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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาธรณวีทิยา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา           130  หนวยกิต  

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  30 หนวยกิต 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9 หนวยกิต 

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร  6 หนวยกิต 

- กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม  3 หนวยกิต 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ   ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

- วชิาแกน 26 หนวยกิต 

- วชิาเอก   ไมนอยกวา 68 หนวยกิต 

  เอกบังคับ 56 หนวยกิต 

  เอกเลอืก   ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 - วชิาโท   - หนวยกิต 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

 

3.1.3 กระบวนวชิา   

 

(1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  

กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกติ 

001101 ม.อ. 101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 

(Listening and Speaking in English) 

3(3-0-6) 

001102 ม.อ. 102 การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ 

(Reading and Writing in English) 

3(3-0-6) 

001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 

(Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 
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001202 ม.อ. 202 ภาษาองักฤษในบริบททางอาชีพ 

(English in Professional Contexts) 

3(3-0-6) 

 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกติ 

   ใหเลอืกเรียน 3 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

013110 ม.จว. 110 จติวทิยากับชีวติประจําวนั 

(Psychology and Daily Life) 

3(3-0-6) 

751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั 

(Economics for Everyday Life) 

 

3(3-0-6) 

851100 สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน 

(Introduction to Communication) 

3(3-0-6) 

154104 ส.ภม. 104 การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

(Environmental Conservation) 

3(3-0-6) 

701103 บธ.บช. 103 การบัญชีทั่วไป 

(General Accounting) 

3(3-0-6) 

703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน 

(Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

127100 ร.ปค. 100 การเมอืงในชีวติประจําวัน 

(Politics in Everyday Life) 

3(3-0-6) 

176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม 

(Law and Modern World) 

3(3-0-6) 

 

กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 6 หนวยกติ 

201110 ว.วท. 110 คณติศาสตรบูรณาการ 

(Integrated Mathematical Sciences) 

3(2-2-5) 

201111 ว.วท. 111 โลกแหงวทิยาศาสตร 

(The World of Science) 

3(3-0-6) 

 

กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม 3 หนวยกติ 

201191 ว.วท. 191 การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดวยกิจกรรม 2(0-6-0) 
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(Students Quality Development Through Activities) 

        และเลอืกกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมอกี 1 หนวยกิต ดงันี้ 

057121 ศ.ล. 121 ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Football for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057122 ศ.ล. 122 วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Swimming for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Volleyball for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057125 ศ.ล. 125 กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Rhythmic Activities for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Basketball for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

    

057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Badminton for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057128 ศ.ล. 128 เทนนสิเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Tennis for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย 

(Table Tennis for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

057130 ศ.ล. 130 กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

(Golf for Life and Exercise) 

1(0-3-0) 

201192 ว.วท. 192 ดอยสุเทพศกึษา 

(Doi Suthep Study) 

1(0-3-0) 

 หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ    

    จํานวนไมนอยกวา 94 หนวยกติ 

2.1 วชิาแกน 26 หนวยกติ 

202111 ว.ชว. 111 ชีววทิยา 1 

(Biology 1) 

4(3-3-6) 

203111 ว.คม. 111 เคม ี1 3(3-0-6) 
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(Chemistry 1) 

203115 ว.คม. 115 ปฏบิัตกิารเคม ี1 

(Chemistry Laboratory 1) 

1(0-3-0) 

204101 ว.คพ. 101 คอมพวิเตอรเบื้องตน  

(Introduction to Computer) 

3(2-3-4) 

205103 ว.ธณ. 103 ธรณวีทิยากายภาพ 

(Physical Geology) 

4(3-3-6) 

205104 ว.ธณ. 104 ธรณวีทิยาประวตั ิ

(Historical Geology) 

4(3-3-6) 

206111 ว.คณ. 111 แคลคูลัส 1 

(Calculus 1) 

3(3-0-6) 

207117 ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 

(Physics Laboratory 1) 

1(0-3-0) 

207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1 

(Physics 1) 

3(3-0-6) 

 

2.2 วชิาเอก    ไมนอยกวา 68 หนวยกติ 

      โดยในจํานวนนี้ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาในระดับ 300 และ 400 และอยาง

นอย 18 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวชิาระดับ 400 

2.2.1 วชิาเอกบังคับ 56 หนวยกติ 

205193 ว.ธณ. 193 การเขยีนภาพทางธรณวีทิยา 

(Graphic Methods in Geology) 

1(0-3-0) 

205216 ว.ธณ. 216 การฝกธรณวีทิยาภาคสนาม 

(Practice in Field Geology) 

1(0-3-0) 

205218 ว.ธณ. 218 ธรณวีทิยาประเทศไทย 

(Geology of Thailand) 

2(2-0-4) 

205231 ว.ธณ. 231 ผลกึศาสตรและผลกึศาสตรทางแสง 

(Crystallography and Optical Crystallography) 

4(3-3-6) 

205234 ว.ธณ. 234 วทิยาแร 

(Descriptive Mineralogy) 

3(2-3-4) 

205237 ว.ธณ. 237 เคมธีรณเีบื้องตน 3(3-0-6) 
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(Principles of Chemical Geology) 

205238 ว.ธณ. 238 วทิยาแรทางแสง 

(Optical Mineralogy) 

3(2-3-4) 

205244 ว.ธณ. 244 วทิยาหนิ 

(Lithology) 

3(2-3-4) 

205253 ว.ธณ. 253 บรรพชีวนิวทิยาของสัตวไมมกีระดูกสันหลัง 

(Invertebrate Paleontology) 

3(2-3-4) 

205301 ว.ธณ. 301 ธรณสีัณฐานวทิยา 

(Geomorphology) 

3(2-3-4) 

205302 ว.ธณ. 302 ธรณวีทิยาภาพถาย 

(Photogeology) 

3(2-3-4) 

205310 ว.ธณ. 310 ธรณวีทิยาภาคสนามระดับภมูภิาค 

(Regional Field Geology) 

3(0-18-0) 

205324 ว.ธณ. 324 ธรณวีทิยาโครงสราง 

(Structural Geology) 

4(3-3-6) 

205344 ว.ธณ. 344 ศลิาวทิยาของหนิอัคนแีละหนิแปร 

(Igneous and Metamorphic Petrology) 

4(3-3-6) 

205355 ว.ธณ. 355 ตะกอนวทิยาเบื้องตน 

(Principles of Sedimentology) 

3(2-3-4) 

205358 ว.ธณ. 358 การลําดับช้ันหนิ 

(Stratigraphy) 

3(2-3-4) 

205372 ว.ธณ. 372 ทรัพยากรธรณแีละธรณพีบิัตภิัย 

(Earth Resources and Geologic Hazard) 

3(3-0-6) 

205410 ว.ธณ. 410 ธรณวีทิยาภาคสนาม 

(Field Geology) 

4(0-24-0) 

205495 ว.ธณ. 495 สัมมนา 

(Seminar) 

1(1-0-2) 

205499 ว.ธณ. 499 การศกึษาอสิระทางธรณวีทิยา 

(Independent Study in Geology) 

2 หนวยกิต 
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2.2.2 วชิาเอกเลอืก   ไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

       ใหเลอืกเรียนอยางนอย 12 หนวยกิตจากกระบวนวชิาตอไปนี้   

205361 ว.ธณ. 361 แรในอุตสาหกรรม 

(Minerals in Industry) 

3(3-0-6) 

205417 ว.ธณ. 417 ธรณวีทิยาของเอเชียอาคเนย 

(Geology of Southeast Asia) 

3(3-0-6) 

205421 ว.ธณ. 421 ธรณวีทิยาแปรสัณฐาน 

(Tectonics) 

3(3-0-6) 

205451 ว.ธณ. 451 จุลบรรพชีวนิวทิยา 

(Micropaleontology) 

3(2-3-4) 

205461 ว.ธณ. 461 เศรษฐธรณวีทิยา 

(Economic Geology) 

3(2-3-4) 

205462 ว.ธณ. 462 ธรณวีทิยาเหมอืงแร 

(Mining Geology) 

3(3-0-6) 

205464 ว.ธณ. 464 ธรณวีทิยาปโตรเลยีม 

(Petroleum Geology) 

3(3-0-6) 

205473 ว.ธณ. 473 อุทกธรณวีทิยา 

(Hydrogeology) 

3(3-0-6) 

205475 ว.ธณ. 475 ธรณวีทิยาวศิวกรรม 

(Engineering Geology) 

3(3-0-6) 

205476 ว.ธณ. 476 ธรณวีทิยาใตพื้นผวิ 

(Subsurface Geology) 

3(3-0-6) 

205479 ว.ธณ. 479 ปฏบิัตกิารธรณวีทิยาวศิวกรรม 

(Engineering Geology Laboratory) 

1(0-3-0) 

205482 ว.ธณ. 482 ธรณฟีสกิส 

(Geophysics) 

4(3-3-6) 

205485 ว.ธณ. 485 ระบบสารสนเทศธรณวีทิยา 

(Geologic Information System) 

3(2-3-4) 

205496 ว.ธณ. 496 หัวขอเรื่องพเิศษทางธรณวีทิยา 

(Selected Topics in Geology) 

2(2-0-4) 

หรอืกระบวนวชิาอื่นๆ ที่เปดสอนเพิ่มเตมิในสาขาวชิาธรณวีทิยา 
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2.3 วชิาโท      ไมมี 

 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสร ี

    จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

   ใหเลอืกเรียนจากกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ที่กระบวนวชิานัน้สงักัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จาํแนกไดดังนี้ 

 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา  

 

3.1.4 แผนการศกึษา 

ชั้นปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001101 ม.อ.101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3  001102 ม.อ. 102 การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 3 

201110 ว.วท.110 คณิตศาสตรบูรณาการ 3  201111 ว.วท.111 โลกแหงวทิยาศาสตร 3 

203111 ว.คม.111 เคม ี1 3  202111 ว.ชว.111 ชวีวทิยา 1 4 

203115 ว.คม.115 ปฏบิัตกิารเคม ี1 1  205103 ว.ธณ.103 ธรณีวทิยากายภาพ 4 

206111 ว.คณ.111 แคลคูลัส 1 3    กลุมวชิามนษุศาสตร-สังคมศาสตร 3 

207117 ว.ฟส. 117 ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 1    กลุมวชิาการเรียนรูผานกจิกรรม 1 

207187 ว.ฟส. 187 ฟสกิส 1 3      

  รวม 17    รวม 18 
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ชั้นปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

001201 ม.อ.201 การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีน

อยางมปีระสทิธผิล 

3 
 

001202 ม.อ.202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชพี 3 

204101 ว.คพ.101 คอมพวิเตอรเบื้องตน 3  205216 ว.ธณ.216 การฝกธรณีวทิยาภาคสนาม 1 

205104 ว.ธณ.104 ธรณีวทิยาประวัติ 4  205218 ว.ธณ.218 ธรณีวทิยาประเทศไทย 2 

205193 ว.ธณ.193 การเขยีนภาพทางธรณีวทิยา 1  205234 ว.ธณ.234 วทิยาแร 3 

205231 ว.ธณ.231 ผลกึศาสตรและผลกึศาสตรทางแสง 4  205238 ว.ธณ.238 วทิยาแรทางแสง 3 

205237 ว.ธณ.237 เคมธีรณีเบื้องตน 3  205244 ว.ธณ.244 วทิยาหนิ 3 

       กลุมวชิามนษุศาสตร-สังคมศาสตร 3 

  รวม 18    รวม 18 

ภาคฤดูรอน     

205310 ว.ธณ.310 ธรณีวทิยาภาคสนามระดับภูมภิาค 3      

  รวม 3      

 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

205253 ว.ธณ.253 บรรพชวีนิวทิยาของสัตวไมมกีระดกู

สันหลัง 

3 
 

205302 ว.ธณ.302 ธรณีวทิยาภาพถาย 3 

205301 ว.ธณ.301 ธรณีสัณฐานวทิยา 3  205344 ว.ธณ.344 ศลิาวทิยาของหนิอัคนแีละหนิแปร 4 

205324 ว.ธณ.324 ธรณีวทิยาโครงสราง 4  205358 ว.ธณ.358 การลําดับชัน้หนิ 3 

205355 ว.ธณ.355 ตะกอนวทิยาเบื้องตน 3  205372 ว.ธณ.372 ทรัพยากรธรณีและธรณีพบิัตภิัย 3 

  
กลุมวชิามนษุศาสตร-สังคมศาสตร 3 

 
201191 ว.วท.191 การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดวย

กจิกรรม 

2 

  รวม 16    รวม 15 

ภาคฤดูรอน     

205410 ว.ธณ.410 ธรณีวทิยาภาคสนาม 4      

  รวม 4      

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

205495* ว.ธณ.495 สัมมนา 1  205495* ว.ธณ.495 สัมมนา 1 

205499* ว.ธณ.499 การศกึษาอสิระทางธรณีวทิยา 2  205499* ว.ธณ.499 การศกึษาอสิระทางธรณีวทิยา 2 

  วชิาเอกเลอืก 6    วชิาเอกเลอืก 6 

  วชิาเลอืกเสรี 3    วชิาเลอืกเสรี 3 

  รวม 9-12    รวม 9-12 

*กระบวนวชิา 205495 หรอื 205499 สามารถเลอืกลงทะเบยีนในภาคเรียนที ่1 หรอื 2 ก็ได 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

คําอธิบายลักษณะกระบวนวชิา 

 

คณะมนุษยศาสตร 

001101  การฟงและการพูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  Listening and Speaking in English  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟง เพื่อการปฏสิัมพันธในบริบททางสังคม

และวชิาการ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and 

lifelong learning. 

 

001102  การอานและการเขยีนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

  Reading and Writing in English  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การอานและการเขยีนภาษาองักฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศพัท การทบทวนไวยากรณอยางเปน

ระบบ การพัฒนาโครงสรางประโยคที่มคีวามหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื่อการ

สื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพ อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวติ 

 English reading and writing communication for lifelong with emphasis on vocabulary 

expansion, systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, 

forms and purposes of paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context. 

 

001201  การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธิผล 3(3-0-6) 

  Critical Reading and Effective Writing  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ทักษะภาษาองักฤษสําหรับการอานเชิงวเิคราะหจากแหลงขอมูลและสือ่ตางๆ และการเขยีน                     

อยางมปีระสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน   

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

writing on topics of students’ interests. 

 

001202  ภาษาองักฤษในบรบิททางอาชพี 3(3-0-6) 

  English in Professional Contexts  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ลักษณะเฉพาะทางภาษา องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขยีนเฉพาะสาขา

อาชีพ 

 Specific language features, language components of professional texts and language skills for 

professional texts. 

 

013110  จติวทิยากับชวีติประจําวนั 3(3-0-6) 

  Psychology and Daily Life  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 จติวทิยากับการประยุกตใชในชีวติประจําวัน บุคลกิภาพ แรงจูงใจและอารมณ ความเครียด 

สุขภาพกายและสุขภาพจติ สงักัปเก่ียวกับตน การควบคุมตนเองและการตดัสนิใจ ความเขาใจเรื่องเพศ 

การเสรมิสรางมติรภาพ การเปนสวนหนึ่งของกลุม การแตงงานและสัมพันธภาพที่สนทิสนม การทํางาน

และเวลาวาง 

 Psychology and application in daily life. Personality.  Motivation and emotion. Stress. Physical 

and mental health. Self-concept. Personal control and decision making.  Sexuality. Making friends. 

Being part of a group. Marriage and intimate relationships. Work and leisure. 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

751100  เศรษฐศาสตรในชวีติประจาํวัน 3(3-0-6) 

  Economics for Everyday Life  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่เก่ียวของกับการผลิต การบริโภค ตลาด 

รายไดประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน 

เศรษฐกิจการคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, 

employment, international trade and finance, and economic development and environment. 

 

คณะการสื่อสารมวลชน 

851100  การสื่อสารเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Communication  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ศกึษาแนวคิดดานการสือ่สาร  กระบวนการสื่อสาร   หนาที่และบทบาทของการสือ่สารมวลชน   

สื่อทางเลอืกและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

 Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 

communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 

 

คณะสังคมศาสตร 

154104  การอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

  Environmental Conservation  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ปญหาในการจัดการ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิซึ่งเนนในเรื่อง ดนิ ปาไม น้ํา 

แร สัตวปา มนุษย พลังงานธรรมชาต ิทวิทัศนธรรมชาต ิและสิง่แวดลอมตางๆ ตลอดจนวธิกีารอนุรักษ

และมาตรการในการอนุรักษที่จําเปนสําหรับประเทศไทย 

 Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on soil, 

forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation 

measures necessary for Thailand. 

 

คณะบรหิารธุรกจิ 

701103  การบัญชท่ัีวไป 3(3-0-6) 

  General Accounting  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

  Prerequisites: None  

 ศกึษาถึงวธิ ีและการบันทกึรายการบัญชี คํานยิาม ประวัตคิวามเปนมา วัตถุประสงค การจําแนก

รายการสนิทรัพย หนี้สนิและทุน รายรับและรายจาย การปรับปรุงบัญชี งบทดลอง งบการเงนิ กําไร

ขาดทุน กําไรสะสม และงบดลุ บัญชีเงนิสดรายวันทั่วไป และบัญชียอย 

 General method and record in the bookkeeping, definition, history and objective or purpose. 

Classification of assets, liabilities and capital, revenues and expenses. Adjustment account. Trial 

balance. Financial: Profit and loss, Retained earning and balance sheet, Cash book. General journal  

 

with the subsidiary book. 

 

703103  การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 3(3-0-6) 

  Introduction to Entrepreneurship and Business  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ 

หลักการจัดการ การจดัการดานการตลาด การผลติ การเงนิ บัญชี ภาษ ีกฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวาง

ประเทศ และจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ 

 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities.  

The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of 

business, business plans, principle of management, marketing management, production management, 

financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics 

for entrepreneur. 

 

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

127100  การเมอืงในชวีติประจําวนั 3(3-0-6) 

  Politics in Everyday Life  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 หนาที่ของพลเมอืงในระดับทองถ่ิน ระดับรัฐและระดับโลก  ความเปนประชาธปิไตย  หนาที่ของ

พลเมอืงในการมสีวนรวมทางการเมอืง  การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ  ผลกระทบของการเมอืง
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

โลกที่มตีอชีวติประจําวนั  บทบาทหนาที่ขององคการระหวางประเทศ  การคาเสรี  การดํารงชีวติในภาวะ

โลกาภวิตัน 

 Citizenship and duties of citizen in local level, state level and inetrnational level, political 

participation, self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of 

international organizations, free trade and globalization. 

 

คณะนติศิาสตร 

176100  กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

  Law and Modern World  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  
 

Prerequisites: None 
 

 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสงัคม

ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสทิธชุิมชน บทบาทของกฎหมายระดับ

ทองถ่ิน ระดับสงัคมเมอืง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภวิัตน ศกึษาวเิคราะหปญหาจากกรณศีกึษา

ตางๆ เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมยัใหม 

 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 

societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 

societies. Roles of law in the globalized era. Studying and analyzing cases relating to lawand modern 

world. 

 

คณะศกึษาศาสตร 

057121  ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Football for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

ฟุตบอล การเลนฟตุบอลในตาํแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กตกิาทั่วไปในการ

เลนกีฬาฟุตบอล การวเิคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทมีฟุตบอลในระดบัตางๆ  ประโยชน

และมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาฟุตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. How to 
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หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

play in each position. Apply in playing Football game. Analyze and participate the Football competition 

tournaments. The advantageous, manners, regulations and scoring system & service of Football game 

are involved. 

 

057122  วายน้าํเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Swimming for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้าํ การอบอุนรางกายในกีฬาวายน้าํ หลักการหายใจ

และการเคลื่อนไหวในน้าํ การใชสวนตางตางๆของรางกายในการวายน้าํทาตางๆการชวยเหลอืผูไดรับ

อันตรายตางๆจากการวายน้ํา การวเิคราะหการทาทางการวายน้าํ การวายน้าํเพื่อสุขภาพและการเขารวม

การแขงขันวายน้ําในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูทีด่ใีนกีฬาวายน้ํา 

 The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. How to breath 

under water and physical movements to swim in each style. Help others to swim safely. Swimming 

for health and in competition. The advantage, manners and regulations of Swimming are involved. 

 

057123  วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Volleyball for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬา

วอลเลยบอล การวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวยัวะสวนตางๆของรางกายในการเลน

วอลเลยบอล กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลใน

รูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ  

ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวอลเลยบอล 

 The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to 

play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring 

Volleyball. Benefits of playing Volleyball at different levels. Analyze and participate in Volleyball 

competition tournaments. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

 



15 

 

หลักสูตร วท.บ.สาขาวชิาธรณวีทิยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 

057125  กจิกรรมเขาจงัหวะเพื่อชวีติและการออกกาํลังกาย 1(0-3-0) 

  Rhythmic Activities for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสยีงดนตรี การเตนรําพื้นเมอืงของประเทศ

ตางๆ การเตนลลีาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะห

ทาทางการเตนลลีาศจงัหวะตางๆ การรวมงานลลีาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

 The principles of exercise for health through Rhythmic activity. Body movements with music. 

Folk dances and social dances. Social manners and dancing’s regulations. Analyze the type of social 

dances. Participate and organize social dance parties. 

 

057126  บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Basketball for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬา 

 

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตาํแหนงตางๆ ความปลอดภัยในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กตกิา

การเลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการ

แขงขันบาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปน

ผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาบาสเกตบอล 

 The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to 

play in different positions, safety, and regulations. Analyze and participate in basketball competition 

tournaments. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

057127  แบดมนิตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Badminton for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมนิตนั การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬา
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แบดมนิตนั การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพือ่เขาตลีูกแบดมนิตนัในลักษณะตางๆ กตกิา

แบดมนิตนัทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมนิตนั การประยุกตเลนกีฬาแบดมนิตันในรูปแบบตางๆ 

การวเิคราะหเกมการแขงขันแบดมนิตันและการเขารวมแขงขันแบดมนิตันในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาแบดมนิตัน 

 The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to 

hold the racquet and movements to hit the shuttlecock. Analyze and participate in badminton 

competition tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system & service of 

badminton game are involved. 

 

057128  เทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Tennis for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬาเทนนสิ 

การจับไมและการเคลือ่นไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทนนสิในลักษณะตางๆ กตกิาเทนนสิทั่วไปและการนับ

คะแนนในกีฬาเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนสิ

และการเขารวมการแขงขันเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีน

กีฬาเทนนสิ 

 The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to hold 

the racquet and movements to hit the tennis ball. Analyze and participate in Tennis competition 

tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system & service of Tennis game are 

involved. 

 

057129  เทเบลิเทนนสิเพือ่ชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Table Tennis for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบลิเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ใน

กีฬาเทเบลิเทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทเบลิเทนนสิ ในลักษณะตางๆ กตกิา

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบลิเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทเบลิเทนนสิ ในรูปแบบตางๆ การ

วเิคราะหเกมการแขงขันเทเบลิเทนนสิและการเขารวมแขงขันเทเบลิเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและ
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มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ 

 The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the racket and movements to play Table tennis. Analyze and participate in Table tennis 

competition tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring system of Table tennis 

game are involved. 

 

057130  กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(0-3-0) 

  Golf For for Life and Exercise  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกีฬา

กีฬากอลฟ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายในการตกีอลฟในลักษณะตางๆ กตกิาการเลนกอลฟ

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟ ในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหทาทาง

ในการตกีอลฟและการเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดู

ที่ดใีนกีฬากอลฟ 

 The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to play 

Golf, stance & position, rules & regulations, match play, advantage of playing golf. Analyze the stance 

& position and participate in Golf tournaments. The advantage, manners, regulations and scoring 

system of Golf game are involved. 

 

คณะวทิยาศาสตร 

201110  คณติศาสตรบูรณาการ 3(2-2-5) 

  Integrated Mathematical Sciences  

  
 

เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี
 

  Prerequisites: None  

 คอมพวิเตอรในชีวติประจําวัน คณติศาสตรและสถิต ิในปรากฏการณตางๆ การประยุกต

คณติศาสตร สถิตแิละคอมพวิเตอรในวชิาการ กระบวนการแกปญหาโดยใชคณติศาสตร สถิต ิและ

คอมพวิเตอร กระบวนวชิานี้สาํหรับนักศกึษาที่มพีื้นฐานทางวทิยาศาสตร 

 Computer in everyday life. Mathematics and statistics in various phenomena. Mathematics, 

statistics, and computer applications in academic. Problem solving process by using mathematics, 
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statistics, and computer. This course is recommended for science-based students. 

 

201111  โลกแหงวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

  The World of Science  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ธรรมชาตแิละววิัฒนาการของวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีระบบสุริยะ การสังเกตดาวเคราะห

และดวงจันทรในปจจุบนั ความสัมพนัธซึ่งกันและกันระหวางธรณภีาค อุทกภาค ภาคบรรยากาศและชีว

ภาคของโลก ความอุดมสมบรูณ การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิประเดน็ทางสังคมรวม

สมัยในดานวทิยาศาสตรและสังคมมนุษย กระบวนวชิานี้อนุญาตใหเฉพาะนักศกึษาที่มพีื้นฐานทาง

วทิยาศาสตร 

 The nature and evolution of science and technology. The solar system, modern observations 

of planets and moons. The interrelations of Earth’s geosphere, hydrosphere, atmosphere and 

biosphere. Abundance, distribution and utilization of natural resources. Contemporary social issues in 

science and society. Enrollments are not permitted for non- science-based students. 

 

201191  การพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดวยกจิกรรม 2(0-6-0) 

  Students Quality Development through Activities  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและประสบการณ

ชีวติตางๆที่ถูกจัดขึ้นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เปนสวนประกอบทีด่ทีี่ทําใหนกัศกึษามสีวนรวม

ในชวงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลยั  กิจกรรมตางๆเหลานี้สามารถทําใหนักศกึษาประยุกตใชการ

เรียนรูจากกิจกรรมตางๆไปพฒันาในดานเก่ียวกับการสรางจติสํานกึที่ด ีตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย  

มกีารพัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการทํางานเปนทมี  มคุีณธรรม จริยธรรม สามารถนาํไปใช เปนแบบอยางใน

การดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมคีวามสุขทัง้รางกายและจติใจ  พรอมทัง้มจีติสาธารณะ สํานกึและ

รับผดิชอบตอตนเอง และสังคม 

 Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of 

personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community based 

economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or 

private organizations. 
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201192  ดอยสุเทพศกึษา 1(0-3-0) 

  Doi Suthep Study  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ศกึษาดอยสุเทพใน 4 มติ ิคอื มติทิางกายภาพ : ธรณวีทิยา  มติทิางชีวภาพ : ระบบนเิวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  มติทิางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และ มติทิางการ

อนุรักษ : พื้นที่อนุรักษ การฟนฟูปาและการทองเที่ยวเชิงนเิวศ ความสัมพันธระหวางดอยสุเทพกับ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

 Studying Doi Suthep in 4 aspects : physical - geology, biology, ecosystems and 

biodiversity; social and cultural - religion and anthropology; and conservation – conservation area, 

forest restoration, eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 

 

202111  ชวีวทิยา 1 4(3-3-6) 

  Biology 1  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 หลักพื้นฐานทางชีววทิยาดานเคมขีองชีวติ เซลล พันธุศาสตร พันธศุาสตรประชากรและแนวคิด

เชิงววิัฒนาการ ประวัตศิาสตรววิัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนเิวศวทิยา 

 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its 

evolutionary concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 

 

203111  เคม ี1 3(3-0-6) 

  Chemistry 1  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ปรมิาณสัมพนัธทางเคม ีโครงสรางอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตางๆ อุณหพล

ศาสตรเชิงเคม ีเคมไีฟฟา แกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนกิ 

จลนพลศาสตรเชิงเคม ี

 

          Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical 
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thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, 

chemical kinetics. 

 

203115  ปฏบิัตกิารเคม ี1 1(0-3-0) 

  Chemistry Laboratory 1  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ปฏกิิริยาของทองแดง ความรอนของปฏกิิริยา การแยกสบายดวยไฟฟา เซลลกัลวานกิ และเซลล

ความเขมขน คาคงที่ของกาซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศยัหลักการลดลงของจดุเยอืกแข็ง โครงสรางผลกึ 

การไทเทรตระหวางกรด-เบส และแบบรีดอกซ สมดลุกรดเบส และการแยกสลายดวยน้ํา คาผลคูณการ

ละลาย จลนพลศาสตรเชิงเคม ีและการทดลองพเิศษ 

 Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas 

constant, determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base 

and redox titrations, acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and 

special experiment. 

 

204101  คอมพวิเตอรเบื้องตน  3(2-3-4) 

  Introduction to Computer  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ระบบคอมพวิเตอร การประมวลผลขอมูล ระบบจํานวนและแทนรหัสขอมูล ผังงานเชิงโครงสราง

และรหัสเทยีม ภาษาโปรแกรมคอมพวิเตอรและสือ่สารขอมูล 

 Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure 

flowchart and pseudocode. Computer programming language and data communication. 

 

205103  ธรณวีทิยากายภาพ 4(3-3-6) 

  Physical Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ธรรมชาตแิละโครงสรางของวตัถุที่ประกอบขึ้นเปนโลก และกระบวนการที่ปรับพื้นผวิโลก 

 The nature and the structure of the materials composing the Earth and the processes that 
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shape the earth surface. 

 

205104  ธรณวีทิยาประวัต ิ 4(3-3-6) 

  Historical Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205103  

  Prerequisites: 205103  

 ประวัตขิองโลก ววิัฒนาการของเปลอืกโลก และววิัฒนาการของสัตวและพชื 

 The history of the Earth, the evolution of its crust, fauna and flora through time. 

 

205193  การเขยีนภาพทางธรณวีทิยา 1(0-3-0) 

  Graphic Methods in Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ศกึษากรรมวธิทีางเรขาคณติเพื่อแสดงและเขยีนภาพลักษณะโครงสรางทางธรณวีทิยา ทัง้แบบออ

โตกราฟฟกและสเตอริโอกราฟฟก โปรเจคชัน 

 Geometrical techniques for describing and illustrating geologic structures. Orthographic and 

stereographic projections. 

 

205216  การฝกธรณวีทิยาภาคสนาม 1(0-3-0) 

  Practice in Field Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205103 และ 205193  

  Prerequisites: 205103 and 205193  

 การฝกภาคสนามเพือ่เรียนรูการใชเข็มทศิทางธรณวีทิยา ในการหาทศิทางการวางตัวของ

โครงสรางระนาบและแนวเสน จพีเีอสและวธิกีารหาตาํแหนงตนเองในแผนที่ภูมปิระเทศ การทําแผนที่ การ

เก็บขอมูล และรายงานทางธรณวีทิยา 

 Field practice using geologic compass to define attitude of planar and linear structures. Global 

Positioning System (GPS) and self positioning on topographic map. Geologic mapping, sampling and 

reports. 

 

205218  ธรณวีทิยาประเทศไทย 2(2-0-4) 
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  Geology of Thailand  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205104  

  Prerequisites: 205104  

 ธรณวีทิยาโครงสราง ววิัฒนาการ การลําดับช้ันหนิ และบรรพชีวนิวทิยา ของประเทศไทย 

 

            The structure, geologic evolution, stratigraphy, and paleontology of Thailand. 

 

 

205231  ผลกึศาสตรและผลกึศาสตรทางแสง 4(3-3-6) 

  Crystallography and Optical Crystallography  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ลักษณะทางกายภาพและโครงสรางของผลกึ วธิกีารบรรยายผลกึ การศกึษาผลกึโดยใชรังสเีอ็กซ 

สมบัตทิางแสงของสารที่ไมทบึแสง และการใชสมบัตทิางแสงในการจําแนกชนดิของแรไมทบึแสงภายใต

กลองจุลทรรศน 

 Physical and structural crystallography, procedure in crystal description, introduction to X-ray 

crystallography, optical properties of non-opaque substances and application of optical properties to 

the identification of non-opaque minerals under the petrographic microscope. 

 

205234  วทิยาแร 3(2-3-4) 

  Descriptive Mineralogy  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205231 หรอื 218233  

  Prerequisites: 205231 or 218233  

 การจัดจําแนก การกอเกิด การอุบัต ิและการตรวจสอบแรที่สําคัญ 

 The classification, formation, occurrence and identification of the important minerals. 

 

205237  เคมธีรณเีบื้องตน 3(3-0-6) 

  Principles of Chemical Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205103 และ 203111 และ 203115  

  Prerequisites: 205103 and 203111 and 203115  
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 ผลกึเคม ีเคมสีมภาพ สมดุลอณุหพลศาสตร กฎของวฏัภาคและแผนภาพวฏัภาค การกระจาย

และพฤตกิรรมของธาตใุนสิ่งแวดลอมธรณวีทิยาที่ตางกัน 

 Crystal chemistry, chemical equilibria, equilibrium themodynamics, phase rule and phase 

diagrams, distribution and behaviors of elements in different geologic environments. 

 

205238  วทิยาแรทางแสง 3(2-3-4) 

  Optical Mineralogy  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205231  

  Prerequisites: 205231  

 การจัดจําแนก สวนประกอบทางเคม ีคุณสมบัตทิางแสง การเกิด และการบอกชื่อของแรประกอบ

หนิ โดยใชกลองจุลทรรศนแบบโพลาไรซงิ 

 Classification, crystal chemistry, optical properties, paragenesis and identification of common 

rock-forming minerals using polarizing microscope. 

 

205244  วทิยาหิน 3(2-3-4) 

  Lithology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205103  

  Prerequisites: 205103  

 การศกึษาหนิจากลักษณะที่เห็นดวยตาเปลาและแวนขยาย : การจําแนก การตรวจ สอบ และการ

บรรยาย 

 The study of rocks from their megascopic features, classification, identification and 

description. 

 

205253  บรรพชวีนิวทิยาของสัตวไมมกีระดูกสันหลัง 3(2-3-4) 

  Invertebrate Palaeontology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205104  

  Prerequisites: 205104  

 สัตวไมมกีระดูกสันหลังในอดตี การเกิดซากดกึดําบรรพ ววิัฒนาการและสิ่งแวดลอมของสิ่งมชีีวติ

เหลานัน้ การจาํแนกประเภทและซากดกึดาํบรรพดัชนทีี่สาํคัญ 

 Past invertebrate animals, fossilization, their evolution and environment, classification and 

important index fossils. 
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205301  ธรณสัีณฐานวทิยา 3(2-3-4) 

  Geomorphology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205103  

  Prerequisites: 205103  

 การกําเนดิและววิัฒนาการของลักษณะภมูปิระเทศ ซึง่ถูกกระทําโดยกระบวนการทางธรณี

สัณฐานวทิยา การศกึษาภมูปิระเทศโดยอาศัยแผนทีภู่มปิระเทศ 

 A critical study of landforms in relation to tectonics, climatic environments, and geological 

processes. 

 

205302  ธรณวีทิยาภาพถาย 3(2-3-4) 

  Photogeology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205301  

  Prerequisites: 205301  

 วธิกีารสํารวจดวยภาพถาย การวัดคาตาง ๆ จากภาพถาย การมองภาพสามมติ ิการแปล

ความหมายจากภาพถาย การสํารวจขอมลูจากระยะไกล เพื่อนํามาใชในงานธรณวีทิยาและงานอืน่ ๆ ที่

เก่ียวของ 

 Geologic interpretation of aerial photographs. Introduction to photogrammetry. 

 

205310  ธรณวีทิยาภาคสนามระดับภูมภิาค 3(0-18-0) 

  Regional Field Geology  

  
เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205214 และ 205218; หรอื 205216 และ 205244; 

หรอื 205216 และ 205218 และ 205244 
 

  
Prerequisites: 205214 and 205218; or 205216 and 205244; or 205216 

and 205218 and 205244 
 

 การศกึษากระบวนการทางธรณวีทิยาในภาคสนาม และศกึษาการลําดับช้ันหนิ โครงสรางทาง

ธรณวีทิยา ธรณสีัณฐานวทิยา และทรัพยากรธรณใีนภาคเหนอื ที่ราบภาคกลาง ที่ราบสงูโคราช ที่ราบ

จันทบุร ีและภาคใตตอนบน มกีารบรรยายและศกึษานอกสถานที่เปนเวลา 3 สัปดาห 

 Field observation of geological processes and studies of stratigraphy, structural geology, 

geomorphology, and mineral deposits of the Northern Highland, the Central Plain, the Khorat Plateau, 

the Chantaburi Plain, and the Peninsula. Three weeks of lectures and field trips. 
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205324  ธรณวีทิยาโครงสราง 4(3-3-6) 

  Structural Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205310  

  Prerequisites: 205310  

 การวเิคราะหรูปทรงเรขาคณติ พลศาสตรและจลนศาสตร และววิัฒนาการของโครงสรางทาง

ธรณวีทิยา แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับระบบของแรงเคนและกระบวนการเปลี่ยนลักษณะที่เก่ียวของ 

ธรณวีทิยาแปรสัณฐานและความสมัพันธกับธรณวีทิยาโครงสราง 

 Analysis of geometries, dynamics and kinematics and evolutions of geologic structures. 

Fundamental concepts of stress systems and related deformation processes. Fundamental concepts of 

tectonics and its relationship to structural geology. 

 

205344  ศลิาวทิยาของหินอัคนแีละหินแปร 4(3-3-6) 

  Igneous and Metamorphic Petrology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205327 และ 205238 และ 205244  

  Prerequisites: 205327 and 205238 and 205244  

 โลกและการเกิดหนิหนดื แรประกอบหนิอัคน ีการประมาณ การเขยีนรายงาน และการ

เปรยีบเทยีบสวนประกอบหนิอัคน ีการจัดแบงชนดิหนิอัคน ีการตกผลกึและหนิหนดื ลักษณะรูปรางของ

มวลหนิอัคน ีผลของสารระเหย การเกิดหนิหนดืและเทคโทนคิ หนิอัคนขีองประเทศไทย การแปรสภาพและ

หนิแปร ปฏกิิริยาในหนิแปร เนื้อหนิแปร ลักษณะปรากฏของหนิแปร และชุดลักษณะปรากฏของหนิแปร 

 The earth and it's magmatism; igneous minerals; estimating reporting and comparing igneous 

rock composition; classification of igneous rocks; crystallization and magma; forms of igneous rock 

bodies; the effects of volatile Components; magmatism and tectonism; igneous rocks of Thailand; 

metamorphism and metamorphic rocks; reaction in metamorphic rocks; metamorphic textures; 

metamorphic facies and facies series. 

 

205355  ตะกอนวทิยาเบื้องตน 3(2-3-4) 

  Principles of Sedimentology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205238 และ 205244  

  Prerequisites: 205238 and 205244  

 กระบวนการตกจม เมด็ตะกอนเนื้อ โครงสรางของหนิตะกอนเนื้อเมด็และเนื้อผลกึ การจดัจําแนก

หนิตะกอน และการศกึษาถึงการวเิคราะหและการสงัเกตในภาคสนาม 
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 Process of sedimentation. Sedimentary particles, texture, structure of clastic and non-clastic 

sedimentary rocks. Sedimentary rock classification and study through analysis and field observations. 

 

205358  การลําดับชั้นหิน 3(2-3-4) 

  Stratigraphy  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205253 และ 205355  

  Prerequisites: 205253 and 205355  

 พื้นความรูดัง้เดมิของการลาํดบัช้ันหนิ ขัน้ตอนการทํางานที่เก่ียวของกับการลําดับช้ันหนิ แผนที่

แสดงการลําดับช้ันหนิและการเทยีบสัมพันธ การสรางรูปจาํลองใหมของสภาพแวดลอมการตกทับถม และ

การสรางรูปจําลองของลักษณะปรากฏ 

 Basic principle of stratigraphy, stratigraphic procedures, stratigraphic maps and stratigraphic 

correlation. Reconstruction of depositional environments and facies model. 

 

 

205361  แรในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

  Minerals in Industry  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205234  

  Prerequisites: 205234  

 การเกิดเปนแหลงแรตาง ๆ โดยสงัเขป ลักษณะเฉพาะของสนิแร แรและหนิที่ใชเปนวตัถุดบิใน

อุตสาหกรรม เทคนคิวธิกีารผลติและปรับคุณภาพ การใชประโยชนและการคาระหวางประเทศของวัตถุดบิ

เหลานัน้ 

 Review of the origin and characteristics of the ore and industrial minerals and rocks. 

Worldwide picture of production processing techniques, utilization and the economic pictures. 

 

205372  ทรัพยากรธรณแีละธรณพีบิัตภิัย 3(3-0-6) 

  Earth Resources and Geologic Hazards  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: นักศกึษาช้ันปที่ 3  

  Prerequisites: Third year standing  

 การอนุรักษและความยั่งยนืของทรัพยากร ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรพลังงาน ทรัพยากรแร ดนิ 

การใชที่ดนิและการกําจัดของเสยี ธรณพีบิัตภิยั 

 Resource conservation and sustainability, water resources, energy resources, mineral 
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resources, soil, land use and waste disposal, geologic hazards. 

 

205410  ธรณวีทิยาภาคสนาม 4(0-24-0) 

  Field Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205302 และ 205324 และ 205344 และ 205358  

  Prerequisites: 205302 and 205324 and 205344 and 205358  

 กระบวนวชิานี้เปนการสาํรวจสภาพธรณวีทิยาของพื้นทีใ่ด ๆ ที่กําหนด โดยมรีะยะเวลาในการ

สํารวจศกึษาในภาคสนาม ไมนอยกวา 4 สัปดาห ในภาคเรียนฤดูรอนของทุกป เพื่อจัดทาํแผนที่ธรณวีทิยา 

ขนาดมาตราสวน 1 : 15,000 พรอมกับภาพตดัขวาง และรายงานผลการศกึษาตามระบบ และรูปแบบ

มาตรฐานสากล 

 Methods of geologic surveying and field mapping, preparation of a geologic map, geologic 

sections and a geologic report on a selected area. Five weeks of field camps. 

 

205417  ธรณวีทิยาของเอเชยีอาคเนย 3(3-0-6) 

  Geology of Southeast Asia  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205218 หรอื 205415  

  
 

Prerequisites: 205218 or 205415 
 

 การศกึษาสภาพธรณวีทิยาในสาขาตาง ๆ ของภูมภิาคเอเชียอาคเนย 

 Tectonics, stratigraphy, paleontology, igneous rocks, metamorphic rocks, and structural 

geology of Thailand. 

 

205421  ธรณวีทิยาแปรสัณฐาน 3(3-0-6) 

  Tectonics  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205344 และ 205358  

  Prerequisites: 205344 and 205358  

 กระบวนการเชิงววิัฒนาการของโครงสรางที่พื้นผวิและภายในโลก และความสมัพันธกับ

ววิัฒนาการของแองสะสมตะกอน การเกิดหนิอัคนแีละการแปรสภาพ 

 Evolutionary processes of surface and internal structures of the earth and their relationships 

to sedimentary basin evolution, igneous activities and metamorphism. 
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205451  จุลบรรพชวีนิวทิยา 3(2-3-4) 

  Micropalaeontology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205253  

  Prerequisites: 205253  

 การจําแนกรายละเอยีดและการเตรียมตัวอยางจุลบรรพชีวนิกลุมตาง ๆ 

 Classification, description and preparation of various microfossil groups. 

 

205461  เศรษฐธรณวีทิยา 3(2-3-4) 

  Economic Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205234  

  Prerequisites: 205234  

 The classification and genesis of metallic and non-metallic mineral deposits. 

 การจําแนกและการเกิดแหลงแรโลหะและอโลหะ 

 

205462  ธรณวีทิยาเหมอืงแร 3(3-0-6) 

  Mining Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205461  

  Prerequisites: 205461  

 การสํารวจและประเมนิคาแหลงแร รวมทัง้บทบาทของนักธรณวีทิยาในการประกอบการเหมอืงแร 

 Exploration and evaluation of economic mineral deposits including role of geologists in mining 

operation. 

 

205464  ธรณวีทิยาปโตรเลยีม 3(3-0-6) 

  Petroleum Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205358  

  Prerequisites: 205358  

 การศกึษาทั่วไปเก่ียวกับแหลง สมบตั ิกําเนดิ และการเคลือ่นยายปโตรเลยีม การสาํรวจและ

พัฒนาปโตรเลยีมในประเทศไทย 

 A general study of the occurrence, properties, origin and migration of petroleum, petroleum 

exploration and development in Thailand. 
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205473  อุทกธรณวีทิยา 3(3-0-6) 

  Hydrogeology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205324 หรอื ตามความเหน็ชอบของผูสอน  

  Prerequisites: 205324 or consent of the instructor  

 การเกิดและการเคลื่อนไหวของน้ําใตดนิ สมบตัใินการใหน้าํของหนิ ชลศาสตรของบอ การวเิคราะห

ขอมูล การสูบทดสอบบอบาดาล คุณภาพน้ําใตดนิและการปรับปรุงคุณภาพน้ํา การสํารวจน้ําใตดนิ ศักยภาพน้าํ

ใตดนิ เทคนคิการตดิตามตรวจสอบและการวเิคราะห ระบบอุทกธรณวีทิยา สภาพอุทกธรณวีทิยาในประเทศไทย 

 Origin, occurrence, and movement of groundwater. Waterbearing properties of rocks. Well 

hydraulics. Pumping test data analysis. Water wells. Quality of groundwater and treatment processes. 

Groundwater exploration. Groundwater budget. Monitoring technology and hydrogeologic system analysis. 

Hydrogeologic conditions of Thailand. 

 

205475  ธรณวีทิยาวศิวกรรม 3(3-0-6) 

  Engineering Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205324 หรอื ตามความเหน็ชอบของผูสอน  

  Prerequisites: 205324 or consent of the instructor  

 การประยุกตหลักธรณวีทิยาในการวางแผน ออกแบบกอสราง และการดําเนนิงาน ทางดาน

วศิวกรรม 

 Application of geological principles in planning, design, construction, and underground 

development. 

 

205476  ธรณวีทิยาใตพื้นผวิ 3(3-0-6) 

  Subsurface Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205324 และ 205358  

  Prerequisites: 205324 and 205358  

 ศกึษาการบันทกึขอมลูหลมุเจาะดานชนดิหนิ คุณสมบตัทิางไฟฟา ทางรังส ีและสรางแผนที่

โครงสรางและแผนที่ไอโซแพค การแปลความหมายขอมลูจากใตพื้นผวิดานตางๆ 

 Study of lithological, electrical, and radiation logs, structure and isopach maps and 

interpretation of subsurface data. 
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205479  ปฏบิัตกิารธรณวีทิยาวศิวกรรม 1(0-3-0) 

  Engineering Geology Laboratory  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205475 หรอืลงทะเบยีนเรียนพรอมกับ 205475  

  Prerequisites: 205475 or concurrent to 205475  

 การทดลองในหองปฏบิัตกิารเพื่อหาสมบัตทิางกายภาพ และสมบตัทิางกลของดนิและหนิ วธิทีํา

บันทกึธรณวีทิยาของหลุมเจาะ เพื่องานดานวศิวกรรม 

 Practical exercises to determine physical and mechanical properties of soils and rocks; 

methods of geological and geophysical exploration for engineering geological purpose. 

 

205482  ธรณฟีสกิส 4(3-3-6) 

  Geophysics  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: 205324  

  Prerequisites: 205324  

 การประยุกตวชิาฟสกิสในการศกึษาโลก วธิกีารสํารวจแหลงแรและปโตรเลยีมทางธรณฟีสกิส 

วธิกีารดานแมเหล็กไฟฟา ความถวงและคลื่นไหวสะเทอืน การสํารวจหาธาตุกัมมันตรังสแีละการหยั่งธรณ ี

 The application of physics to the study of the Earth, geophysical methods of exploration for 

ore deposits and petroleum. An introduction to magnetic, electrical, gravity and seismic methods, 

prospecting for radioactive elements, and bore-hole logging. 

 

205485  ระบบสารสนเทศธรณวีทิยา 3(2-3-4) 

  Geologic Information Systems  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: นักศกึษาช้ันปที่ 4  

  Prerequisites: Fourth year standing  

 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ฮารดแวรและซอฟทแวร การประยุกตจไีอเอสในการทําแผนที ่

 

ธรณวีทิยา การประยุกตจไีอเอสในการสํารวจแร การสํารวจทรัพยากรน้ํา การทาํเหมอืง การสํารวจ

ปโตรเลยีม การสํารวจถานหนิ และการศกึษาธรณวีทิยาสิง่แวดลอม 

 Geographic Information Systems (GIS), hardware and software. Application of Geographic 

Information Systems to geologic mapping, mineral exploration, water resources exploration, mining, 

petroleum exploration, coal exploration and environmental geology. 
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205495  สัมมนา 1(1-0-2) 

  Seminar  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: นักศกึษาช้ันปที่ 4  

  Prerequisites: Fourth year standing  

 การเสนอหัวขอเรื่องทางธรณวีทิยาตามกระแสปจจุบนั โดยการรวบรวมเอกสารจากวารสาร และ/

หรอืสิ่งตพีมิพ ภายใตการแนะนําของคณาจารย พรอมจดัพมิพเปนรายงาน การวัดผลจะเปนแบบเปนที่

พอใจหรอืไมเปนที่พอใจ 

 Practice on presentation of current geological topics by compiling papers from journals and/or 

publications under supervision of staff. Written report is also required. Grading will be given on 

satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

205496  หัวขอเรื่องพเิศษทางธรณวีทิยา 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: นักศกึษาช้ันปที่ 4 และตามความเห็นชอบของผูสอน  

  Prerequisites: Fourth year standing and consent of the instructor  

 หัวขอที่ไดรับเลอืกสรรทางธรณวีทิยา ที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบนั จะประกาศหัวขอกอน

เร่ิมภาคการศกึษา 

 Selected topic in an active field of geology form present view will be announced before the 

semester begins. 

 

205499  การศกึษาอสิระทางธรณวีทิยา 2 หนวยกติ 

  Independent Study in Geology  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: นักศกึษาช้ันปที่ 4 และตามความเห็นชอบของผูสอน  

  Prerequisites: Fourth year standing and consent of the instructor  

 การศกึษาคนควาอสิระภายใตการแนะนาํของอาจารย ผลงานจะตองจัดพมิพเปนรายงานที่

สมบูรณการวัดผลจะเปนแบบเปนที่พอใจหรอืไมเปนที่พอใจ 

 An independent study under the supervision of one member of staff. The work must be  

 

reported in proper written form. Grading system will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 
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206111  แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

  Calculus 1  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 อนุพันธและการประยุกต: อนพุันธของฟงกชัน ทฤษฎบีทคามัชฌมิ การทําเปนเชิงเสน และดฟิเฟอ

เรนเชียล วธิขีองนวิตัน การหาปริพันธและการประยุกต ปริพันธไมจาํกัดเขต ผลบวกรีมันน และปริพันธ

จํากัดเขต ทฤษฎบีทหลักมูล การประยุกตของปริพันธ พื้นที่ระหวางเสนโคง ปริมาตร ความยาวเสนโคงบน

ระนาบ โมเมนตและศูนยกลางมวล ปริพันธไมตรงแบบ สมการเชิงอนุพันธและการประยกุต สมการอันดับ

หนึ่งเชิงเสน การประยุกตพื้นฐาน สมการอันดับสองเชิงเสน สมการเอกพันธและไมเอกพันธ วธิเีทยีบ

สัมประสทิธิ ์

 Derivatives and applications, integration and applications, differential equations and 

applications. 
 

207117  ปฏบิัตกิารฟสกิส 1 1(0-3-0) 

  Physics Laboratory 1  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 พื้นฐานของการทดลอง, แนะนําอุปกรณและเครื่องมอื, การทดลองดานกลศาสตร 1, การทดลอง

ดานอุณหพลศาสตร 1, การทดลองดานคลื่น 1, การทดลองดานไฟฟาและสภาวะแมเหลก็ 1, การทดลอง

ดานทัศนศาสตร 1, และการทดลองดานฟสกิสยุคใหม 1 

 Basics of experimentation, introduction to devices and instrument, experiments in mechanics 

I, experiments in thermodynamics I, experiments in waves I, experiments in electricity and 

magnetism I, experiments in optics I, and experiments in modern physics I. 
 

207187  ฟสกิส 1 3(3-0-6) 

  Physics 1  

  เงื่อนไขทีต่องผานกอน: ไมม ี  

  Prerequisites: None  

 ธรรมชาตขิองวทิยาศาสตรและภาพรวมของฟสกิส, กลศาสตร, การสั่นและคลืน่, อุณหพล

ศาสตร, หลักการเบื้องตนของไฟฟา สภาวะแมเหล็ก และ แมเหล็กไฟฟา, ทัศนศาสตร และแนวคิดฟสกิส

ยุคใหม 

 Nature of science and the overall picture of physics, mechanics, vibrations and waves, 
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thermodynamics, fundamentals of electricity, magnetism and electromagnetism, optics and conceptual 

modern physics. 

 


