SCI18 7611 ออกแบบการเรียนรูสําหรับโอลิมปกวิชาการ    2(2-0-4) 
                (Classroom Design for Science Olympiad Teachers) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักการเตรียมสื่อการสอน กรอบเน้ือหาวิชา วิธีการออกขอสอบและการเฉลย สําหรับนักเรียน
ศักยภาพสูง 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  ออกแบบสื่อการสอนตามกรอบเนื้อหาสําหรับนักเรียนศักยภาพสูง 

2.  ออกแบบการประเมินผลการเรียนรูตามหลักสากล 
 

SCI18 7611 Classroom Design for Science Olympiad Teachers  2(2-0-4) 
Prerequisite : None 

 Concept in instructional media design, course content frame, exam questions design, 
and solution for high potential students. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.   design instructional media based on course content frame for high potential students; 
2.   design exam questions, and solution according to international standard. 
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SCI18 7612   วิทยาการคํานวณสําหรับครู      3(2-3-4) 
                  (Coding for Teacher) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การรูดิจิทัล การคิดเชิงคํานวณ การออกแบบขั้นตอน การเขียน โปรแกรมภาษาตางๆ เชน Python, 
C, C++ หรือ Scratch การเขียนโปรแกรมเพ่ือแกปญหา การประมวลผลขอมลู การจัดการขอมูล การนําเสนอ
ขอมูล การพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอน 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึมพ้ืนฐานได 
2.  แกปญหาเชิงตัวเลขและขอมูลพ้ืนฐานดวยการเขียนโปรแกรมได 
 

SCI18 7612  Coding for Teacher       3(2-3-4) 
Prerequisite : None 

 Digital literacy, computational thinking, algorithm design, programming in Python, C, 
C++ or Scratch, problem solving by programming, data processing, data management, data 
visualization, application development for teaching. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  explain the principles of the basic programming and algorithm. 
2.  use the programming to resolve the basic problem involving the numerical value and    
     Data.  
  



มคอ.2 

235 
 
 

SCI18 7613  การตรวจวัดสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน     3(3-0-6) 
                 (Environmental Monitoring for Sustainability) 
วิชาบังคับกอน: ไมมี 
 ทฤษฎี แนวคิด ความสําคัญ วิธีการตรวจวัด ติดตามขอมูลสิ่งแวดลอม และการงานขอมูล 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายถึงความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีในการตรวจวัดขอมูลสิ่งแวดลอม 
2. อธิบายวิธีการมาตรฐานในการตรวจวัดสิ่งแวดลอมทั้งการตรวจวัดดิน น้ํา อากาศ และสิ่งมีชีวิต 
3. ประยุกตวิธีการมาตรฐานในการออกแบบกิจกรรมในหองเรียน 
 
SCI18 7613  Environmental Monitoring for Sustainability   3(3-0-6) 
Prerequisite : None 
 Principles, concepts, significance, protocols for environmental measurement, 
monitoring, and report environmental data. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain the concepts, significance, protocols for environmental measurement and 

monitoring; 
2. explain the standard protocols for Pedosphere, Hydrosphere, Atmosphere, and Biosphere 

measurements; 
3. apply the standard protocols in classroom activities design. 
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SCI18 7614   ดาราศาสตรพื้นฐานสําหรับครู      3(3-0-6) 
                  (Basic Astronomy for Teacher) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ทรงกลมฟา ระบบสุริยะ กลศาสตรทองฟา การเคลื่อนที่ของวัตถุบนทองฟา กฎของเคปเลอร วงโคจร
วงกลมและวงรี การโคจรของระบบดาวคู (binary stars) และดาวเคราะหนอกระบบสุริยะ (exoplanets)    
ดาวฤกษและวิวัฒนาการของดาวฤกษ ดาราจักรประเภทตาง ๆ เอกภพวิทยาข้ันพ้ืนฐาน โดยคอรสเรียนนี้
ครอบคลุมถึงเทคนิคการวัดและการวิเคราะหขอมูลในทางดาราศาสตร อาทิเชน เทคนิคพาราแลก (parallax) 
เทคนิค main-sequence fitting, standard candle, Tully-Fisher relation และการทดลองอื่น ๆ ซึ่งจะ
นําไปสูความเขาใจในหลักการทางฟสิกสที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณดาราศาสตรขั้นพื้นฐาน 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  ออกแบบวางแผนกระบวนการถายทอดความรูหรือการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูทางดาราศาสตรได 
2.  ถายทอดความรูทางดาราศาสตรไดถูกตองตามทฤษฎีและเหมาะสมกับผูเรียนรูซึ่งจะนําไปสูการเกิดความ 
    เชี่ยวชาญ 

 

SCI18 7614  Basic Astronomy for Teacher     3(3-0-6) 

Prerequisite : None 

Celestial sphere, solar system, celestial mechanics, Kepler’ s laws, spherical and 
elliptical orbits, binary stars, exoplanets, star evolution, galaxy, and cosmology.  This course 
also covers the measurement and data analysis techniques for astronomers including parallax, 
main- sequence fitting, standard candle, and Tully- Fisher relation and other experiments for 
better understanding the astronomical phenomena.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  plan the teaching methodology or the activity for the astronomy education. 
2.  explain correctly suitably the astronomical principles to the student. 
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SCI18 7615   เทคโนโลยีการพิมพสามมิติและการประยุกตใชงานทางการศึกษา  3(3-0-6) 
                   (3D Printing Technology and Applications in Education)   

วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 รายวิชานี้ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ หลักการทํางาน การใชงาน การซอม
บํารุงรักษา เรียนรูสมบัติของวัสดุและการเลือกใชใหเหมาะสม แนวคิดและกระบวนการสรางชิ้นงาน สามมิติ 
การออกแบบไฟลสามมิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางงาย ตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยี การพิมพสาม
มิติทางการศึกษา ฝกทักษะความรูดานการออกแบบ และพัฒนาชิ้นงานสามมิติสําหรับสรางนวัตกรรม การ
เรียนรูวิทย-คณติ ดวยตนเอง  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.   เขาใจและแยกแยะเทคโนโลยีการพิมพสามมิติแบบตาง ๆ 

2.   อธิบายหลักการทํางาน และแนวคิดกระบวนการสรางชิ้นงานสามมิติ 
3.   วิเคราะหและเลือกใชวัสดุสําหรับการพิมพสามมิติไดเหมาะสมกับการประยุกตใช 
4.   ออกแบบไฟลสามมิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางงาย 

5.   ประยุกตและสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูวิทย-คณิต โดยใชเครื่องพิมพสามมิติ 
 

SCI18 7615  3D Printing Technology and Applications in Education   3(3-0-6) 
Prerequisite : None 

The course covers a general understanding of 3D printing technology. This includes 

basic principle, operation, maintenance, 3D printing materials and selection. Concept and 3D 
printing process, 3D model design using a simple software are also included. Applications of 
3D printing technology in education is explained in the course. Finally, knowledge and skill 
in 3D printing are applied for creating of science and mathematics learning innovation. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.   understand and distinguish several types of 3D printing technology. 
2.   explain 3D printing principle and concept of the process. 
3.   analyze and select a suitable 3D printing material for applications.   
4.   design 3D models by using a simple software. 
5.   apply and create a science and mathematics learning innovation by using 3D printing.   
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SCI18 7007  สัมมนาการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร    2(0-4-4) 
        (Science-Mathematics Learning Seminar) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

สืบคนและเก็บขอมูลงานวิจัยทางการเรียนรูวิทยาศาสตร ประมวลประเด็นปญหาแลวนําเสนอพรอม
แนวทางแกปญหาบางประเด็นทางการเรียนรูวิทยาศาสตร 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  สืบคนและเก็บขอมูลงานวิจัยทางการเรียนรูวิทยาศาสตรได 
2.  ประมวลประเด็นปญหาทางการเรียนรูวิทยาศาสตรแลวนําเสนอได 
3.  เสนอแนวทางแกปญหาบางประเด็นทางการศึกษาได 
 

SCI18 7007 Science-Mathematics Learning Seminar      2(0-4-4) 

Prerequisite : None 

Science education research data collection, identification and presentation of research 
topics, proposal on possible solutions to some educational problems.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  locate and select education research data.  
2.  identify and present science learning - related topics. 
3.  point out possible solutions to some educational problems.  
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SCI18 8601   หัวขอคัดสรรทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   3(3-0-6) 

                   (Selected Topics in Science-Mathematics Learning) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวขอในดานการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เนื้อหาจะเปนไปตามความ
สนใจ ความตองการ และแนวโนมในการวิจัยและการพัฒนาทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรใน
ปจจุบัน 
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
4. ไดรบัความรูอยางละเอียดและลึกซึ้งเก่ียวกับหัวขอที่เลือก 
5. เชี่ยวชาญและเขาใจในหลักการเบื้องหลังการใชงานเฉพาะของหัวขอท่ีเลือก 
6. ใชวิจารณญาณอยางสมเหตุสมผลและดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนทั้งหมดในหัวขอท่ีเลือก  

  
SCI18 8601   Selected Topics in Science-Mathematics Learning  3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 
 This course covers topics in the field of Science-Mathematics Learning. Content is 
according to students’ interests, requirements and current trends in research and 
development of Science-Mathematics Learning. 
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
4. have gained deep and detailed knowledge about the selected topics. 
5. master and understand the principles behind some specific applications of the selected 

topics.  
6. make reasonable judgements and carry through all necessary steps with regards to the 

topics chosen to investigate.  
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SCI18 8602   ปญหาพิเศษทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร   3(3-0-6) 
                   (Special Problems in Science-Mathematics Learning) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

หลักสูตรนี้ครอบคลุมปญหาพิเศษในดานการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เนื้อหางานจะเปนไป
ตามความสนใจ ความตองการของผูเรียนโดยความเห็นชอบของผูสอน มีการศึกษาและรายงานการแกปญหา
พิเศษทางการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรซึ่งไมมีในรายวิชาทั่วไป 
ผลผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs)  : 
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 
1. ไดรบัความรูอยางละเอียดและลึกซึ้งเก่ียวกับปญหาพิเศษที่เลือก 
2. เชี่ยวชาญและเขาใจในหลักการเบื้องหลังการใชงานเฉพาะของปญหาพิเศษที่เลือก 
3. ใชวิจารณญาณอยางสมเหตุสมผลและดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนทั้งหมดในหัวขอท่ีเลือก  

  
SCI18 8602   Special Problems in Science-Mathematics Learning  3(3-0-6) 
Prerequisite:  None 
 This course covers special problems in the field of Science-Mathematics Learning. 
Assignment by consent of instructor in the field of selected study. Studies and reports on 
special problems related to Science-Mathematics Learning not covered in regular coursework.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, a student will be able to : 
1. have gained deep and detailed knowledge about the special problems. 
2. master and understand the principles behind some specific applications of the special 

problems.  
3. make reasonable judgements and carry through all necessary steps with regards to the 

topics chosen to investigate.  
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2.11 แขนงวิชาวิทยาศาสตรพืชสมุนไพรและนวัตกรรม (Medicinal Plant Science and Innovation) 
 
SCI15 9001   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยและชีววิทยา   4(3-3-8) 

      (Research Methodology in Medical and Biological Sciences)   
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ศึกษาหลักการสําคัญในกระบวนการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวย ความหมายของการ
วิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการวิจัย จรรยาบรรณในการทําวิจัย การเขียนโครงราง
วิจัย การคนควาทบทวนวรรณกรรมและการจัดทําเอกสารอางอิง การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย
ทางการแพทยและชีววิทยา การทบทวนสถิติประเภทตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในงานวิจัยทางการแพทยและชีววิทยา
ไดอยางเหมาะสม การฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากงานวิจัย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายหลักการสําคัญในกระบวนการวิจัยได  
2. คนควาขอมูลและเขียนโครงรางวิจัยและจัดทําเอกสารอางอิงได 
3. เลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัยทางการแพทยและชีววิทยาได 
4.   ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลวิจัยได 
 
SCI15 9001     Research Methodology in Medical and Biological Sciences 4(3-3-8) 
Prerequisite : None 

Study concepts in scientific research methodology including, research definition, 
research category, research methods, research ethic, research proposal writing, literature 
search, citation reference databases, reviewing and choosing the appropriate statistics for 
medical and biological researches, practice using computer software for statistical analysis.  
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.   explain concepts in research methodology. 
2.   search for literature, write a research proposal and citing references. 
3.   choose the appropriate statistics for medical and biological research. 
4.   use computer software for statistical analysis. 
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SCI15 9002   เทคนิคในการศกึษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพร        2(1-3-4)  
            (Techniques for Studying Biological Effects of Medicinal Plants)   
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

เทคนิคที่ใชในการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรตอโรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้อ 
เชน การทดสอบกับสัตวทดลอง มิญชวิทยา (วิทยาเนื้อเยื่อ) การสกัดพืชสมุนไพรและการวิเคราะหสารเคมีที่
สําคัญในพืชสมุนไพร กลองจุลทรรศน โครมาโตกราฟ  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  

1. อธิบายหลักการเทคนิคในการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรได  
2. สาธิตเทคนิคในการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรได 
3. ประยุกตใชเทคนิคในการศึกษาการออกฤทธ์ิทางชีวภาพของพืชสมุนไพรเพ่ือทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของ

พืชสมุนไพรได 
 
SCI15 9002    Techniques for Studying Biological Effects of Medicinal Plants    2(1-3-4) 
Prerequisite : None       

Techniques for studying biological effects of medicinal plants on infectious and non-
infectious diseases such as laboratory animals, histology, medicinal plant extraction and 
essential chemical substances in medicinal plants, microscopy, chromatography.  
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain concepts of techniques for studying biological effects of medicinal plants. 
2. demonstrate techniques for studying biological effects of medicinal plants.  
3. apply techniques for studying biological effects of medicinal plants to test biological 

activity of medicinal plants. 
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SCI15 9003  บทบาทของพชืสมุนไพรตอการทํางานของรางกายมนุษยและโรคภัยไขเจ็บ 4(4-0-8) 
            (Role of Medicinal Plant in Human Body Function and Health Disease) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา ระดับเซลล เนื้อเยื่อพื้นฐาน อวัยวะของระบบตาง ๆ 
ในรางกายมนุษย การเปลี่ยนแปลงและการปองกันและฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของระบบตาง ๆ ใน
รางกายมนุษย บทบาทของพืชสมุนไพรตอการทํางานของรางกายและโรคภัยไขเจ็บ การประยุกตใชพืช
สมุนไพรในการปองกันและฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายและจําแนกโครงสรางและหนาท่ีของรางกายมนุษย   
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลง การปองกัน และฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของรางกายมนุษยได  
3. อธิบายบทบาทของพืชสมุนไพรตอการทํางานของรางกายมนุษยและโรคภัยไขเจ็บได 
4. นําความรูดานสมุนไพรไปประยุกตใชในการปองกัน และฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของรางกายมนุษย

ได 
 
SCI15 9003    Role of Medicinal Plant in Human Body Function   4(4-0-8)  
                   and Health Disease 
Prerequisite : None 

Study anatomy and physiology of cells, tissues, and organs of the human body 
systems, changes and prevention and rehabilitation in function of the human body systems, 
role of medicinal plant in human body function and health disease, application of medicinal 
plant in prevention and rehabilitation of human body system function. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain and classify structure and function of the human body systems. 
2. describe changes, prevention, and rehabilitation in function of the human body systems. 
3. describe role of medicinal plant in human body function and health disease. 
4. apply the knowledge to use medicinal plant for prevention, and rehabilitation of human 

body function. 
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SCI15 9004   ภูมิคุมกันวิทยาและวิทยาศาสตรพืชสมุนไพร    4(4-0-12) 
      (Immunology and Medicinal Plant Science) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
การศึกษาระบบภูมิคุมกันของรางกาย และกลไกที่ปองกันรางกายจากจุลชีพ การตอบสนองของ

ระบบภูมิคุมกันตอสิ่งแปลกปลอม การทดสอบปฏิกิริยาอิมมูน โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางภูมิคุมกัน การ
เสริมสรางภูมิตานทานของรางกาย วิทยาการและเทคโนโลยีใหมที่เก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน การใชความรู
ทางวิทยาภูมิคุมกันมาประยุกตในการวินิจฉัยและการรักษาโรคดวยภูมิคุมกันบําบัด บทบาทของพืชสมุนไพร
ตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันของรางกาย การประยุกตใชพืชสมุนไพรเพ่ือสงเสริมการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันของรางกาย  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายความรูพ้ืนฐานของระบบภูมคิุมกันได 
2. อธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติและโรคทางภูมิคุมกันได 
3. นําความรูไปใชในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรเพื่อศึกษาการทํางานของระบบภูมิคุมกัน

ของรางกายได 
 
SCI15 9004     Immunology and Medicinal Plant Science    4(4-0-12) 
Prerequisite : None 

Studies about body immunological system and mechanisms for protection the body 
from microbes, immune response to foreign substances, immunological disorders, 
immunological tests, immunization, science and new technologies related with immunological 
system, immunological knowledge applying for diagnosis and treatments with 
immunotherapies, and role of medicinal plants in facilitation the body immune system 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  describe basic knowledge on the immune system.  
2.  describe immunological disorders and diseases. 
3.  use the knowledge to examine biological activity of medicinal plants on the body  

immunological system. 
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SCI15 9005  เภสัชเวทขั้นสูง        4(4-0-12) 
            (Advanced Pharmacognosy) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

การประยุกตในวิชาเภสัชเวท เชน อนุกรมวิธานของพืชสมุนไพรและสารเคมีที่สําคัญในแตละวงศ 
การประเมินผลทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติ สูตรตํารับของพืชสมุนไพร โภชนเภสัชจากพืช 
เครื่องสําอางจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ตลาดพืชสมุนไพรของไทยและของโลก พืชสมุนไพรที่ผลิตโดย
โรงพยาบาลและบริษัทเอกชน  พืชสมุนไพรที่ผลิตจากองคการเภสัชกรรม การประยุกตใชพืชสมุนไพรใน
ชีวิตประจําวัน กฎหมายของไทยที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑพืชสมุนไพร 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายหลักการทางเภสัชเวชได 
2. อธิบายวิธีการประยุกตใชพืชสมนุไพรในชีวิตประจําวันได 
3. เปรียบเทียบเก่ียวกับตลาดพืชสมุนไพรของไทยและของโลก ธุรกิจ/อุตสาหกรรมการผลิตพืชสมุนไพรทั้ง

ภาครัฐและเอกชนได 
4. สรุปกฎหมายของไทยที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑพืชสมุนไพร 
 
SCI15 9005    Advanced Pharmacognosy      4(4-0-12) 
Prerequisite : None   

Applications in pharmacognosy, i.e., the taxonomy of medicinal plants and essential 
chemical substances, biological evaluation of natural products, medicinal plant formulations, 
nutraceuticals from plants, cosmetics from natural products, commercial market trends of 
Thai and global medicinal plants, medicinal plant products produced by Thai hospitals, and 
private companies, medicinal plant products produced by pharmaceutical organizations, 
application of medicinal plants in daily use, Thai government law concerning medicinal plant 
products.  
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain the concept of pharmacognosy.  
2. explain how to apply medicinal plants in daily use. 
3. compare the Thai and global medicinal plants market trends, commercial/ industrial 

medicinal plant production by government and private sectors. 
4. summarize Thai government law concerning medicinal plant products. 
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SCI15 9006   พฤกษเคมีประยุกต       4(4-0-12) 
             (Applied Phytochemistry) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี และคุณสมบัติทางชีวภาพของสารเคมจีากพืชสมุนไพรที่ใชเปน
ยา เครื่องสําอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การคนหายาใหมจากธรรมชาติ การศึกษาวิจัยทางพืชสมุนไพร 
การศึกษาในขอบเขตเนื้อหาของสารเคมีในพืช การสังเคราะหสารเหลานั้น การแปรรูปชีววิธี อนุกรมวิธาน
สารเคมี 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายเกี่ยวกับพฤกษเคมีพืชสมุนไพรได 
2. อธิบายวิธีที่คนหายาใหมจากธรรมชาติ การสังเคราะห และการแปรรปูได 
3. นําเสนอการศกึษาวิจัยทางพืชสมุนไพรได 
4. นําความรูดานพฤกษเคมีไปประยุกตใชในการสรางยาใหมจากธรรมชาติได 
 
SCI15 9006     Applied Phytochemistry      4(4-0-12) 
Prerequisite : None   

Physical, chemical, biochemical, and biological properties of chemicals from 
medicinal plants used as medicine, cosmetics, health food supplements, searching for new 
natural drugs, medicinal plant research study, studies in phytochemistry, biosynthesis, 
biotransformation, chemotaxonomy. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain about phytochemistry. 
2. explain how to search, synthesize and process new drugs from natural sources. 
3. present research study on medicinal plants.  
4. apply the phytochemistry knowledge to develop new drugs from natural sources. 
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SCI15 9007  ยาจากธรรมชาติข้ันสูง       4(4-0-12) 
   (Advanced Drugs from Nature) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
ศึกษายาจากผลิตภัณฑธรรมชาติและผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่ใชเปนยา เชน ยาปฏิชีวนะ ยาแก

ปวด-ลดไข ยาตานมาลาเรีย ยากดภูมิคุมกัน ยาที่ใชรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดยาลดไขมันในเสนเลือด  ยา
ลดน้ําตาลในเลือด  ยาตานฤทธิ์ฮอรโมน ยาตานมะเร็งและสารกําจัดแมลง การสกัดแยก การตรวจสอบ
เบื้องตนและการพิสูจนเอกลักษณสารสําคัญในผลิตภัณฑจากธรรมชาติ การตรวจคุณภาพของพืชสมุนไพรและ
ยาจากธรรมชาติ การทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพและความเปนพิษของพืชสมุนไพรทั้งในหลอด
ทดลองและสัตวทดลอง แนวทางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมยาจากสารที่ไดจากธรรมชาติ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายเกี่ยวกับยาจากผลิตภัณฑธรรมชาติและผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่ใชเปนยาได 
2. สรุปเก่ียวกับการตรวจคุณภาพของสมุนไพรและยาจากธรรมชาติ  สกัดแยก ตรวจสอบเบื้องตนและพิสูจน

เอกลักษณสารสําคัญในผลิตภัณฑจากธรรมชาติได 
3. อธิบายเกี่ยวกับการทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพและความเปนพิษของสมุนไพรทั้งในหลอด

ทดลองและสัตวทดลอง แนวทางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมยาจากสารท่ีไดจากธรรมชาติได 
 
SCI15 9007   Advanced Drugs from Nature            4(4-0-12)  
Prerequisite : None 

Study drugs from nature and natural products that have been used as drugs such 
as antibiotics, antipyretic, analgesics, antimalarial, immunosuppressant, and as drugs used in 
cardiovascular diseases, antihyperlipidemic, antidiabetes, hormone antagonists, anticancer, 
and insecticides, extraction, screening test and identification of essential chemical substances 
from natural products, evaluating quality of medicinal plants and natural products, test and 
efficacy evaluation and toxicity of medicinal plants both in vitro and in vivo, research and 
development guideline and innovation of drugs from natural substances.  
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain about drugs from nature and natural products that have been used as drugs. 
2. summarize about evaluating quality of medicinal plants and natural products, extraction,     
     screening test and identification of essential chemical substances from natural products.  
3. explain about test and efficacy evaluation and toxicity of herbs medicinal plants both in 

vitro and in vivo, research and development guideline and innovation of drugs from 
natural substances.   
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SCI15 9008  หัวขอปจจุบันและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรพชืสมุนไพร   4(4-0-12) 
             (Current Topics and Innovation in Medicinal Plant Science) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาหัวขอปจจุบันและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรพืชสมุนไพร แนวคิดการวิจัยใหม ๆ และ
นวัตกรรมกรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตรพืชสมุนไพร การยกระดับการใชความรูทองถิ่นในพืชสมุนไพรสูระดับ
อุตสาหกรรม การนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ การทําวิจัย การใชชีวิตประจําวัน และทาง
การแพทย  
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายเกี่ยวกับหัวขอปจจุบันและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรพืชสมุนไพรได 
2. ประยุกตใชหัวขอปจจุบันและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรพืชสมุนไพรเพื่อการประกอบอาชีพ การทําวิจัย 

การใชชีวิตประจําวัน และทางการแพทยได 
 
SCI15 9008   Current Topics and Innovation in Medicinal Plant Science 4(4-0-12) 
Prerequisite : None 

Study current topics and innovation in medicinal plant science, new research and 
innovation ideas about medicinal plant science, upgrading the use of local knowledge in 
medicinal plants to industrial level, application of medicinal plant science in career, research, 
daily life, and medical purposes. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1. explain about current topics and innovation in medicinal plant science.  
2. apply current topics and innovation in medicinal plant science to career, research, daily 

life, and medical purposes. 
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3.3.3  กลุมวิชาสัมมนา (Seminar) 
SCI18 7005 สัมมนา 1        1(0-2-2) 

(Seminar I) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  

สืบคนขอมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ประมวลประเด็นปญหา แลว
นําเสนอ พรอมแนวทางแกปญหาบางประเด็นที่เก่ียวของ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  สืบคนขอมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่มีประโยชนได 
2.  ประมวลประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตรได  
3. นําเสนอ อภิปราย และสื่อสารองคความรูที่ไดจากการสืบคนขอมูลได 
4.  เสนอแนวทางแกปญหาบางประเด็นที่เก่ียวของได 
 
SCI18 7005 Seminar I          1(0-2-2) 

Prerequisite : None 

Science, technology or innovation research data collection, identification and 
presentation of research topics, proposal on possible solutions to related problems.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  Locate and select effective research data.  
2.  Identify the scientific problems or related topics. 
3.  Present, discussion and communicate the knowledge from the studying 

4.  Point out possible solutions to some related problems.  
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SCI18 7006 สัมมนา 2        1(0-2-2) 
(Seminar II) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
สืบคนขอมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ประมวลประเด็นปญหา แลว

นําเสนอ พรอมแนวทางแกปญหาบางประเด็นที่เก่ียวของ 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  สืบคนขอมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่มีประโยชนได 
2.  ประมวลประเด็นปญหาทางวิทยาศาสตรได  
3. นําเสนอ อภิปราย และสื่อสารองคความรูที่ไดจากการสืบคนขอมูลได 
4.  เสนอแนวทางแกปญหาบางประเด็นที่เก่ียวของได 
 
SCI18 7006 Seminar II          1(0-2-2) 

Prerequisite : None 

Science, technology or innovation research data collection, identification and 
presentation of research topics, proposal on possible solutions to related problems.  
Course learning outcomes (CLOs) 

Having successfully completed this course, student must be able to : 
1.  Locate and select effective research data.  
2.  Identify the scientific problems or related topics. 
3.  Present, discussion and communicate the knowledge from the studying 

4.  Point out possible solutions to some related problems.  
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3.3.4  กลุมวิชาสหกิจบัณฑิตศึกษา (Graduate Cooperative Education) 
SCI18 7008  สหกิจบัณฑิตศึกษา 1        8(0-0-0) 
         (Graduate Cooperative Education I)   
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

รายวิชาที่มุงเนนใหนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการของภาคเอกชนและ
หนวยงานของรัฐ รวมถึงการเรียนรูประสบการณจริงกับผูประกอบการธุรกิจสตารทอัพหรือสถานบมเพาะ
ผูประกอบการใหม ที่มีการบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมุงเนน
ใหนักศึกษาไดเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการ การวิจัย และกระบวนนําองคความรูมาบูรณาการใหเกิด
ประโยชนหรือแกปญหา นักศึกษาจะไดปฏิบัติงานรวมกับสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยมี
เจาหนาที่ของสถานประกอบการเปนที่ปรึกษาการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะตองรายงานและอภิปรายผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตอคณาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเขาใจปญหาในกระบวนการทํางาน 
2.  บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือแกปญหาในสถานประกอบการ 
3.  เรียนรูทักษะใหมและพัฒนาทักษะเดิมจากการเรียนในหลักสูตร ใหเกิดประโยชนตอสถานประกอบการ 
4.  ทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากรในสถานประกอบการ วางแผน จัดการ และดําเนินงานใหสําเร็จตามแผนงาน 
 
SCI18 7008  Graduate Cooperative Education I      8(0-0-0) 
Prerequisite : None 

In this course, graduate students will have a chance to work with private sectors, 
governmental sectors, startup company or enterprise incubator. In addition, graduate students 
will learn how to collaborate research and earn the real experiences of working with these 
sectors.  Students will experience the entire processes of integrated knowledge for solving 
problems. Students will work with the company for not less than 16 weeks. Students will be 
assigned their work and monitored by company supervisor.  Finally, students are required to 
present and discuss what they have accomplished after finish the graduate cooperative 
education. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  understand problems in real enterprises. 
2.  integrate and apply the knowledge in science, technology and innovation to solve  
    problems in real enterprises.  
3.  learn new skills or improve what students learn in their own disciplines to create values   
    for the company.  
4.  work well with others at the company during meetings, planning and projects. 
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SCI18 7009  สหกิจบัณฑิตศึกษา 2        8(0-0-0) 
  (Graduate Cooperative Education II) 
วิชาบังคับกอน : SCI18 7008 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1 

นักศึกษาสามารถออกปฏิบัติสหกิจบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติมได โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1.  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเขาใจปญหาในกระบวนการทํางาน 
2.  บูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือแกปญหาในสถานประกอบการ 
3.  เรียนรูทักษะใหมและพัฒนาทักษะเดิมจากการเรียนในหลักสูตร ใหเกิดประโยชนตอสถานประกอบการ 
4.  ทํางานเปนทีมรวมกับบุคลากรในสถานประกอบการ วางแผน จัดการ และดําเนินงานใหสําเร็จตามแผนงาน 
 
SCI18 7009  Graduate Cooperative Education II      8(0-0-0) 
Perquisite : SCI18 7008 Graduate Cooperative Education I 

Graduate students can work with the company one more semester with consent of 
the advisor. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  understand problems in real enterprises. 
2.  integrate and apply the knowledge in science, technology and innovation to solve  
    problems in real enterprises.  
3.  learn new skills or improve what students learn in their own disciplines to create values   
    for the company.  
4.  work well with others at the company during meetings, planning and projects. 
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3.3.5  วิทยานิพนธ (Thesis) / การคนควาอสิระ 
SCI18 7010  วิทยานิพนธมหาบัณฑติ       16(0-0-0) 
   (M.Sc. Thesis)  
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การวิจัยเพ่ือความสมบูรณแหงปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก 2 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และใชความรูในการแกโจทยปญหาวิจัย 
2. ทําการวิจัยตามหลักการของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ 
3. ใชเครื่องมือวิจัยขั้นสูงในการทําวิจัย วิเคราะหผล และดําเนินการวิจัยรวมกับผูอ่ืน ไดอยางปลอดภัย 
4. สืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย และประยุกตใชเทคโนโลยี ไดตามการ

เปลี่ยนแปลง 
5. บูรณาการความรูในศาสตรที่แตกตาง เพื่อริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมทางกระบวนการคิด นวัตกรรม 

เทคโนโลยี หรอืทรัพยสินทางปญญา 
6. นําเสนอและเขียนผลงานวิชาการในระดับมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
SCI18 7010  M.Sc. Thesis        16(0-0-0) 
Perquisite : Consent of the School 

Research leading to the completion of a Master’s degree, scheme A2. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  Describe the scientific principle, technology and apply the knowledge for solving research  

problem.  
2.  Conduct research according to the principles of research and academic ethics.  
3.  Use the scientific equipment to properly carry out experiments, analyze data and working 

with a group of people with safety. 
4.  Make use of information searching and keep up to date with technology. 
5.  Integrate all knowledge for creating of new process, innovation, technology or intellectual 

property. 
6.  Present research results in conferences and publish academic articles in national or  

international journal. 
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SCI18 7011  การคนควาอิสระมหาบัณฑิต      7(0-0-0) 
  (M.Sc. Independent Study) 
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา ฯ 

การคนควาอิสระเพื่อความสมบูรณแหงปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แบบ ก 2 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับรายวิชา (Course learning outcomes: CLOs) :  
นักศึกษาที่ผานรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้  
1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และใชความรูในการแกโจทยปญหาวิจัย 
2. ทําการวิจัยตามหลักการของจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ 
3. ใชเครื่องมือวิจัยขั้นสูงในการทําวิจัย วิเคราะหผล และดําเนินการวิจัยรวมกับผูอ่ืน ไดอยางปลอดภัย 
4. สืบคนขอมูลจากแหลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย และประยุกตใชเทคโนโลยี ไดตามการ

เปลี่ยนแปลง 
5. บูรณาการความรูในศาสตรที่แตกตาง เพื่อริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมทางกระบวนการคิด นวัตกรรม 

เทคโนโลยี หรอืทรัพยสินทางปญญา 
 
SCI18 7011  M.Sc. Independent Study      7(0-0-0) 
Perquisite :  Consent of the School 

Independent study leading to the completion of a Master’s degree, scheme B. 
Course learning outcomes (CLOs) 
Having successfully completed this course, student must be able to: 
1.  Describe the scientific principle, technology and apply the knowledge for solving research  

problem.  
2.  Conduct research according to the principles of research and academic ethics.  
3.  Use the scientific equipment to properly carry out experiments, analyze data and working 

with a group of people with safety. 
4.  Make use of information searching and keep up to date with technology. 
5.  Integrate all knowledge for creating of new process, innovation, technology or intellectual 

property. 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอยางหัวขอวิจัย-การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

และตัวอยางแผนการเรียนของแตละมอดูล 
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1.  มอดูลเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science Instruments) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

1. การทําบริษัท startup ดานเครื่องมือแพทย 
2. นักวิจัยในบริษัท Startup ดานเครื่องมือแพทย 
3. นักวิจัยในองคกรของรัฐ อาทิ หนวยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตรการแพทย   
4. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในบริษัทเอกชน และ SME 
5. นักวิจัยในศนูยวิจัยของโรงพยาบาล   

 
ตัวอยางหัวขอการวิจัย 

1. เทคนิคเชิงแสงเพ่ือการวิเคราะหความยืดหยุนของเนื้อเย่ือชีวภาพ 
2. ระบบปญญาประดิษฐเพื่อการถายภาพจอตาและการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา 
3. การพัฒนาตนแบบระบบการถายภาพสามมิติของจอประสาทตาชนิดออพติกคอลโคเฮียเรนซโทโม

กราฟฟ 
4. การพัฒนาหนากากจากแผนเสนใยนาโนหนาท่ีพิเศษหลายดานดวยระบบอิเล็กโตรสปนนิง 
5. การพัฒนากลองจุลทรรศนเชิงแสงสามมิติเพื่อการวิเคราะหคุณภาพผิวหนัง 
6. ตนแบบกลองจุลทรรศนคอนโฟคอลเพ่ือการถายภาพสามมิติคณุภาพสูงของเนื้อเย่ือชีวภาพ 
7. ตนแบบกลองถายภาพอินฟราเรดชวงคลื่นสั้นฟลูออเรสเซนต กับการรักษามะเร็งโดยใชแสงเปน

ตัวกระตุน 
8. การพัฒนาระบบถายภาพจุลทรรศนสามมิติเพ่ือการชี้นําและติดตามการรักษาโรคมะเร็งดวยการ    

ฉายแสง 
9. การประยุกตตนแบบกลองจุลทรรศนสามมิติเพ่ือการตรวจติดตามผลการรักษาแผลกดทับภายใต

ผิวหนัง 
10. ระบบตรวจติดตามภาวะเบาหวานในจอประสาทตาของผูสูงอายุโดยตนแบบกลองจุลทรรศนสามมิติ  

โอซีที 
11. การวิจัยปญญาประดิษฐสําหรับการประมวลผลภาพและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ 
12. การพัฒนาระบบปญญาประดิษฐสําหรับระบบถายภาพจุลทรรศนสามมิติโอซีทีเพ่ือการตรวจวิเคราะห

เนื้อเยื่อชีวภาพ 
13. เทคนิคการถายภาพแบบไมทําลายเพ่ือการศึกษาตอหิน 
14. ระบบการวิเคราะหและพยากรณโรคมะเร็งโดยใชปญญาประดิษฐ 
15. การพัฒนาระบบถายภาพสามมิติโอซีทีเพื่อการตรวจหาโรคจอประสาทเสื่อมในผูสูงวัยอยางทันทวงที

เพ่ือชะลอและปองกันภาวะการสูญเสียการมองเห็น 
16. ระบบการตรวจวิเคราะหไบโอฟลมของแบคทีเรียดวยเทคนิคสเปกโตรสโคปเชิงภาพ 
17. การพัฒนาระบบตรวจจับ รักษา และติดตามการรักษามะเร็ง ดวยเทคโนโลยีเชิงแสงและเคมีไฟฟา 
18. ระบบฉายภาพเสนเลือดเพื่อชวยในการเจาะเลือด 
19. ระบบวินิจฉัยโครงขายเสนเลือดฝอยแบบสามมิติ 

-------------------------------------  
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Science Instruments) 
1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 

ตัวอยางแผนการศึกษาท่ีเนนหัวของานวิจัยที่เนนพฒันาระบบถายภาพทางการแพทย 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
coming technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7101 เทคโนโลยีการ
ถายภาพทางการแพทย 
(Medical Imaging 
Technology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7509  การโปรแกรมไพ
ธอนเพ่ือการคํานวณเชิง
วิทยาศาสตร (Python 
Programming for Scientific 
Computing)   
 
SCI05 7668  การออกแบบ
ระบบเชิงทัศนศาสตร(Optical 
Systems Design) 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties 
and laws) 
 
SCI05 7715  อิเล็กทรอนิกส 
ข้ันสูง (Advanced 
Electronics) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 10 รวม 8 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656  เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกต 
(3D Printing Technology 
and Applications)    
 
SCI18 7513 ปญญาประดษิฐ
สําหรับการแพทยและการ
สาธารณสุข (AI for 
Biomedicine and 
Healthcare)  
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 7 รวม 8 รวม 8 
 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศึกษาท่ีเนนหัวของานวิจัยที่เนนพฒันาระบบแสงรักษา 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
coming technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI05 7682 นาโนไบโอ
เทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7104 การรกัษาดวย
แสง (Phototherapy)   
 
SCI05 7668  การออกแบบ
ระบบเชิงทัศนศาสตร (Optical 
Systems Design) 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties 
and laws) 
 
SCI05 7715  อิเล็กทรอนิกส
ข้ันสูง (Advanced 
Electronics) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 10 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656  เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกต   
ใชงาน (3D Printing 
Technology and 
Applications) 
 
SCI18 7103 เทคโนโลยี
เซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพ่ือ
งานตรวจวัดทางการแพทย 
(Optical Fiber Sensors 
Technology for Medical 
Application) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2 
(Seminar II) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศกึษาที่เนนหัวของานวิจัยที่เนนพัฒนาระบบเซ็นเซอรทางเคมี 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
coming technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI05 7682 นาโนไบโอ
เทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI02 7642 เทคนิคการแยก
ทางเคมีวิเคราะห (Analytical 
Separation Techniques) 
 
SCI18 7102 หลักการของ
เซนเซอรทางเคมี (Principles 
of Chemical Sensors) 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties 
and laws) 
 
SCI05 7715  อิเล็กทรอนิกส
ข้ันสูง (Advanced 
Electronics) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 9 รวม 8 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656  เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกต   
ใชงาน (3D Printing 
Technology and 
Applications) 
 
SCI18 7103 เทคโนโลยี
เซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพ่ือ
งานตรวจวัดทางการแพทย 
(Optical Fiber Sensors 
Technology for Medical 
Application) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2 
(Seminar II) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 8 รวม 8 รวม 8 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต 

  



มคอ.2 

260 
 
 

2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  
       (การศกึษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ) 

ตัวอยางแผนการศึกษาท่ีเนนหัวของานวิจัยที่เนนพฒันาระบบถายภาพทางการแพทย 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7101 เทคโนโลยีการ
ถายภาพทางการแพทย 
(Medical Imaging 
Technology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7509  การโปรแกรม
ไพธอนเพ่ือการคํานวณเชิง
วิทยาศาสตร (Python 
Programming for 
Scientific Computing)   
 
SCI05 7668  การออกแบบ
ระบบเชิงทัศนศาสตร 
(Optical Systems Design) 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI05 7715  อิเล็กทรอนิกส
ข้ันสูง (Advanced 
Electronics) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 10 รวม 8 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656  เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกต   
ใชงาน (3D Printing 
Technology and 
Applications) 
 
SCI18 7513 ปญญาประดษิฐ
สําหรับการแพทยและการ
สาธารณสุข 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 

4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศกึษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I)  
 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศึกษาท่ีเนนหัวของานวิจัยที่เนนพฒันาระบบแสงรักษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI05 7682 นาโนไบโอ
เทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7104 การรกัษาดวย
แสง (Phototherapy)   
 
SCI05 7668  การออกแบบ
ระบบเชิงทัศนศาสตร 
(Optical Systems Design) 

3 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI05 7715  อิเล็กทรอนิกส
ข้ันสูง (Advanced 
Electronics) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 10 รวม 8 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656  เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกต   
ใชงาน (3D Printing 
Technology and 
Applications) 
 
SCI18 7103 เทคโนโลยี
เซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพ่ือ
งานตรวจวัดทางการแพทย 
(Optical Fiber Sensors 
Technology for Medical 
Application) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II)  

4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศกึษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I)  
 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศกึษาที่เนนหัวของานวิจัยที่เนนพัฒนาระบบเซ็นเซอรทางเคมี 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI05 7682 นาโนไบโอ
เทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI02 7642 เทคนิคการแยก
ทางเคมีวิเคราะห 
(Analytical Separation 
Techniques) 
 
SCI18 7102 หลักการของ
เซนเซอรทางเคมี (Principles 
of Chemical Sensors) 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI05 7715 อิเล็กทรอนิกส  
ข้ันสูง (Advanced 
Electronics) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 9 รวม 8 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656  เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกต   
ใชงาน (3D Printing 
Technology and 
Applications) 
 
SCI18 7103 เทคโนโลยี
เซนเซอรเสนใยแกวนําแสงเพ่ือ
งานตรวจวัดทางการแพทย 
(Optical Fiber Sensors 
Technology for Medical 
Application) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II)  

4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศกึษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I)  
 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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2. มอดูลชีวนวัตกรรม (Bio-innovation) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

1. ผูประกอบการดานชีวผลิตภัณฑ 
2. นักวิจัยในภาครัฐและเอกชนดานการพัฒนาชีวนวัตกรรม  
3. นักวิจัยในภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวกับหองปฏิบัติการชีวภาพ  
4. ผูใหบริการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

ตัวอยางหัวขอการวิจัย 
1. การออกแบบดีเอ็นเอเพ่ือการพัฒนาเปนระบบเซนเซอรเพ่ือตรวจวัดสารเปาหมาย 
2. การพัฒนาระบบแอปตาเซนเซอรความไวสูงเพ่ือตรวจวัดพาราควอตแบบรวดเร็ว 
3. การพัฒนาระบบแอปตาเซนเซอรความไวสูงเพ่ือตรวจวัดเอสโตรเจนแบบรวดเร็ว 
4. การพัฒนาเซลลดัดแปลงพันธุกรรมเพ่ือตรวจวัดสารออกฤทธิ์เอสโตรเจนในพืชสมุนไพรและยา

สมุนไพรไทย 
5. การพัฒนาแผนเมมเบรนจากเศษเย่ือกระดาษเพื่อแยกบริสุทธิ์ดีเอ็นเอ 
6. การพัฒนาแผนลอกลายพิมพนิ้วมือจากน้ํายางพืช 
7. การใชเทคโนโลยีสีเขียว (green technology) ในการผลิตอนุภาคนาโนสําหรับบําบัดน้ําท่ีปนเปอน    

อิออนโลหะ 
8. การผลิตอนุภาคนาโนเพื่อบําบัดน้ําเสียที่ปนเปอนสียอมผา 
9. การพัฒนาอนุภาคนาโนเพ่ือใชสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
10. การผลิตตนพันธุพืชเศรษฐกิจปริมาณมากโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 
11. การผลิตยาหรอืสารเคมีจากพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 

12. การปรับปรุงพันธุพืชโดยการกลายพันธุ 

13. การพัฒนาสูตรอาหารในการกระตุนการงอกและการเจริญเติบโตของกลวยไมดิน 
14. การพัฒนาราไมคอรไรซากลวยไมเปนชีวภัณฑเพ่ือการปลูกและขยายพันธุกลวยไมดิน 
15. การผลิตโปรตีนจากเซลลที่ไดรบัการสงถายยีน 
16. การสํารวจความหลากหลายของพืชเพ่ือกําหนดเสนทางเดินทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
17. การพัฒนาโปรแกรมสื่อความหมายเพื่อการทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

--------------------------------- 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลชีวนวัตกรรม (Bio-innovation) 
 

1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 

3 
 

 
 
3 
 
 

 
 
4 

 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดจิิทัล
และถัดไป (Digital economy 
and beyond) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 

3 
 
 

 
4 
 
3 

 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
วิชาเลือก  
(Electivep Course) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 

 
 
3 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 10 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 
SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต (Thesis) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

4 
 
1 
 
 
3 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 

7 SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

6 

รวม 8 รวม 7 รวม 6 
 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  
   (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ) 

       ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 

3 
 

 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 

3 
 
 

 
4 
 
3 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties and 
laws) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 

 
 
3 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 10 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II)  
 

4 
 
3 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I)  
 

8 SCI18 7011 การคนควาอิสระ
มหาบัณฑติ 
(M.Sc. Independent Study) 
 
สอบการคนควาอสิระ 
(Independent Study 
Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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3. มอดูลนวัตกรรมจุลินทรีย (Microbial Innovation) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

1. นักวิจัยของบริษัทยา 
2. นักวิจัยหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
3. บุคคลที่ตองการเพ่ิมทักษะดานจุลชีววิทยาเพ่ือสรางนวัตกรรม 

ตัวอยางหัวขอการวิจัย 
1. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยา  
2. การพัฒนาชุดตรวจวินัจฉัย COVID-19 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑปดแผลโดยใชสารที่มีฤทธ์ิตานการอักเสบจากจุลินทรีย 
4. การผลิตอาหารเสริมในสัตวเลี้ยงจากจุลินทรียโปรไบโอติก 
5. การพัฒนาสารสกัดจากจุลินทรยีเพ่ือลดการอักเสบจากสภาวะเขาเสื่อม 
6. การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากจุลินทรยีเพ่ือผลิตแคปซูลยา 
7. การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากจุลินทรยีเพ่ือผลิตภาชนะบรรจุอาหาร  
8. การพัฒนาสารสกัดจากเชื้อจุลินทรียเพื่อควบคุมการเกิดโรคพืช  

 
---------------------------------- 

 
  



มคอ.2 

267 
 
 

ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลนวัตกรรมจุลินทรีย (Microbial Innovation) 
 

1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
   (ตัวอยางที่ 1) หัวขอวิจัย : การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดซิสแบบรวดเร็ว จากการใช  
                                   เทคโนโลยี CRISPR/CAS 12 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 

SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 

SCI08 9008 โรคติดเชื้อและยา
รักษา (Infectious Diseases 
and Therapeutic Drugs) 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดจิิทัล
และถัดไป (Digital economy and 
beyond) 
 

SCI08 9006  ภูมิคุมกันวิทยาการ 
ติดเชื้อ (Infectious  Immunology) 
 

SCI08 9005  เทคนิคทางเซลลและ
โมเลกุลเพื่องานวิจัยทาง  จุลชีววทิยา  
และ/หรือ SCI08 9007  เทคนิควิจัย
ทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
(Microbiological and 
Parasitological Research 
Techniques) 

3 
 
 
 

3 

 
 

3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เก่ียวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 

SCI08 9010  ชีวสารสน
เทศทางจุลชีววิทยา 
(Bioinformatics in 
Microbiology) 
 

SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 

สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 

3 
 

 
 

 
1 
 
 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI08 9006  ภูมิคุมกันวิทยาการ
ติดเช้ือ (Infectious  
Immunology) 
 

SCI15 9001 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรการแพทยและ
ชีววิทยา (Research 
Methodology in Medical and 
Biological Sciences)  
 

SCI05 7682 นาโนไบโอ
เทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 
 

SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

4 
 
 
 

4 
 
 

 
 
 

4 
 
 
 

1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑติ (M.Sc. Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต (M.Sc. 
Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 13 รวม 8 รวม 8 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54 หนวยกิต 
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2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
       (ตัวอยางที่ 2) หัวขอวิจัย : การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polyhydroxy butyrate (PHB) จากวัสดุ 

                       เหลือใชเพ่ือพัฒนาระบบขนสงยาระดับนาโนโมเลกุล 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI08 9003  จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม (Industrial 
Microbiology)  
 
 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI08 9004  เทคโนโลยี

จุลินทรีย (Microbial 
Technology) 
 
SCI04 7605 พลาสติกชีวภาพ
เพ่ือพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Bioplastic for 
Sustainable 
Development) 
 

3 
 
 
 
4 
 
 

 
4 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI08 9010  ชีวสารสนเทศ
ทางจุลชีววิทยา 

(Bioinformatics in 
Microbiology) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
1 
 
 

รวม 10 รวม 11 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656   เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกตใช
งาน (3D Printing 
Technology and 
Applications) 
 
SCI02 7642 เทคนิคการแยก
ทางเคมีวิเคราะห (Analytical 
Separation Techniques) 
 
SCI05 7682 นาโนไบโอ
เทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2 
(Seminar II) 

4 
 
 
 
 

 
3 
 

 
 

4 
 
 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศกึษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I) 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 12 รวม 8 รวม 7 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 55 หนวยกิต 
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3. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  

   (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ) 
   สําหรับพนักงานบริษัท เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะดานในงานผลิตและการยอยสลายทางชีวภาพ 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI08 9001 จุลชีววิทยาระดับ
บัณฑิตศกึษา (Graduate 
Microbiology) 
 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI08 9003  จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม (Industrial 
Microbiology) 
 
SCI08 9004  เทคโนโลยี
จุลินทรีย (Microbial 
Technology)  
 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 

SCI18 7004  ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
จําเปน (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI04 7605 พลาสติก
ชีวภาพเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Bioplastic for 
Sustainable 
Development) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 11 รวม 8 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI05 7656   เทคโนโลยีการ
พิมพสามมติแิละการประยุกตใช
งาน (3D Printing 
Technology and 
Applications) 
 
SCI02 7642 เทคนิคการแยก
ทางเคมีวิเคราะห (Analytical 
Separation Techniques) 
 
SCI05 7682 นาโนไบโอ
เทคโนโลยี 
(Nanobiotechnology) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2 
(Seminar II) 

4 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศกึษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I) 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 12 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 56 หนวยกิต 
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4. มอดูลพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ (Renewable energy and storages) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

1. นักประกอบการดานพลังงาน 
2. บุคลากรในบริษัท หรอื สตารทอัพดานพลังงาน 
3. นักวิจัย 
4. อาจารย 

ตัวอยางหัวขอการวิจัย 
1.  การพัฒนาวัสดุสําหรับเซลลแสงอาทิตย 
2.  ระบบควบคุมและจัดการกักเก็บพลังงาน 
3.  แบตเตอรี่ หรือ ตัวเก็บประจุยิ่งยวดประเภทใหม 
4.  ระบบสํารองไฟฟาระดบัชุมชนและระบบเครือขาย off grid 
5.  สถานีอัดประจุแบบรวดเร็ว (Quick charging station) 
6.  ระบบเซลลแสงอาทิตยขนาดใหญ 

 
---------------------------------- 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลพลังงานทดแทนและระบบกักเก็บ (Renewable Energy and Storages) 
 

1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7301 ภูมิทัศนของพลังงาน

ทดแทน (Landscape of 
Renewable Energy) 

3 
 

 
 
3 
 
 

 
4 

 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI05 3017 อิเล็กทรอนิกส

เบื้องตน (Basic 
electronics) 
 
SCI18 7302 วัสดุสําหรับการ
ใชงานดานพลังงาน 

(Materials for Energy 
Applications) 
 
 

3 
 
 

 
4 
 

 
 
3 

 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI1 8  7 3 0 3  เ ซ ล ล
แสงอาทิตยและพลังงานลม 
(Solar and Wind Energy) 

 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 

 

 
3 
 
 

 
1 
 
 

รวม 10 รวม 10 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

SCI18 7304 ระบบกักเก็บ
พลังงานเบ้ืองตน (Introduction 
to Energy storage and 
systems) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 
SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

4 
 
 
 
 
 

1 
 
 
3 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
(Thesis) 

7 SCI18 7010 วิทยานิพนธ  
(Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

6 

รวม 8 รวม 7 รวม 6 
 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข   
   (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานิพนธ) 
 

     ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7301 ภูมิทัศนของพลังงาน
ทดแทน (Landscape of 
Renewable Energy) 

3 
 

 
 
3 
 
 

 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI05 3017 อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน (Basic electronics) 
 
SCI18 7302 วัสดุสําหรับการ
ใชงานดานพลังงาน (Materials 
for Energy Applications) 
 

3 
 
 

 
4 
 
 
3 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI1 8  7 3 0 3  เ ซ ล ล
แสงอาทิตยและพลังงานลม 
(Solar and Wind Energy) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 

 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 10 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7304 ระบบกักเก็บ
พลังงานเบ้ืองตน (Introduction 
to Energy storage and 
systems) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II)  
 

4 
 
 
 
 
3 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I)  
 

8 SCI18 7011 การคนควา
อิสระ (M.Sc. Independent 
Study) 
 
สอบการคนควาอสิระ 
(Independent Study 
Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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5. มอดูลเทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน (Quantum technology) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

1. นักประกอบการดานเทคโนโลยีควอนตัม 

2. บุคลากรในบริษัท หรอื สตารทอัพดานเทคโนโลยีควอนตัม 

3. นักวิจัย 

4. อาจารย 

ตัวอยางหัวขอการวิจัย 
1.    เทคโนโลยีควอนตัมสําหรับระบบกักเก็บพลังงาน 
2.    ระบบเซ็นเซอรโดยใช NV center 
3.    การใชประโยชนจาก Quantum-derived algorithm เชิงธุรกิจ 
4.    การคนหา Quantum state of matter แบบใหมดวยเทคนิคแสงซินโครตรอน 
5.    หัวขอวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการคํานวณเชิงควอนตัม อัลกอริทึมและออปติไมเซชั่นเชิงควอนตัม การวัด     
       และมาตรวิทยาเชิงควอนตัม และ การสื่อสารเชิงควอนตัม 

 
---------------------------------- 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลเทคโนโลยีควอนตัมและการใชประโยชน 
(Quantum  Technology and Applications) 

ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
coming technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7310 การทบทวน
เก่ียวกับเทคโนโลยีควอนตัม 
(Review of Quantum 
Technology) 

3 
 

 
 
3 
 
 

 
4 

 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและการเงินแหงอนาคต 
(Digital economy and 
beyond) 
 
SCI18 7315 การคํานวณเชิง
ควอนตัมเบื้องตน (Introduction 
to Quantum Computing) 
 
SCI18 7311 ทฤษฎีควอนตมั 1 
(Quantum Theory I) 
 

3 
 
 

 
 
4 
 
 
 
3 

 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่จําเปน 
(Intellectual properties 
and laws) 
 
SCI18 7312 อัลกอริทึมและ    
ออปติไมเซช่ันเชิงควอนตัม 
(Quantum Algorithm and 
Optimization) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 10 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7313 การวัดและมาตร
วิทยาเชิงควอนตัม (Quantum 
Sensing and Metrology) 
และ/หรือ 
SCI18 7314 การสื่อสารเชิง
ควอนตัม (Quantum 
Communication) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 
SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต (Thesis) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
3 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑติ (Thesis) 

7 SCI18 7010 วิทยานิพนธ  
มหาบัณฑิต (Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

6 

รวม 8 รวม 7 รวม 6 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  
   (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานพินธ) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
coming technology) 
 
SCI18 7002 ความเปน
ผูประกอบการและสตารทอัพ 
ขั้นสูง (Entrepreneurship 
and deep-tech startups) 
 
SCI18 7310 การทบทวน
เก่ียวกับเทคโนโลยีควอนตัม 
(Review of Quantum 
Technology) 

3 
 

 
 
3 
 
 

 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดจิิทัล
และการเงินแหงอนาคต (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7315 การคํานวณเชิง
ควอนตมัเบื้องตน (Introduction 
to Quantum Computing) 
 
SCI18 7311 ทฤษฎีควอนตัม 1 
(Quantum Theory I) 
 

3 
 
 

 
4 
 
 
 
3 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่จําเปน 
(Intellectual properties 
and laws) 
 
SCI18 7312 อัลกอริทึมและ
ออปติไมเซช่ันเชิงควอนตัม 
(Quantum Algorithm and 
Optimization) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 

รวม 10 รวม 10 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7313 การวัดและมาตร
วิทยาเชิงควอนตัม (Quantum 
Sensing and Metrology) 
และ/หรือ 
SCI18 7314 การสื่อสารเชิง
ควอนตัม (Quantum 
Communication) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II)  

4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจบัณฑิตศึกษา 
1 (Graduate Cooperative 
Education I)  
 

8 SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
 
สอบการคนควาอสิระ 
(Independent Study 
Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

276 
 
 

6. มอดูลนวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน  (Sports Innovation and  Game       
Analysis) 

การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 
    นักวิเคราะหเกมสการแขงขันทางการกีฬาสําหรบัสโมสรทางการกีฬาในประเทศไทยหรือตางประเทศ,     
นักธุรกิจสวนตัวที่ผลิตนวัตกรรมทางการกีฬา   

 
ตัวอยางหัวขอการวิจัย 

1. การออกแบบนวัตกรรมเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวัน 
2. การออกแบบนวัตกรรมเพื่อปองกันการบาดเจ็บในการออกกําลังกายหรือเลนกีฬส 
3. การพัฒนาอุปกรณทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีความแมนยําและมีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณในการดูแลผูปวยที่มีโรคเรื้อรัง 
5. ตนแบบอุปกรณการฝกกีฬาประเภทตางๆ 
6. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและรักษาสุขภาพ 
7. การพัฒนาระบบการวิเคราะหผลการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
8. การพัฒนาระบบการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเลือกนักกีฬาในการแขงขันกีฬาเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพ 
9. การวิจัยปญญาประดิษฐในการวิเคราะหผลการแขงขันกีฬา 

 
--------------------------------- 

 
  



มคอ.2 

277 
 
 

ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลนวัตกรรมการกีฬาและการวิเคราะหเกมสการแขงขัน  
(Sports Innovation and  Game Analysis) 

1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ก แบบ ก 2 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและ
อนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7406 การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดจิิทัล
และถัดไป (Digital economy 
and beyond) 
 
SCI18 7408 อิเล็กทรอนิกสและ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
เบื้องตน (Basic Electronics and 
Computer Programming) 
 
SCI18 7401 สรีรวิทยาของการ
ออกกําลังกาย (Exercise 
Physiology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เกีย่วของ 
(Intellectual properties and 
laws) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I)  
 
SCI18 7402 การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(Physical Fitness Testing) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 

 
 
 
1 
 
 
3 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3  

SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal Examination) 

1 
 
 
3 
 
3 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 
 
 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต (Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 7 รวม 8 รวม 8 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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2. ตัวอยางแผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
coming technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech 
entrepreneurs) 
 
SCI18 7406 การคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7408 อิเล็กทรอนิกส
และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบื้องตน (Basic 
Electronics and Computer 
Programming) 
 
SCI18 7401 สรีรวิทยาของ
การออกกําลังกาย (Exercise 
Physiology) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

SCI18 7004 ทรัพยสินทางปญญา
และกฎหมายท่ีเกีย่วของ 
(Intellectual properties and 
laws) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I)  
 
SCI18 7402 การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(Physical Fitness Testing) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 

 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
 
3 

รวม 9 รวม 9 รวม 10 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3  

SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II)  
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 

1 
 
 
3 
 
3 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I)  
 
 

8 
 
 

SCI18 7011 การคนควาอิสระ
มหาบัณฑิต 
(M.Sc. Independent Study) 
 
สอบการคนควาอิสระ 
(Independent Study 
Examination) 

7 

รวม 7 รวม 8 รวม 7 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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7. มอดูลการออกกําลังกายประยุกตดานสมรรถภาพทางกายและกีฬา (Applied Exercise Science in 
Fitness and Sports) 

 

การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 
1. นักวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายประจําหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
2. ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายประจําศูนยสุขภาพและสโมสรกีฬา 
3. ผูฝกสอนดานสมรรถภาพทางกายประจําศนูยกีฬาและสโมสรกีฬา 
4. ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพประจําองคกรภาครัฐและเอกชน 
5. ผูบริหารศูนยสุขภาพและสโมสรกีฬา 
6. ผูฝกสอนสวนบุคคลประจําศูนยสุขภาพและสโมสรกีฬา 
7. ครู อาจารย  
8. ธุรกิจสวนตัวดานศูนยสุขภาพและสโมสรกีฬา 
9. การทําบริษัท startup ดานเครื่องมือแพทย 

ตัวอยางหัวขอการวิจัย 
1. ผลของการฝกแรงตานดวยน้ําหนักตัวแบบวงจรท่ีมีตอสมรรถภาพทางกาย 
2. ความตองการทางสรรีวิทยาและรูปแบบกิจกรรมระหวางการแขงขันฟุตซอลตามระดับการแขงขัน 
3. ผลของการฝกแรงตานแบบฟงกชั่นและการฝกดวยน้ําหนักแบบดั้งเดิมที่สงผลตอความเร็วของหัวไมใน

นักกีฬากอลฟ 
4. ปจจัยทางจิตใจและยุทธวิธีทางจิตใจในชวงการฝกซอมของนักกีฬาฟุตซอลชั้นเลิศ: จําแนกตาม

ตําแหนงการเลน 
5. ลักษณะสัดสวนและองคประกอบของรางกายในนักกีฬาฟตุซอลระดับเยาวชนไทย: การศึกษาเชิง

เปรียบเทียบระหวางระดับอายุและระดับผลสําเร็จของการแขงขัน 
6. ผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพรองออกซิเจนหลังการออกกําลังกายแบบแรงตานที่

มีตอองคประกอบรางกายในผูชายน้ําหนักตัวเกิน 
7. การสรางแบบประเมินความสามารถในการเปนนักกีฬากอลฟเยาวชนสมัครเลน 
8. ผลของการฝกดวยแรงตานและการเคลื่อนที่แบบเฉพาะเจาะจงที่มีตอพลังกลามเนื้อและความ

คลองแคลววองไวในนักกีฬาแบดมนิตัน 
9. ผลของการฝกรูปแบบ เอส เอ คิวที่มีตอความคลองตัวในการเลนกีฬา 
10. ปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจของผูบริโภคในการใชบริการเทรนเนอรสวนตัวของศนูยฟตเนส 
11. การจัดการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมกีฬา 
12. นวัตกรรมและการใชงานเฉพาะดานของอุปกรณกีฬา 
13. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมทางกายในผูหญิง 
14. ความพึงพอใจของคุณภาพบริการฟตเนสของสมาชิก 
15. ประสิทธิผลของการฝกสวนบุคคลตอการเปลี่ยนทัศนคติดานกิจกรรมทางกาย 
16. ลักษณะของผูฝกสอนสวนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 
17. กําหนดการออกกําลังกายสําหรับสรางกลามเน้ือ 
18. กําหนดการออกกําลังกายสําหรับการจัดการน้ําหนักตัว 
19. ความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายในกีฬาทีมระดับสูง 
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20. การฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายในกีฬาฟุตบอล 
21. การฝกความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาเยาวชน 
22. โภชนาการการกีฬาและประสิทธิภาพ 
23. โภชนาการการกีฬาสําหรับนักกีฬาเยาวชน 
24. โภชนาการการกีฬาสําหรับฟุตบอล 
25. ทัศนคติตอการพัฒนากีฬาและการจัดการกีฬาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอการประกอบการ 
26. การจัดการกีฬาในการบริหารกีฬาของมหาวิทยาลัย 

 
------------------------------------------ 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลการออกกําลังกายประยุกตดานสมรรถภาพทางกายและกีฬา  
(Applied Exercise Science in Fitness and Sports) 

1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7412 การฝกความแข็งแรง
และสมรรถภาพ (Strength 
Training and Conditioning) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดจิิทัล
และถัดไป (Digital economy 
and beyond) 
 
SCI18 7411 การออกแบบ
โปรแกรมทางดานสมรรถภาพทาง
กายและกีฬา (Program Design 
in Fitness and Sports) 
 
SCI18 7410 การเปนผูฝกสอนสวน
บุคคล (Personal Training) 
 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทางปญญา
และกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties and 
laws) 
 
SCI18 7414 การบริหารศูนย
สุขภาพและกีฬา (Fitness and 
Sports Center Administration) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

SCI18 7415 โภชนาการสําหรับ
สมรรถภาพทางกายและกีฬา 
(Nutrition for Fitness and 
Sports) 
 

SCI18 7413 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดานสมรรถภาพ
ทางดานรางกายและกีฬา 
(Technology and Innovation 
in Fitness and Sports) 
 

SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑติ (M.Sc. Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑติ (M.Sc. Thesis) 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 7 รวม 8 รวม 8 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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2. แผนการศกึษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ข (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทํา 
   วิทยานิพนธ) 

       ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและ
อนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดจิิทัล
และถัดไป (Digital economy 
and beyond) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 

3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทางปญญา
และกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties and 
laws) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 

3 
 
2 
 
2 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจบัณฑิตศึกษา 
1 (Graduate Cooperative 
Education I) 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควาอิสระ
มหาบัณฑติ 
(M.Sc. Independent Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 8 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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8. มอดูลการวิเคราะหเชิงพื้นที่ข้ันสูง (Advanced Geospatial Analytics) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

1.  ที่ปรึกษาดานพื้นที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน โครงการกอสรางทาเรือบก ฯลฯ 
2.  นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
3.  ผูเชี่ยวชาญวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงพื้นที่ (รัฐบาลและเอกชน) 
4.  ผูประกอบการจําหนายฮารดแวรและซอฟแวรดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
5.  ผูประเมินความเสียหายเชิงพื้นที่และวางแผนใหความชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติขององคการ  
     สหประชาชาติ (UN: Emergency services & Response)   

 
ตัวอยางหัวของานวิจัย 

1. การสรางโมเดลเสมือนจริงสําหรบัปราสาทหินองคสมบูรณเพ่ืออธิบายปรากฎการณบนเสนทาง 
   วัฒนธรรมอีสานใต    
2. การประยุกตใชขอมูลไลดารและเซนเซอรชนิดตางๆ ในการตรวจสอบความชํารุดเสียหายของสิ่ง      
   ปลกูสราง เชน อาคาร สะพาน  
3. การพัฒนาการคาํนวณระยะทางสั้นท่ีสุดภายในอาคารจากระบบระบุตําแหนงภายในอาคาร 
4. การพัฒนา Web-based GIS ในการวิเคราะหการระบาดของโรคติดเชื้อในปริภูมิของพื้นที่และ 
   ชวงเวลา 
5. การสรางโปรแกรมการวิเคราะหทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจหรือองคกรเฉพาะ 
6. การพัฒนาเทคนิคการขยายชวงคลื่นอินฟราเรดเพ่ือจําแนกวัตถุอยางละเอียดดวยเซนเซอรความรอนที่ 
   ติดต้ังบนอากาศยานไรคนขับ 
7. การสรางเทคโนโลยีโตะรับภาพฉายเสมือนจริงของภูมปิระเทศและโมเดล 3 มิติเพื่อใชในการวางแผน 
   เชิงพ้ืนที่ 
8. การพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพแบบพลวัตรดวยปจจัยเชิงพ้ืนที่ เศรษฐกิจและสังคม 
9. การพัฒนาระบบสืบคนพื้นที่เหมาะสมทางภูมิศาสตรตามเงื่อนไขดวยระบบปญญาประดิษฐ 

 
-------------------------------------- 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูล Advanced Geospatial Analytics 
1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยี
ปจจุบันและอนาคต (Up and 
coming technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7501 การประยุกต ใช
ขอมูล Optical และ SAR จาก
ดาวเทียม 
(Application of Optical and 
SAR satellite image) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7502 การวิเคราะหและ
จําแนกขอมูลจาก Optical, 
Multispectral, Thermal, 
และ Hyperspectral Sensors 
(Analyzing and 
classification Technics for 
Optical, Multispectral, 
Thermal, and 
Hyperspectral data)  
 
SCI10 6812 การวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีขั้นสูง 
(Advanced Spatial Data 
Analysis) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties 
and laws) 
 
SCI10 6811 โฟโตแกรมเมตรี
ข้ันสูงและการสรางแบบจําลอง 
3 มิติ 
(Advanced digital 
photogrammetry and 3D 
modelling)                      
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7303 เซลลแสงอาทิตย
และพลังงานลม 
(Solar and Wind Energy) 
 
SCI18 7301 ภูมิทัศนของ
พลังงานทดแทน (Landscape 
of Renewable Energy) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 
 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ
มหาบัณฑติ (Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 7 รวม 8 รวม 8 
 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  
   (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทําวิทยานพินธ) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7501 การประยุกตใช
ขอมูล Optical และ SAR จาก
ดาวเทียม (Application of 
Optical and SAR satellite 
image) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
economy and beyond) 
 
SCI18 7502 การวิเคราะห
และจําแนกขอมลูจาก 
Optical, Multispectral, 
Thermal, และ 
Hyperspectral Sensors 
(Analyzing and 
classification Technics for 
Optical, Multispectral, 
Thermal, and 
Hyperspectral data)  
 
SCI10 6812 การวิเคราะห
ขอมูลเชิงพ้ืนท่ีขั้นสูง 
(Advanced Spatial Data 
Analysis) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
properties and laws) 
 
SCI10 6811 โฟโตแกรมเม
ตรีข้ันสูงและการสราง
แบบจําลอง 3 มิต ิ
(Advanced digital 
photogrammetry and 
3D modelling)                     
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I)  
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

รวม 9 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7304 ระบบกักเก็บ
พลังงานเบ้ืองตน 
(Introduction to Energy 
storage and systems) 
 
SCI18 7303 เซลลแสงอาทิตย
และพลังงานลม 
(Solar and Wind Energy) 
 
SCI18 7301 ภูมิทัศนของ
พลังงานทดแทน (Landscape 
of Renewable Energy) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศกึษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I)  
 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
  
สอบการคนควาอิสระ 
(Independent Study 
Examination) 

7 

รวม 10 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 50 หนวยกิต 
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9. มอดูลการประยุกตการเรียนรูของเครื่องและการวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตร  
     (Applied Machine Learning and Scientific Data  Analysis)       

การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 
1. การทําบรษิัท startup ดานการเรียนรูเครื่องจักรและการวิเคราะหขอมูล   
2. บริษัทและหนวยงานที่ตองการพนักงานที่มีความรูดานปญญาประดิษฐ เปนทักษะที่สอง  
3. นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) 
4. นักวิจัยเชิงกลยุทธและนโยบาย 
5. นักวิเคราะหขอมูลในองคกรขนาดใหญ หนวยงานที่มีการเชื่อมโยงขอมูลปริมาณมหาศาลและเปน

พลวัต 
 

ตัวอยางหัวขอการวิจัย 
1. การวิเคราะหตําแหนงรากฟนจากภาพถาย X-ray  
2. การวิเคราะหและวินิจฉัยโรคขั้นตนจากภาพถาย OCT  
3. การวิเคราะหและการตรวจจับโรคจากใบพืชเศษฐกิจสําคัญ  
4. การยืนยันเอกลักษณทางบุคคลดวยภาพถายลายนิ้วมือเชิงลึกดวยภาพจากกลอง OCT  
5. การวิเคราะหอัตลักษณและองคประกอบของวัสดุจากการวัดดวยเทคนิคการดูดกลืนรงัสีเอกซ  
6. การทําคลังขอมูลและเหมืองขอมูลดวยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) 
7. การทําคลังขอมูลและเหมืองขอมูลในเครื่องมือการวัดทางวิทยาศาสตร 
8. การประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลสําหรับการพยากรณดานการศึกษา   
9. การประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลสําหรับการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรม 
10. การประยุกตใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูลสําหรับทํานายผลผลิตทางการเกษตร 
11. การสังเคราะหวัสดุข้ันสูงท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ 
12. การหาเสนทางในการเดินทางตามเงื่อนไขที่ตองการ (เวลาสั้นที่สุด ระยะทางสั้นท่ีสุด ประหยัด

พลังงานที่สุด) ภายใตสภาพการจราจรที่เปนพลวัต 
13. การวิเคราะหยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจการสงออกตามศักยภาพของประเทศ 
14. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจากขอมูลการใชงาน mobile application ของผูบริโภค หรือจาก

ขอมูลที่ไดรับอนุญาตแบบ real-time 
 

------------------------------------------ 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลการประยุกตการเรียนรูของเครื่องและการวิเคราะหขอมูลทางวิทยาศาสตร 
(Applied Machine Learning and Scientific Data Analysis (AML-SDA)) 

1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและ
อนาคต (Up and coming 
technology) 
 

SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 

SCI18 7508  คณิตศาสตรประยุกต
สําหรับปญญาประดิษฐ (Applied 
Mathematics for Artificial 
Intelligence) 
 

SCI18 7509  การโปรแกรมไพธอน
เพ่ือการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร 
(Python Programming for 
Scientific Computing)   

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดิจิทัล
และถัดไป (Digital economy and 
beyond) 
 
SCI18 7510 การทําเหมืองขอมูล
ทางดานวิทยาศาสตร (Scientific 
Data Mining) 
 
SCI18 7511  สถิติและระเบียบ
วิธีการวิเคราะหขอมลู (Statistics 
and Data Analysis Methods) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 

SCI18 7004 ทรัพยสินทางปญญา
และกฎหมายทีเ่ก่ียวของ 
(Intellectual properties and 
laws) 
 
SCI18 7512  การเรียนรูของ
เครื่องประยุกต (Applied 
Machine Learning) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

รวม 12 รวม 9 รวม 7 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

SCI18 7513  ปญญาประดิษฐ
สําหรับการแพทยและการ
สาธารณสุข (AI for Biomedicine 
and Healthcare)  
 

SCI18 8502  หัวขอคัดสรรดานการ
ประมวลภาพทางการแพทยและ
คอมพิวเตอรวิทัศน (Selected 
Topics in Medical Image 
Processing and Computer 
Vision) 
 

SCI18 7006 สัมมนา 2 
(Seminar II) 
 

เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal Examination) 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis) 
 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis) 
 

สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 7 รวม 8 รวม 8 
 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต 
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2. มหาบัณฑิตแผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร  แผน ข (การศกึษารายวิชาโดยไมมีการทํา  
    วิทยานิพนธ)     

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและ
อนาคต (Up and coming 
technology) 
 

SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 

SCI18 7508  คณิตศาสตรประยุกต
สําหรับปญญาประดิษฐ (Applied 
Mathematics for Artificial 
Intelligence) 
 

SCI18 7509  การโปรแกรมไพธอน
เพ่ือการคํานวณเชิงวิทยาศาสตร 
(Python Programming for 
Scientific Computing)   

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

 
 

3 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดิจิทัล
และถัดไป (Digital economy and 
beyond) 
 
SCI18 7510 การทําเหมืองขอมูล
ทางดานวิทยาศาสตร (Scientific 
Data Mining) 
 
SCI18 7511  สถิติและระเบียบ
วิธีการวิเคราะหขอมลู (Statistics 
and Data Analysis Methods) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่เก่ียวของ 
(Intellectual properties 
and laws) 
 
SCI18 7512  การเรียนรูของ
เครื่องประยุกต (Applied 
Machine Learning) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1  
(Seminar I) 
  
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 

รวม 12 รวม 9 รวม 7 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7513  ปญญาประดิษฐ
สําหรับการแพทยและการ
สาธารณสุข (AI for Biomedicine 
and Healthcare)  
 

SCI18 8502  หัวขอคัดสรรดานการ
ประมวลภาพทางการแพทยและ
คอมพิวเตอรวิทัศน (Selected 
Topics in Medical Image 
Processing and Computer 
Vision) 
 

SCI18 8504  หัวขอคัดสรรทางการ
วิเคราะหขอมูลเชิงประยุกต 
(Selected Topics in Applied 
Data Analysis) 
 

SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 

SCI18 7008 สหกิจบัณฑิตศึกษา 1 
(Graduate Cooperative 
Education I) 

8 
 
 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควาอิสระ
มหาบัณฑิต 
(M.Sc. Independent Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 10 รวม 8 รวม 7 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 53 หนวยกิต 
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10. มอดูลการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (Science-Mathematics Learning Innovation) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

ครูที่มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพ่ือสราง
นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับใชจริงในหองเรียน และพรอมที่จะนําเทคโนโลยีท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตมา
ประยุกตในการจัดการเรียนการสอนได 

 
ตัวอยางหัวของานวิจัย 

1. การสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการประยุกตใชสื่อการสอนในรูปแบบปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรเสมือนจริง 

2. การสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานดาราศาสตร โดยการใชสื่อการสอนและรูปแบบการสอนที่
ทันสมัย 

3. การประยุกตใชกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อหนุนเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 
----------------------------------------- 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลการเรียนรูวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
(Science-Mathematics Learning Innovation) 

1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและ
อนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7603  กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสําหรับครู (Design 
thinking for educators) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดิจิทัล
และถัดไป (Digital economy and 
beyond) 
 
SCI18 7601  การรูเทคโนโลยี 
(Technological Literacy) 
 
SCI18 7602 การสรางสื่อดิจิทัล
สําหรับการเรียนการสอน (Digital 
Media Development for 
Education) 

3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004  ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่จําเปน 
(Intellectual properties and 
laws) 
เลือกเรียนวิชาทบทวนพื้นฐาน 1 
รายวิชาตอไปนี้ 
SCI18 7604  บททบทวนทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Review of 
Basic Mathematics) 
SCI18 7605  บททบทวนทางเคมี
พ้ืนฐาน (Review of Basic 
Chemistry)  
SCI18 7606  บททบทวนทาง
ชีววิทยาพื้นฐาน (Review of 
Basic Biology) 
SCI18 7607  บททบทวนทาง
ฟสิกสพ้ืนฐาน (Review of Basic 
Physics) 
SCI18 7608  บททบทวนทาง
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
(Review of General Science) 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 

รวม 7 รวม 9 รวม 7 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 นก. 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7007 สัมมนาการเรยีนรู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (Science-
Mathematics Learning Seminar) 

 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal Examination) 

4 
 
3 
 
2 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 9 รวม 8 รวม 8 
 

 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทํา
วิทยานิพนธ) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและ
อนาคต (Up and coming 
technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep-tech entrepreneurs) 
 
SCI18 7603  กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบสําหรับครู (Design 
thinking for educators) 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดิจิทัล
และถัดไป (Digital economy 
and beyond) 
 
SCI18 7601  การรูเทคโนโลยี 
(Technological Literacy) 
 
SCI18 7602 การสรางสื่อดิจิทัล
สําหรับการเรียนการสอน (Digital 
Media Development for 
Education) 

3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทางปญญา
และกฎหมายทีเ่ก่ียวของ 
(Intellectual properties and 
laws) 
 
เลือกเรียนวิชาทบทวนพื้นฐาน 1 
รายวิชาตอไปนี้ 
SCI18 7604  บททบทวนทาง
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Review of 
Basic Mathematics) 
SCI18 7605  บททบทวนทางเคมี
พ้ืนฐาน (Review of Basic 
Chemistry)  
SCI18 7606  บททบทวนทาง
ชีววิทยาพื้นฐาน (Review of 
Basic Biology) 
SCI18 7607  บททบทวนทาง
ฟสิกสพ้ืนฐาน (Review of Basic 
Physics) 
SCI18 7608  บททบทวนทาง
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
(Review of General Science) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 

รวม 7 รวม 9 รวม 7 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 3 นก. 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 
 
SCI18 7007 สัมมนาการเรยีนรู
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 
(Science-Mathematics Learning 
Seminar) 
 

4 
 
4 

 
2 

วิชาเลือก (Elective Course) 
 
วิชาเลือก (Elective Course) 

4 
 
4 
 
 
 

SCI18 7011 การคนควาอิสระ
มหาบัณฑิต 
(M.Sc. Independent Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 10 รวม 8 รวม 7 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หนวยกิต 
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11. มอดูลพืชสมุนไพรและนวัตกรรม (Medicinal Plant Science and Innovation) 
การทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

1.  นักวิชาการในหนวยงานภาครัฐ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องคการเภสัชกรรม      
     กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
2.  เจาหนาที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในหนวยงานภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจดานอาหารเสริม เครื่องสําอาง   
     ยาและเวชภัณฑ  
3.   ผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจดานอาหารเสริม เครื่องสําอาง ยา และเวชภัณฑ 

 
ตัวอยางหัวขอวิจัย 

1. การวิจัยและพัฒนาสารสกัดพืชสมนุไพรเปนผลิตภัณฑเพ่ือการเขาอูของมดลูกในสตรีหลังคลอด 
2. การวิจัยและพัฒนาสารสกัดพืชสมนุไพรเปนผลิตภัณฑเพ่ือการเพ่ิมน้ํานมในสตรีหลังคลอด 
3. สารสกัดกระชายขาวตอการเพิ่มการทํางานของระบบภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัส 
4. การวิจัยและพัฒนาฤทธ์ิของสารสกัดพืชสมุนไพรตานภาวะไขมันในเลือดสูง 
5. การทดสอบฤทธ์ิ Anti-oxidation and Anti-inflamation ของพืชสมุนไพร 
6. การวิจัยและพัฒนาฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรยีจากสารสกัดพืชสมุนไพร 
7. การวิจัยและพัฒนาเห็ดเพ่ือสุขภาพ 
8. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในการปองกันและรักษากลุมอาการเมทาบอลิก 
9. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสมรรถนะของกลามเนื้อ 
10. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือการปองกันและรักษาโรคความจําเสื่อม 
11. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือลดอาการอักเสบจากภาวะขอเสื่อม 
12. ผลจากสารสกัดจากกระเทียมตอเชื้อกอโรคในสมอง 
13. การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในการปองกันและรักษาโรคตับและมะเร็งตับและทอน้ําดี 

 

----------------------------- 
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ตัวอยางแผนการเรียนมอดูลวิทยาศาสตรพืชสมุนไพรและนวัตกรรม  
(Medicinal Plant Science and Innovation) 

 
1. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
   หัวขอวิทยานิพนธ: การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการสงเสริมสมรรถนะของกลามเนื้อ 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบัน
และอนาคต (Up and Coming 
Technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech Entrepreneurs) 
 
SCI15 9001 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
วิทยาศาสตรการแพทยและ
ชีววิทยา (Research 
Methodology in Medical and 
Biological Sciences)  
  

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตรดจิิทัล
และถัดไป (Digital Economy 
and Beyond) 
  
SCI15 9002 เทคนคิในการศึกษา
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช
สมุนไพร (Techniques for 
Studying Biological Effects 
of Medicinal Plants)  
 
SCI15 9003 บทบาทของพืช
สมุนไพรตอการทํางานของ
รางกายมนุษยและโรคภัยไขเจ็บ 
(Role of Medicinal Plant in 
Human Body Function and 
Health Disease) 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
Properties and Laws) 
 
102642 เทคนิคการแยก
ทางเคมีวิเคราะห 
(Analytical Separation 
Techniques) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
 

รวม 10 รวม 9 รวม 7 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7401 สรีรวิทยาการออก
กําลังกาย (Exercise Physiology) 
 
SCI18 7402 การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
(Physical Fitness Testing) 
 
SCI18 7006 สัมมนา 2  
(Seminar II) 
 
เสนอโครงรางวิทยานิพนธ 
(Thesis Proposal 
Examination) 

3 
 
 
3 
 
 
 
1 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑติ (M.Sc. Thesis) 

8 
 
 

SCI18 7010 วิทยานิพนธ 
มหาบัณฑติ (M.Sc. Thesis) 
 
สอบวิทยานิพนธ  
(Thesis Defense) 

8 

รวม 7 รวม 8 รวม 8 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 49 หนวยกิต 
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2. แผนการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (การศึกษารายวิชาโดยไมมีการทํา  
วิทยานิพนธ) 

  
หัวขอสารนิพนธ: การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ตานเช้ือแบคทีเรียตามภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 
SCI18 7001 เทคโนโลยีปจจุบันและ
อนาคต (Up and Coming 
Technology) 
 
SCI18 7002 ผูประกอบการ
เทคโนโลยีข้ันสูง 
(Deep-tech Entrepreneurs) 
 

SCI15 9003 บทบาทของพืช
สมุนไพรตอการทํางานของรางกาย
มนุษยและโรคภัยไขเจ็บ (Role of 
Medicinal Plant in Human Body 
Function and Health Disease)
  
  

3 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

SCI18 7003 เศรษฐศาสตร
ดิจิทัลและถัดไป (Digital 
Economy and Beyond) 
  
SCI15 9006 พฤกษเคมี
ประยุกต (Applied 
Phytochemistry) 
 
SCI15 9007 ยาจาก
ธรรมชาติข้ันสูง (Advanced 
Drugs from Nature) 

3 
 
 

 
4 
 
 
 

4 
 
 

SCI18 7004 ทรัพยสินทาง
ปญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวของ (Intellectual 
Properties and Laws) 
 
SCI15 9008 หัวขอปจจุบัน
และนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรพืชสมุนไพร 
(Current Topics and 
Innovation in Medicinal 
Plant Science) 
 
SCI18 7005 สัมมนา 1 
(Seminar I) 
 
สอบประมวลความรู  
(Comprehensive 
Examination) 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

รวม 10 รวม 11 รวม 8 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 2 นก. ปท่ี 2 ภาคการศกึษาท่ี 3 นก. 

SCI18 7504 ระบบการจัดการ
ฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Geospatial 
Database Management System) 
 
SCI10 6812 การวิเคราะหขอมูลเชิง
พื้นท่ีขั้นสูง (Advanced Spatial 
Data Analysis)                               
 
SCI18 7006 สัมมนา 2 (Seminar II) 
 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
1 

SCI18 7008 สหกิจ
บัณฑิตศึกษา 1 (Graduate 
Cooperative Education I) 

8 
 
 

SCI18 7011 การคนควา
อิสระมหาบณัฑิต 
(M.Sc. Independent 
Study) 
  
สอบสารนิพนธ 
(IS Examination) 

7 

รวม 7 รวม 8 รวม 7 

 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 51 หนวยกิต 
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ภาคผนวก ฉ 
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

296 
 
 

 



มคอ.2 

297 
 
 

 
 
 
 



มคอ.2 

298 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
รองศาสตราจารย ดร.วรวัฒน  มีวาสนา 

 
การศึกษา/คุณวุฒ ิ:   
 

ปริญญาเอก : Ph.D. (Physics) Stanford University, USA, พ.ศ.2551 
ปริญญาโท :  M.Sc. (Physics) Stanford University, USA, พ.ศ.2550 
ปริญญาตร ี:  M.Sc. (Physics) University of California, Santa Barbara, USA, พ.ศ. 2545 

 
ตําแหนงปจจุบัน : อาจารยประจําสาขาวิชาฟสิกส 
 
ประวัติการทํางาน :  

2560-2564  คณบดีสํานกัวิชาวิทยาศาสตร 
2558-2560  หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2555-ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาฟสิกส สํานกัวิชาวิทยาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2553-2555  อาจารยประจําสาขาวิชาฟสิกส สํานักวิชาวิทยาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2552-2553  นักวิจัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)   

 
ผลงานทางวิชาการ /ผลงานวิจัย : 

Total number of publications               58 (in journals with impact factor) 
Combined Impact factors    488 
Combined Impact factors after graduation  346 
Total citations (Scopus Database)   3102 
h-index (Scopus)         27 
Scopus ID: 10640077100   
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10640077100) (For the list of full 

publications) 
 
ผลงานตีพิมพลาสุด 

1 .  Sangphet, S. , Siriroj, S. , Sriplai, N. , . . . , Pinitsoontorn, S. , and Meevasana, W. , “ Enhanced 
ferromagnetism in mechanically exfoliated CVD- carbon films prepared by using adamantane 
as precursor,” Applied Physics Letters 112, 242406 (2018).  
 
2.  Eknapakul, T. , Fongkaew, I. , Siriroj, S. , ( . . . ) , Limpijumnong, S., and Meevasana, W. , “Direct 
observation of strain-induced orbital valence band splitting in HfSe2 by sodium intercalation,” 
Physical Review B (Rapid Comm.) 97, 201104 (2018). 
 
3. Bahramy, M. S., Clark, O. J., Yang, ... , Meevasana, W. and King, P. D. C. Ubiquitous formation 
of bulk Dirac cones and topological surface states from a single orbital manifold in transition-
metal dichalcogenides.  Nature Materials, 17, 21- 27 ( 2018)  On Cover of Nature Materials, 
January 2018 Issue (https://www.nature.com/nmat/volumes/17/issues/1). 
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4 .  Eknapakul T,  Fongkaew I,  Siriroj S,  Vidyasagar R,  Denlinger JD,  Bawden L,  Mo SK,  King 
PDC,  Takagi H,  Limpijumnong S,  Meevasana W, Nearly- free- electron system of monolayer 
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4. รางวัล On Zientzia Science Video Awards (2010 - 2011)  
    Donostia International Physics Center ประเทศสเปน    
    ชื่อผลงาน Science on the way 
5. รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ป 2549 
    ชื่อผลงาน ระบบอิเล็กโตรสปนนิ่งควบคุมดวยเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประดิษฐเสนใยนาโน 

 
ผลงานทางวิชาการ/ ผลงานวิจัย 
ผลงานตีพิมพ (จํานวนการอางอิงท้ังหมด 1,027 ครั้ง  มีคา h-index = 11, ณ วันที่ 3 ส.ค. 2564) 

1. M. Vong, F.J. Diaz Sanchez, A. Keirouz, W. Nuansing, N. Radacsi. (2021) Ultrafast 
fabrication of Nanofiber-based 3D Macrostructures by 3D electrospinning, Materials 
and Design, 208: 109916. 
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2. C. Chen, F. Duan, S. Zhao, W. Wang, F. Yang, W. Nuansing, B. Zhang, Y. Qin, M. 

Knez. (2019), Porous Fe2O3 nanotubes with α-γ phase junction for enhanced charge 
separation and photocatalytic property produced by molecular layer deposition, 
Applied Catalysis B., 248: 218. 

3. M. Vong, E. Speirs, C. Klomkliang, I. Akinwumi, W. Nuansing, and N. Radacsi.  (2018), 
Controlled three-dimensional polystyrene micro- and nano-structures fabricated by 
three-dimensional electrospinning, RSC Adv., 8: 15501. 

4. Amenabar, S. Poly, M.  Goikoetxea, W. Nuansing, P.  Lasch, R.  Hillenbrand.  (2017), 
Hyperspectral Infrared Nanoimaging of Organic Samples Based on Fourier Transform 
Infrared Nanospectroscopy, Nat. Commun., 8: 14402. 

5. S.N. Shah, A.A. Khan, A. Espinosa, M.A. Garcia, W. Nuansing, M. Ungureanu, J.G.   
a. Heddle, A.L. Chuvilin, C. Wege, A.M. Bittner. (2016), Virus-Templated Near-

Amorphous    
b. Iron Oxide Nanotubes, Langmuir, 32: 5899. 

6. W. Nuansing, E. Georgilis, T.V.A.G de Oliveira, G. Charalambidis, A. Eleta, A.G. 
Coutsolelos, A. Mitraki, A.M. Bittner. (2014) Electrospinning of Tetraphenylporphyrin 
Compounds into Wires, Part. Part. Syst. Charact., 31: 88. 

7. W. Nuansing, D. Frauchiger, F. Huth, A. Rebollo, R. Hillenbrand, A.M. Bittner. 
(2013) Electrospinning of Peptide and Protein Fibres: Approaching the 
Molecular Scale, Faraday Discuss., 166: 209. 

8. Amenabar, S. Poly, W. Nuansing, E.H. Hubrich, A.A. Govyadinov, F. Huth, R. 
Krutokhvostov, L.B. Zhang, M. Knez, J. Heberle, A.M. Bittner, R. Hillenbrand. 
(2013) Structural Analysis and Mapping of Individual Protein Complexes by 
Infrared Nanospectroscopy, Nat. Commun., 4: (DOI: 10.1038/ncomms3890). 

9. W. Nuansing, A. Rebollo, J.M. Mercero, J. Zuñiga, A.M. Bittner. (2012) 
Vibrational Spectroscopy of Self-Assembling Aromatic Peptide Derivates, J. 
Raman Spectrosc., 43: 1397. 

10. F. Huth, A. Govyadinov, S. Amarie, W. Nuansing, F. Keilmann, R. Hillenbrand. 
(2012) Nano-FTIR Absorption Spectroscopy of Molecular Fingerprints at 20 nm 
Spatial Resolution, Nano Lett., 12: 3973. 

11. S. Maensiri, W. Nuansing. (2006) Thermoelectric Oxide NaCo2O4 Nanofibres 
Fabricated by Electrospinning, Mater. Chem. Phys., 99: 104. 

12. S. Maensiri, W. Nuansing, J. Klinkaewnarong, P. Laokul, J. Khemprasit. (2006). 
Nanofibres of Barium Strontium Titanate (BST) by Sol-Gel Processing and 
Electrospinning. J. Colloid Interface Sci., 297: 578. 

13. W. Nuansing, S. Ninmuang, W. Jarernboon, S. Maensiri, S. Seraphin. (2006). Structural 
Characterization and Morphology of Electrospun TiO2 Nanofibres. Mater. Sci. Eng. B, 
131: 147. 
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การตีพิมพในรูปแบบบทของหนังสือ (Book Chapter) 
1. Chapter 7 Fabrication of 3D and 4D polymer micro- and nanostructures based on 
electrospinning, Book: 3D and 4D Printing of Polymer Nanocomposite Materials: 
Processes, Applications, and Challenges: Elsevier Inc., 2020. 
 
สาขาความเชี่ยวชาญ 
1. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพสามมิติ (3D Printing) 
2. การทําวิจัยดานนาโนเทคโนโลยี ทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตใชในระดับอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาเครื่องมือและเทคนิคการผลิตเสนใยนาโนพอลิเมอร เซรามิก และชีวโมเลกุล 
4. การวิเคราะหวัสดุนาโนดวยเทคนิค Raman, FTIR Spectroscopy, nano-FTIR, SEM, XRD 
 
สิทธิบัตร 

1. Patent Pending: EP19382729.2           
ชื่อผลงาน : System for Manufacturing a Composite Fibre Structure 

2. อนุสิทธิบัตร: เลขที่คําขอ 2003003279            
ชื่อผลงาน : สารประกอบสําหรับหอหุมสวนของรางกายและกระบวนการดังกลาว 

UK patent application 2009588.1 
3. ชื่อผลงาน : Three-Dimensional Porous Carbon Nanostructures Created By Electrospinning 

 
งานนําเสนอในงานประชุมทางวิชาการ: 

1. W. Nuansing. Nanofibers 3D Printing. Eginzaleak 4th Citizen Technology and Manufacturing 
Week, 17 December 2016, San Sebastian, Spain (แสดงผลงาน) 
2. W. Nuansing. Force-Assisted Self-Assembly of Proteins by Electrospinning. Red Temática 
de Física Virológica, I Reunión, 15 December 2016, San Sebastian, Spain (นําเสนอแบบโปสเตอร ) 
3. W.  Nuansing.  Nanotechnology for makers.  Maker Faire Bilbao, 18- 20 November 2016, 
Bilbao, Spain (นําเสนอดวยวาจา) 
4. W. Nuansing. A Novel 3D Printer for Nanofibres. International Conference on 
Nanotechnology Applications (NANOTEC2016), 26-27 September 2016, Valencia, Spain (นําเสนอ
ดวยวาจา) 
5. W. Nuansing. Combination of electrospinning and 3D printing. Electrospinning for Energy 
(ELEN 2016), 22-24 June 2016, Montpellier, France (นําเสนอดวยวาจา) 
6. W. Nuansing. Self-assembly of nanomaterials by electrospinning to boost their 
biofunctionality. The E-MRS 2013 Fall Meeting, 16-20 September 2013, Warsaw, Poland 
(นําเสนอดวยวาจา) 
7. W.  Nuansing.  Electrospinning of short peptides, proteins and DNA.  The COST Thematic 
Workshop, 8-10 April 2013, Bratislava, Slovakia (นําเสนอดวยวาจา) 
8. W. Nuansing. Microliter electrospinning: Polymer-free nanofibers from biomolecules. The 
Nanofibers2012, 4-5 June 2012, Tokyo, Japan (นําเสนอดวยวาจา) 
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9. W. Nuansing. Noncovalent assembly of peptides and proteins induced by electrospinning. 
The Electrospin2012, 29 May - 1 June 2012, Jeju, Korea (นําเสนอดวยวาจา) 
10. W. Nuansing. Electrospinning system for biomolecules. The ImagineNano and NanoSpain, 
11-14 April 2011, Bilbao, Spain (นําเสนอแบบโปสเตอร) 

11. W.  Nuansing.  π-π stacking in the aromatic peptides electrospun fiber.  The Trends in 
NanoTechnology, 6-10 September 2010, Braga, Portugal (นําเสนอแบบโปสเตอร) 
12. W. Nuansing.  Vibrational spectroscopy of fluorene derivatives.  The ATOM BY ATOM, 28-
30 September 2009, San Sebastian, Spain (นําเสนอแบบโปสเตอร) 
13. W. Nuansing. Crystalline fibers of electrospun peptides? The Trends in NanoTechnology, 
7-11 September 2009, Barcelona, Spain (นําเสนอแบบโปสเตอร) 
14. W.  Nuansing.  Nanofibres of ceramic compounds by electrospinning. The International 
Conference on Modern Materials&Technologies, 4-9 June 2006, Sicily, Italy (นําเสนอดวยวาจา) 
15. W.  Nuansing.  Nanofibers of sodium cobalt oxides viz electrospinning.  The 1st Nano-
Engineering and Nano-Science Congress, 7-9 July 2004, Singapore (นําเสนอดวยวาจา) 
 
รวมงานและแสดงนิทรรศการดาน Technology & Maker Faire 

1. Bilbao Maker Faire 2016 “Nanotechnology for Makers” Bilbao, Spain 
2. Bilbao Maker Faire 2015 Nanofibres 3D printing, Bilbao, Spain 
3. Zaragoza Maker Show 2015 3D printing technology, Zaragoza, Spain 
4. Eginzaleak Faire 2015 Tabakalera, Hirikilabs makerspace, San Sebastian, Spain  
5. 3D Printing Party 2016 3D printing for makers, Errenteria, Spain  
6. 3D Printing Party 2015 3D printing for prosthetic hands, Errenteria, Spain  
7. 3D Printing Party 2014 3D printing meeting, Errenteria, Spain  
8. Basque Industry 4.0 2016 Meeting point industrial, San Sebastian, Spain  
9. ADDIT3D 2016 Additive manufacture/Industry 4.0, Bilbao, Spain 
10. Hannover Messe 2016 Industrial trade fair, Hannover, Germany 
11. Hannover Messe 2015 Industrial trade fair, Hannover, Germany  
12. Global Innovation Day 2015 Basque innovation show, Bilbao, Spain  
13. NanoTech 2015 Nanotechnology exhibition, Tokyo, Japan 
14. Hostelco 2014 Food and hospitality exhibition, Barcelona, Spain 
15. Südback 2014 Bakery trend trade fair, Stuttgart, Germany  
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ประสบการณดานการสอน :  
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

- SCI05 1007 บทนําสูโลกฟสิกส 
- SCI05 3057 ฟสิกสของวัสดุนาโนเบื้องตน 
- SCI05 4091 สหกิจศึกษา 1 
- SCI05 4095 สหกิจศึกษา 2 

- SCI05 7654 วัสดุนาโน 
- SCI05 7664 การศกึษาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 
- SCI05 8954 นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี 
- SCI05 7656 เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ      

                 และการประยุกตใชงาน                     
- SCI05 8913 อุปกรณและระบบอัตโนมัติ   
                   ในอุตสาหกรรม 4.0 
- SCI05 8914 เทคโนโลยีเซนเซอรและ  
                    ทรานสดิวเซอรขั้นสูง 
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ภาคผนวก ซ 
ทรัพยากรสารสนเทศของศนูยบรรณสารและส่ือการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

314 
 
 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีบริการสืบคนสารสนเทศ
จากทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดของศูนยฯ ใหบริการและที่หองสมุดอ่ืน ๆ ทั้งในและตางประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีบริการยืมและขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐ
และเอกชน และหนวยงานที่ใหความรูทางวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ โดยศูนยฯ มีจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม ณ กรกฏาคม 2564 ดังนี้  

1.1  หนังสือฉบับพิมพ (ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ)       147,210 เลม 
1.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส  ไดแก     9,272  ชื่อเรื่อง 

1.  Cambridge Books Online    132  
  2.  CRCnetBASE     51  

   3. EBSCO: Audiobook     8   
  4. EBSCO: eBook Collections    3,452   
  5. ProQuest Ebook Central     508   
   6. Gale Virtual Reference Library   15   
  7. MyiLibrary      242  
  8. OVID: eBook       5  
  9. Science Direct: eBook    428  
  10 SpringerLink: eBook    3,149  
  11. Wiley Online Library    401   
  12. World Scientific     42   
  13. สํานักพิมพอื่น ๆ อาทิ Bentham   839  
1.3  วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส   
  1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
  2. ทรพัยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) 
1.4   วารสารอิเล็กทรอนิกส  ไดแก     3,341 ชื่อเรื่อง 

1. AAP Journal Collection    6   
2. American Chemical Society Journals (ACS)  53   
3. AIP Journal      15   
4. APS Journal      10   
5. Emerald Management e-Journal   132   
6. JSTOR : Mathematics and Statistics   102   
7. Proquest Agricultural & Environmental Science Collection 450 

  8. Science Direct     700   
9. SpringerLink Journal    1,130   
10. Taylor & Francis : Mathematical Association of AM Collection 4 
11. Wiley Online Library    737  
12. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี    2   

1.6  ฐานขอมูลออนไลน   ไดแก     22 ฐาน 
 1. Academic Search Ultimate (อว.)   
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 2. Access Medicine   
 3. ACM Digital Library (อว.)   
 4. Applied Science & Technology Source Ultimate (อว.)   
 5. Art & Architecture Complete (อว.)   
 6. Clinical Key-Flex   
 7. Clinical Skills-Nursing   
 8. Computers & Applied Sciences Complete (อว.)   
 9. Dentistry & Oral Science Source   
 10. Education Source (อว.)   
 11. Food Science Source (อว.)   
 12. IEEE/IET Electronic Library (IEL) (อว.)   
 13. ISI Web of Science (อว.)   
 14. JoVe Environment Collection   
 15. Legal Source (อว.)   
 16. NPC Safety and Environmental Service   
 17. Ovid   
 18. ProQuest Dissertations & Theses Global (อว.)   
 19. SCOPUS   
 20. Siamsafety.com   
 21. TAIR   
 22. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน (ส.อ.ป.)   
1.6  นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพที่บอกรับ 5 ชื่อเรื่อง 
1.7  สื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ซีดีรอมประกอบหนังสือ 6,095 รายการ 

2.  บริการสืบคนสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหบริการและ
สารสนเทศท่ีหองสมุดอ่ืน ๆ ท้ังภายในและตางประเทศ 

3. บริการยืมระหวางหองสมดุ 
ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไมมีในศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนยบรรณสารและ

สื่อการศึกษาไดจัดใหมีบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหวางหองสมุดจากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชน และหนวยงานท่ีใหความรูทางวิชาการภายในประเทศและตางประเทศ 

4. ขอบเขตเนื้อหาของฐานขอมูลท่ีจัดบริการ 
4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากสํานักพิมพ Cambridge ประกอบดวย
เ นื้ อ ห า ด า น  Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life 
Sciences, Music, Politics and international relations 

2. CRCnetBASE เปนสวนหนึ่งในสํานักพิมพของกลุม Taylor & Francis ซึ่งเปนสํานักพิมพฯ ชั้นนํา
แถวหนาของโลก CRCnetBASE ไดรับรางวัล Science, Technology, and Medicine eBook ยอดเยี่ยม 
ใหบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกสทางสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการแพทย  
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3. EBSCO: Audiobook หนังสืออิเล็กทรอนิกสเสียง ปจจุบันศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับเพื่อใหบริการ 8 ชื่อเรื่อง EBSCO: eBook Collections หนังสืออิเล็กทรอนิกสของ EBSCOhost 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา หนังสืออิเล็กทรอนิกส 1 ชื่อ สามารถอานไดครั้งละ 1 คน โดยไดผสมผสานฟงกชันที่
เปนประโยชนเพื่อการใชงานอยางงายและสะดวกสบาย เชน การเขาถึงเอกสารเต็ม, ขั้นตอนการดาวนโหลด
อยางงาย เขากันไดดีกับคอมพิวเตอรทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณพกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่
ผูอานสามารถอาน eBooks ไดโดยไมตองอาศัยสัญญาณอินเทอรเน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ, การอีเมล, 
การทําอางอิง และอื่นๆ  

4. ProQuest Ebook Central  หนังสืออิเล็กทรอนิกสจากสํานักพิมพชั้นนํากวา 220 สํานักพิมพ
ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารการบิน การทองเที่ยวและโรงแรม  ดิจิตอล  วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธาเคมี 
เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดลอม สถิติ วิทยาศาสตรอาหาร อาชีวอนามัย พยาบาล การแพทย    
ทันตแพทย  ภาษาอังกฤษ 

5. Gale Virtual Reference Library ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ที่มีหนังสือหลากหลาย
สาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อ มีการใชงานในรูปแบบไมจํากัดจํานวนผูเขาใช ไมตองรอยืม-คืน 
สามารถอานไดในรูปแบบ HTML และ PDF มาพรอมกับเครื่องมืออันทันสมัย เชน การทํา Highlight,การสราง
บันทึก, การใหบริการแบบไมจํากัดจํานวนครั้ง ไมวาจะเปนการจัดพิมพ, การดาวนโหลด, การสงเน้ือหาไปยัง
อีเมล นอกจากนี้ผูใชยังสามารถผูกบัญชีรวมกันกับ Google Drive หรือ OneDrive ไดอยางงายดาย, สามารถ
แปลภาษาเน้ือหาขอมูล, สามารถอานออกเสียงใหฟง หรือจะดาวนโหลดเปนรูปแบบ MP3, การแชรเนื้อหาไป
ใหผูท่ีอยูในโลกสื่อ Social ไดผานทาง Facebook, Twitter และอื่นๆ มากมาย 

6. MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสาํนกัพิมพชั้นนํา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
7. OVID: e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกสดานแพทยศาสตร ปจจุบันศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา

บอกรับเพ่ือใหบริการ 5 ชื่อเรื่อง Science Direct: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ Science 
Direct ใหขอมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล PDF แยกเปนบท (Chapter) ผูใชบริการสามารถสืบคน สั่งพิมพ
และบันทึกเพื่อจัดเก็บไดเชนเดียวกับการสืบคนวารสารจาก Science Direct  

8. SpringerLink: eBook  ขอมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ จํานวน 
2,334 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ไดแก ดานการเกษตร ดานชีววิทยา ดานธุรกิจ เศรษฐกิจและการบริหาร
จัดการ ดานฟสิกส เคมี ดานวิทยาศาสตรการแพทย ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคอมพิวเตอร ดานระบบ
เครือขายและการสื่อสาร ดานคณิตศาสตร สถิติ ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดานกฎหมาย ดาน
การศึกษา ดานประวัติศาสตร  

9. Wiley Online Library หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ John Wiley & Sons ครอบคลุม
สาขาวิชาดานคณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

10.  World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ World Scientific ครอบคลุมทางดาน
วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เศรษฐศาสตร การเงิน และการจัดการ 

4.2 หนังสืออางอิงอิเล็กทรอนิกส 
1. ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานขอมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1000 แหง 
ประกอบไปดวยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอย
กวา 1.1 ลานรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ 
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2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบัน อุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection :  TDC) ฐานขอมูล
บรรณานุกรม บทคัดยอ เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ รวบรวมโดย
มหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ ในประเทศไทย 

 
4.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส 

1. AAP Journal Collection วารสารออนไลนทางดานกุมารเวชศาสตร ประกอบดวยวารสารรายชื่อ 
ทั้งนี้มทสจะสามารถเขาถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ไดเฉพาะปตอไปนี้ 

1) Pediatrics (2015-2019)  
2) Pediatrics in Review (2015-2017) 
3) Hospital Pediatrics (2015-2017) 
4) NeoReviews (2015-2019) 
5) AAP Grand Rounds  (2015-2017) 
6) AAP News (2015-2017) 

2. AIP Journal วารสารอิเล็กทรอนิกสของสํานักพิมพ American Institute of Physics จํานวน 15 ชื่อ
เรื่อง (ใหขอมูลยอนหลัง 5 ป-ปจจุบัน) ใหขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ และเอกสารเต็มของวารสารดาน
ฟสิกสและสาขาวิชาที่เก่ียวของ 

3. American Chemical Society Journal (ACS) ฐานขอมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จาก
วารสารทางดานเคมีและสาขาที่เก่ียวของ  โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพเปนรูปเลม  

4. วารสารอิเล็กทรอนิกส (Electronic Journals) ขอมูลท่ีไดจากการสืบคนเปนเอกสารฉบับเต็ม (Full 
Text) และรูปภาพ (Image) ยอนหลังตั้งแตป 1996 

5. APS Journal ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็มวารสารของ American Physical 
Society ครอบคลุมสาขาวิชาฟสิกส จํานวน 10 ชื่อ ยอนหลัง 3 ป-ปจจุบัน 

6. Clinical Key-Flex เปนฐานขอมูลทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพที่ใหญท่ีสุดในโลกชวยใน
การวิเคราะหวินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทยมากกวา 1,000 รายการ และวารสารทางการแพทย
มากกวา 500 รายการ หนังสือและวารสารดังกลาวสามารถเขาใชงานแบบ Full-Text ไดทั้งหมด และยังมี
ขอมูลอื่น ๆ เชน Clinical Overview ซึ่งเปนขอมูลเก่ียวกับ Evidence-Based Medicine, Guidelines ทาง
การแพทยมากกวา 80 องคกรแพทยทั่วโลก, Procedure Consults หัตถการทางการแพทย, ภาพมากกวา 
1,000,000 รูป, ฐานขอมูลยาจาก Gold Standard, คูมือผูปวย, พรอมทั้ง Medline รวบรวม Abstract     
ตาง ๆ จาก PubMed มีการปรับปรุงขอมูลในฐานทุกวัน Emerald Management e-Journal ฐานขอมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกสครอบคลุมขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1994-ปจจุบัน ทางดาน 

6.1. การจัดการ ไดแก การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ กวา 104 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแตป ค.ศ. 1994-
ปจจุบัน และใหสาระสังเขปยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1989 Information & Knowledge Management 
eJournal Collection 2021  ครอบคลุมในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การ
จัดการองคความรู การสื่อสารระบบเนทเวิรค ความปลอดภัยบนโลกอินเตอรเน็ต ระบบสังคมออนไลน การ
วิเคราะหธุรกิจและการวิจัย  การบริการแบบดิจิตอล จากวารสาร 12 ชื่อเรื่องLibrary & Information 

Sciences eJournal Collection 2021  นโลยีทางการศึกษาครอบคลุมในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร เทคโ 
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การจัดหมวดหมูและการจัดทําดัชนี องคกรความรู สังคมสารสนเทศ ชุมชนออนไลนสังคมและโซเชียลมีเดีย 
จากวารสาร 16 ชื่อเรื่อง 

7. JSTOR : Mathematics and Statistics Collection ฐานขอมูลท่ีประกอบดวยวารสารวิชาการทาง
สาขาคณิตศาสตร สถิติและเศรษฐศาสตร 102 ชื่อ ผลิตโดย JSTOR Digital Library in USA ProQuest  
Agricultural & Environmental Science Collection ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอและเอกสารเต็ม
วารสารของ Proquest LLC. รวมถึง AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและการจัดการ
มลพิษ) ท่ีมีชื่อเสียงและฐานขอมูลรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIS) ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร       
สัตวศาสตร สัตวแพทยศาสตร พืชศาสตร ปาไม การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
กวา 450 ช่ือเรื่อง ยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1960-ปจจุบันScience Direct ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส จาก
บริษัท Elsevier ในป 2019 วารสารในฐานขอมูลตามการบอกรับแบบภาคีของสํานักงานการครอบคลุม 4 
Subject collection ไดแก 

1. วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences  
2. วารสารสาขาวิชา Engineering  
3. วารสารสาขาวิชา Social Sciences  
4. วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology  

10. SpringerLink Journal ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสเอกสารเต็ม ของ Springer. Part of 
Springer Science + Business Media ครอบคลุมบทความวารสารทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรสุขภาพ กวา 1,130 ชื่อเรื่อง ใหขอมูลยอนหลังตั้งแตป ค.ศ. 1997-ปจจุบัน  

11 .  Taylor & Francis :  Mathematical Association of AM Collection วารสารอิ เล็ กทรอนิกส  
Mathematical Association of AM Collection ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร สถิติและเศรษฐศาสตร สามารถเขาถึง
เอกสารฉบับเต็มยอนหลังไดถึงป ค.ศ. 1998 

12. Wiley Online Library ฐานขอวารสารอิเล็กทรอนิกสสหสาขาจํานวนรวม 737 ชื่อเรื่อง  ครอบคลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร เกษตรศาสตร เทคโนโลยีอาหาร บริหารธุรกิจ 
คอมพิวเตอร วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีธรณี มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ แพทยศาสตร 
พยาบาลศาสตร ทันตแพทย จัดทําโดย John Wiley & Sons โดยมีขอมูลวารสาร 700 ชื่อเรื่อง สามารถเขาใชงาน
วารสารฉบับเต็มตั้งแตป 1998 – 2021 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปพิมพของวารสารฉบับแรกเปนสําคัญ 

13. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี จัดทําโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในชื่อ Suranaree Journal of Science and Technology และทางดานสังคมศาสตร ภาษาศาสตร การ
จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในชื่อ  Suranaree Journal of Social Science 

4.4 ฐานขอมูลออนไลน 
1 Academic Search Ultimate ฐานขอมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญและดีที่สุด รวบรวม

วารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเชน วิศวกรรมศาสตร ดาราศาสตร 
มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร เภสัชวิทยา ศกึษาศาสตร สตรีศาสตร สตัวศาสตร และ
สาขาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ฐานขอมูลน้ีเปนเวอรชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปดวย
วารสารฉบับเต็มที่ไมอยูในการเขาถึงแบบเปด (non-open access journals) มากกวา 5 พันชื่อเรื่อง 

2 Access Medicine ฐานขอมูลหนังสือตําราทางการแพทยฉบับเต็มของสํานักพิมพ McGraw-Hill 
ประกอบดวยตําราหลัก 2 กลุม คือ ปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งมีขอมูลยามากกวา 51,000 รายการ ขอมูล



มคอ.2 

319 
 
 

แนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและขอมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คูมือผูปวย ขอมูลปจจุบัน
และขาวในวงการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนแบบทดสอบเพ่ือประเมนิตนเองจากหนังสือเลมตาง ๆ 

3 ACM Digital Library ฐานขอมูลบรรณานุกรม บทคัดยอ article reviews และเอกสารเต็มของ
บทความวารสาร นิตยสาร รายงานความกาวหนา เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพตอเนื่อง และจดหมายขาว
ทางดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เก่ียวของกวา 400 ชื่อเรื่อง จัดทําโดย ACM 
(Association for Computing Machinery) ใหขอมูลยอนหลังตั้งแต ค.ศ. 1985-ปจจุบัน  

4 Applied Science & Technology Source Ultimate แหล งข อมู ลฉบับ เต็ มชั้ นนํ า  สํ าหรั บ
การศึกษาดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยี และ วิทยาศาสตรประยุกต พัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จใหแก
นักศึกษา และ นักวิจัยในสาขาตาง ๆ ที่เก่ียวของ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร Applied Science & Technology Source Ultimate ครอบคลุม
เนื้อหาตั้งแตป 1909 จนถึงปจจุบัน มีการเก็บรวบรวมขอมูลความรูความ ความทาทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิม
และงานวิจัยและเปนทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยท่ีสงผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม 

5 Art & Architecture Complete ฐานขอมูลการวิจัยทางสถาปตยกรรมศาสตร และ ศิลปะที่มี
ประสิทธิภาพสูง นําเสนอวารสาร นิตยสาร และ หนังสอืดานศิลปะฉบับเตม็ รวมถึงการทําดัชนี และ บทคัดยอ
โดยละเอียด เพ่ือใหศิลปน นักวิชาการดานศิลปะ และ นักออกแบบไดใชงาน ครอบคลุมงานสถาปตยกรรม 
การออกแบบสถาปตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะตาง ๆ โดยฐานขอมูลน้ีประกอบดวยวารสารฉบับเต็มที่ไมอยู
ในการเขาถึงแบบเปด (non-open access journals) มากกวา 200 รายการ 

6 Clinical Key-Flex ฐานขอมูลทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพท่ีใหญท่ีสุดในโลกชวยในการ
วิเคราะหวินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทยมากกวา 1,000 รายการ และวารสารทางการแพทย
มากกวา 500 รายการ หนังสือและวารสารดังกลาวสามารถเขาใชงานแบบ Full-Text ไดทั้งหมด และยังมี
ขอมูลอื่น ๆ เชน Clinical Overview ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ Evidence-Based Medicine, Guidelines ทาง
การแพทยมากกวา 80 องคกรแพทยทั่วโลก, Procedure Consults หัตถการทางการแพทย, วีดีโอมากกวา 
1,000 รายการ, รูปภาพมากกวา 1,000,000 รูป, ฐานขอมูลยาจาก Gold Standard, คูมือผูปวย, พรอมทั้ง 
Medline รวบรวม Abstract ตาง ๆ จาก PubMed มีการปรับปรุงขอมูลในฐานทุกวัน 

7 Clinical Skills-Nursing ฐานขอมูลทางการพยาบาลที่นําเสนอขอมูลและหลักฐานทางการพยาบาล 
ซึ่งมีวิดีโอมากกวา 500 ทักษะทางการพยาบาล พรอมคูมือประกอบตาง ๆ รวมไปถึงแบบฝกหัดทบทวน 
เพื่อใหผูใชสามารถเห็นภาพ และเขาใจในวิธีการทําทักษะทางการพยาบาลในแตละเรื่องนั้น ๆ 

8 Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ชวงปของขอมูล : ค.ศ.1965 – ปจจุบัน มีการเก็บ
รวบรวมขอมูลความรู ความทาทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเปนทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่
สงผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจํานวนวารสารมากกวา 
2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีขอมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกวา 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีใหม Dentistry & Oral Science Source 
ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เก่ียวของกับสาขาทันตกรรม รวมถึงสาธารณสุขดานทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส 
(endodontics) อาการปวดหนา & ศัลยกรรม การศกึษาเก่ียวกับฟนและโรคฟน พยาธิวิทยา/ศัลยกรรม/รังสีวิทยา
ดานชองปาก & แม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟน ทันตกรรมสําหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ 
ฐานขอมลูนี้ไดรบัการอัพเดตทุกสัปดาหใน EBSCOhost  
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9 Education Source ครอบคลุมทุกระดับชั้นของการศึกษาตั้งแตเด็กปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาขั้น
สูงและยังรวมถึงความเชี่ยวชาญทางการศึกษา เชน การศึกษาหลากหลายภาษา  การศึกษาสุขภาพและการ
ทดสอบ เนื้อหาเก่ียวกับการศึกษาผูใหญ การศึกษาตอเนื่อง การศึกษาทางไกล การสนับสนุนทางการเงิน การ
ใหความชวยเหลือทางการเงิน การศึกษาวัฒนธรรมและจริยธรรมปญหาทางสังคมการใหคําปรึกษาของ
นักเรียนอาชีวศึกษาและอ่ืน ๆ อีกมากมาย บทความฉบับเต็มจากวารสารมากกวา 2,000 ชื่อเรื่อง ดัชนีและ
บทคัดยอจากวารสารมากกวา 3,500 ชื่อเรื่อง บทความฉบับเต็มจากหนังสือและตํารามากกวา 530 เลม 
บทความฉบับเต็มสําหรับเอกสารการประชุมทางวิชาการที่เก่ียวของกับการศึกษามากกวา 2,300 ฉบับ มีการ
อางอิงเกือบ 4 ลานบทความ รวมทั้งบทวิจารณหนังสือ ขอมูลยอนหลังไปตั้งแตป ค.ศ. 1880 Food Science 
Source ฐานขอมูลฉบับเต็ม ออกแบบมาเพื่อรองรับความตองการงานวิจัยดานอุตสาหกรรมอาหาร 
ประกอบดวยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และ สิ่งพิมพทางการคาฉบับเต็มหลายรอยฉบับ ในที่นี้รวมถึงรายงาน
ในอุตสาหกรรมอาหารมากมาย สาขาวิชาตาง ๆ ที่ครอบคลุมไดแก การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยใน
อาหาร การบริการ การขนสง และ นวัตกรรมตาง ๆ โดยฐานขอมูลนี้ประกอบดวยวารสารฉบับเต็มที่ไมอยูใน
การเขาถึงแบบเปด (non-open access journals) มากกวา 700 ชื่อเรื่อง 

10 IEEE/IET Electronic Library ( IEL) ฐานขอมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงาน
ความกาวหนา และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
และสาขาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ กวา 1.2 ลานรายการจากสิ่งพิมพมากกวา 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2 แหลงขอมูล 
คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of 
Engineering and Technology (IET) 

11 ISI Web of Science ฐานขอมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพรอมการอางอิงและอางถึง ที่
ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ มนุษยศาสตร จากวารสารประมาณ 9,200 
รายชื่อ ใหขอมูลตั้งแตป 2001 – ปจจุบัน JoVe: Environment Collection เปนฐานขอมูล แบงออกเปน 2 
สวนใหญคือ Peer reviewed Journal มุงเผยแพรผลงานวิจัย (13 Journal sections) และวิดีโอคอลเล็คชั่น 
โดยมหาวิทยาลัยบอกรับเฉพาะ Environment Collection โดยวิดีโอสวนใหญจะมีคําบรรยายทายเก่ียวกับ
วิดีโอ เพื่อรองรับผูบกพรองทางการไดยิน Legal Source ฐานขอมูลฉบับเต็มที่ครอบคลุมวารสารกฎหมาย
วิชาการท่ีไดรับการยอมรบัมากที่สุด Legal Source เปนฐานขอมูลที่เชื่อถือไดในดานการศึกษา แนวความคิด 

ายในปจจุบัน เปนแหลงขอมูลที่ยอดเยี่ยมสําหรับทนายความ ผูสอน นักธุรกิจ ผูท่ีและ แนวโนมของโลกกฎหม
ๆ ที่เกี่ ศึกษา และผูอื่น  ยวของกับดานกฎหมาย โดยฐานขอมูลนี้ประกอบดวยวารสารฉบับเต็มที่ไมอยูในการ

เขาถึงแบบเปด (non-open access journals) มากกวา 500 ชื่อเรื่อง 
12 NPC Safety and Environmental Service ฐานขอมูลใหขอมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐาน

และสารสนเทศทางดานเก่ียวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
13 Ovid ฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรดานเทคนิคและการแพทย นับรอยจากผูจัดพิมพและสังคม

มากกวา 50 ราย  
14 ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับปริญญาโทและปริญญา

เอก เอกสารฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกวา 1,000 แหง ประกอบไปดวย
เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแตป 1997 ถึงปจจุบัน ไมนอยกวา 1 ลาน
รายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธไมนอยกวา 2.4 ลานรายการ 
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15 SCOPUS เปนฐานขอมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกวา 15,000 ชื่อเรื่อง มีขอมูล
กวา 29 ลานระเบียนจากสํานักพิมพกวา 4,000 แหงทั่วโลก โดยใหขอมูลตั้งแตป ค.ศ. 1990-ปจจุบัน ซึ่ง
รายการวารสารที่ปรากฏหากเปนวารสารที่ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสาร
ฉบับเต็มได 

16 Siamsafety.com ใหขอมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
17 TAIR (The Arabidopsis Information Resource) ฐานขอมูลทางดานชีววิทยาและโมเลกุลของ 

Arabidopsis thaliana ซึ่งเปนพืชจําลองที่ใชกันอยางแพรหลาย จัดทําโดยบริษัท Phoenix Bioinformatics 
Corporation รวมมือกับ Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC) เพื่อใหนักวิจัยสามารถคนหา
ขอมูลเก่ียวกับเมล็ดพันธุและดีเอ็นเอ และยังมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ Arabidopsis Genome Initiative 
(AGI), โปรโตคอลหองปฏิบัติการของ Arabidopsis และลิงกที่เปนประโยชน 

18 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน (ส.อ.ป) เว็บไซตของสมาคมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน (ส.อ.ป) ในการคนควาขอมูล หรือดาวนโหลดเอกสารขอมูลตาง ๆ และเพ่ือ
ติดตามขาวสารดานความปลอดภัยของสมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชา
แพทยศาสตร เปนสมาชิกประเภทสถาบัน 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตรที่ขอ
เปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม 
 (1)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือ
ฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด (ขอ 14 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร) 
 (2)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 วาดวยมาตรฐานดาน
พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา สังคมฐานความรู และสังคมแหงการ
เรียนรู 

 
 

 


