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รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาธรณีวิทยา 

 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559 
 

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1 หลกัสตูร  

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร  ไมน้่อยกว่า  136 หน่วยกติ  

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร  

 (1)  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ  

  กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร  12 หน่วยกติ 

  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์   9 หน่วยกติ 

  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    6 หน่วยกติ 

  กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกติ 

 (2)  หมวดวชิาเฉพาะ ไมน้่อยกว่า 100 หน่วยกติ  

  วชิาแกน  34 หน่วยกติ 

  วชิาเอก ไมน้่อยกว่า 66 หน่วยกติ 

   เอกบงัคบั  54 หน่วยกติ 

   เอกเลอืก ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 

  วชิาโท (ถา้ม)ี ไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ 

 (3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

3.1.3 กระบวนวิชา 

 (1)  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

  General Education  30 Credits 

 (1.1)  กลุ่มวชิาภาษาและการสือ่สาร  12 หน่วยกติ 

  Language and Communication  12 Credits  

 001101 ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 

  ENGL 101 Fundamental English 1 

 001102 ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3(3-0-6) 

  ENGL 102 Fundamental English 2 

 001201 ม.อ. 201 การอา่นเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 3(3-0-6) 

  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

 001225 ม.อ. 225 ภาษาองักฤษในบรบิทวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

  ENGL 225 English in Science and Technology Context 
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 (1.2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  9 หน่วยกติ 

  Humanities and Social Sciences  9 Credits  

   โดยเลอืก 3 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปนี้  

   Choose any 3 courses from a group of the following humanities and social science subjects: 

 

   011100 ม.ปร. 100 มนุษยก์บัปรชัญา 3(3-0-6) 

  PHIL 100 Man and Philosophy 

 012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

  RE 173 Descriptive Study of Religion 

 013110 ม.จว. 110 จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

       PSY 110 Psychology and Daily Life 

 050100 ม.ศท. 100 การใชภ้าษาไทย 3(3-0-6) 

  HUGE 100 Usage of the Thai Language  

 109100 วจ.ศป. 100 มนุษยก์บัศลิปะ 3(3-0-6) 

  FAGE 100 Man and Art 

 127100 ร.ปค. 100 การเมอืงในชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

  GOV 100 Politics in Everyday Life 

 159100 ส.สม. 100 โลกสมยัใหมใ่นชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

  SA 100 Modern World in Everyday Life 

 176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมยัใหม ่ 3(3-0-6) 

  LAGE 100 Law and Modern World 

 701103 บธ.บช. 103 การบญัชทีัว่ไป 3(3-0-6) 

  ACC 103 General Accounting 

 702101 บธ.กง. 101 การเงนิในชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

  FINA 101 Finance for Daily Life 

 751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

        ECON 100 Economics for Everyday Life 

 851100 สม. 100 การสือ่สารเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

       MC 100 Introduction to Communication 

 (1.3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกติ 

  Science and Mathematics  6 Credits  

 201110 ว.วท. 110    คณิตศาสตรบ์รูณาการ 3(3-0-6) 

              SC 110 Integrated Mathematical Sciences 

   และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปนี้  

   Choose any 1 course from a group of the following science and mathematics subjects: 
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 201111 ว.วท. 111 โลกแหง่วทิยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  SC 111 The World of Science 

 206109 ว.คณ. 109 คณิตศาสตรใ์นโลกปจัจุบนั 3(3-0-6) 

  MATH 109 Mathematics in Today’s World 

 208101 ว.สถ. 101 สถติสิาํหรบัการดาํรงชวีติและการทาํงาน 3(2-2-5) 

  STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work 

 218100 ว.อณ. 100 ศาสตรแ์หง่อญัมณีและเครือ่งประดบั 3(3-0-6) 

  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry 

 462130 ภ.บก. 130 ยาในชวีติประจาํวนั 3(3-0-6) 

  PHPC 130 Medications in Everyday Life 

 571112 พย.ศท. 112 การเตรยีมการและการจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 3(2-2-5) 

  NGGE 112 Emergency Preparedness and Management 

 (1.4)  กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม  3 หน่วยกติ 

  Activities Based Courses  3 Credits  

 201191 ว.วท. 191    การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 2(0-6-0) 

  SC 191 Learning Through Activities 

   และเลอืกอกี 1 กระบวนวชิา จากกระบวนวชิาต่อไปนี้  

   Choose any 1 credit course from a group of the following learning through activity subjects: 

 057121 ศ.ล. 121 ฟุตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 121 Football for Life and Exercise 

 057122 ศ.ล. 122 ว่ายน้ําเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 122 Swimming for Life and Exercise 

 057123 ศ.ล. 123 วอลเลยบ์อลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 123 Volleyball for Life and Exercise 

 057125 ศ.ล. 125 กจิกรรมเขา้จงัหวะเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 125 Rhythmic Activities for Life and Exercise  

 057126 ศ.ล. 126 บาสเกตบอลเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 126 Basketball for Life and Exercise  

 057127 ศ.ล. 127 แบดมนิตนัเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 127 Badminton for Life and Exercise 

 057128 ศ.ล. 128 เทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 128 Tennis for Life and Exercise 

 057129 ศ.ล. 129 เทเบลิเทนนิสเพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 129 Table Tennis for Life and Exercise 

 057130 ศ.ล. 130 กอลฟ์เพือ่ชวีติและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

  EDPE 130 Golf for Life and Exercise  
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 201192 ว.วท. 192 ดอยสเุทพศกึษา 1(0-3-0) 

  SC 192 Doi Suthep Study 

หรอืกระบวนวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรมทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในมหาวทิยาเชยีงใหม ่

 or additional learning through activity subjects offered in Chiang Mai University. 

หมายเหตุ: นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนกระบวนวชิาศกึษาทัว่ไปของสถาบนัการศกึษาทัง้ในและต่างประเทศแลว้นํามา

โอนหน่วยกติแทนกระบวนวชิาทัว่ไปทีก่าํหนดไวใ้นหลกัสตูรไดโ้ดยความเหน็ชอบของภาควชิา 

Note: Students can take any general education courses offered by either Thai or foreign higher education 

institutes. The credits can be transferred for general education courses specified in the program with the 

approval of the department. 

 (2)  หมวดวชิาเฉพาะ ไมน้่อยกว่า 100 หน่วยกติ 

  Field of Specialization  a minimum of 100 Credits 

 (2.1)  วชิาแกน  34 หน่วยกติ 

  Core Courses  34 Credits  

 202101 ว.ชว. 101 ชวีวทิยาพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 

  BIOL 101 Basic Biology 1  

 202103 ว.ชว. 103 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 1(0-3-0) 

  BIOL 103 Biology Laboratory 1 

 203111 ว.คม. 111 เคม ี1 3(3-0-6) 

  CHEM 111 Chemistry 1 

 203113 ว.คม. 113 เคม ี2 3(3-0-6) 

  CHEM 11 Chemistry 2 

 203115 ว.คม. 115 ปฏบิตักิารเคม ี1 1(0-3-0) 

  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 

 203117 ว.คม. 117 ปฏบิตักิารเคม ี2 1(0-3-0) 

  CHEM 117 Chemistry Laboratory 2 

 205103 ว.ธณ. 103   ธรณีวทิยากายภาพ 4(3-3-6) 

  GEOL 103 Physical Geology 

 205104 ว.ธณ. 104 ธรณีวทิยาประวตั ิ 4(3-3-6) 

  GEOL 104 Historical Geology 

 205282 ว.ธณ. 282 การประมวลผลขอ้มลูธรณีวทิยา 3(2-3-4) 

  GEOL 282 Geological Data Processing   

 206111 ว.คณ. 111 แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

  MATH 111 Calculus 1 

 207117 ว.ฟส. 117 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1 1(0-3-0) 

  PHYS 117 Physics Laboratory 1 

 207118 ว.ฟส. 118 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์2 1(0-3-0) 
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  PHYS 118 Physics Laboratory 2 

 207187 ว.ฟส. 187 ฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 

  PHYS 187 Physics 1 

 207188 ว.ฟส. 188 ฟิสกิส ์2 3(3-0-6) 

  PHYS 188 Physics 2 

 (2.2)  วชิาเอก ไมน้่อยกว่า 66 หน่วยกติ 

  Major a minimum of 66 Credits  

ในจาํนวนนี้ ไมน้่อยกว่า 36 หน่วยกติ จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 300-400 และอยา่งน้อย 18 หน่วยกติ 

ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดบั 400 ขึน้ไป 

Among the credits earned from the major courses taken, a minimum of 36 credits must be from the 

advanced level courses (300-400) of which at least 18 credits must be from the 400 level courses or upper. 

 (2.2.1)  วชิาเอกบงัคบั  54 หน่วยกติ 

  Requirement  54 Credits  

 205216 ว.ธณ. 216 การฝึกธรณีวทิยาภาคสนาม 1(0-3-0) 

  GEOL 216 Practice in Field Geology 

 205235 ว.ธณ. 235 วทิยาแรท่างแสง 4(3-3-6) 

  GEOL 235 Optical Mineralogy   

 205239 ว.ธณ. 239 วทิยาแร ่ 4(3-3-6) 

  GEOL 239 Mineralogy   

 205244    ว.ธณ. 244  วทิยาหนิ 3(2-3-4) 

  GEOL 244 Lithology 

 205252 ว.ธณ. 252 บรรพชวีนิวทิยา 4(3-3-6) 

  GEOL 252 Palaeontology 

 205303 ว.ธณ. 303 ธรณีสณัฐานวทิยา 4(3-3-6) 

  GEOL 303 Geomorphology   

 205310 ว.ธณ. 310 ธรณีวทิยาภาคสนามระดบัภมูภิาค 3(0-18-0) 

  GEOL 310 Regional Field Geology 

 205324 ว.ธณ. 324 ธรณีวทิยาโครงสรา้ง 4(3-3-6) 

  GEOL 324 Structural Geology 

 205337 ว.ธณ. 337 ธรณีเคม ี 3(3-0-6) 

  GEOL 337 Geochemistry   

 205344 ว.ธณ. 344 ศลิาวทิยาของหนิอคันีและหนิแปร 4(3-3-6) 

  GEOL 344 Igneous and Metamorphic Petrology 

 205355 ว.ธณ. 355 หลกัตะกอนวทิยา 3(2-3-4) 

  GEOL 355 Principles of Sedimentology 

 205358 ว.ธณ. 358 การลาํดบัชัน้หนิ 3(2-3-4) 
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  GEOL 358 Stratigraphy 

 205382 ว.ธณ. 382 ธรณีฟิสกิสเ์พือ่การสาํรวจ 4(3-3-6) 

  GEOL 382 Exploration Geophysics   

 205393 ว.ธณ. 393 การเขยีนภาพทางธรณีวทิยา 1(0-3-0) 

   GEOL 393 Graphic Methods in Geology   

 205410 ว.ธณ. 410 ธรณีวทิยาภาคสนาม 4(0-24-0) 

  GEOL 410 Field Geology 

 205415 ว.ธณ. 415 ธรณีวทิยาประเทศไทย 2(2-0-4) 

  GEOL 415 Geology of Thailand 

 205495 ว.ธณ. 495 สมัมนา 1(1-0-2) 

  GEOL 495 Seminar 

 205499 ว.ธณ. 499 การศกึษาอสิระทางธรณีวทิยา 2 หน่วยกติ 

  GEOL 499 Independent Study in Geology 

  (2.2.2)  วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 

  Major Electives a minimum of 12 Credits  

  โดยเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

  Choose any courses from the followings: 

 205361 ว.ธณ. 361 แรใ่นอตุสาหกรรม   3(3-0-6) 

  GEOL 361 Minerals in Industry 

 205417 ว.ธณ. 417 ธรณีวทิยาเอเชยีอาคเนย ์  3(3-0-6) 

  GEOL 417 Geology of Southeast Asia 

 205421 ว.ธณ. 421 ธรณีแปรสณัฐาน   3(3-0-6) 

  GEOL 421 Tectonics 

 205441 ว.ธณ. 441 ชดุลกัษณ์ภเูขาไฟ 3(3-0-6) 

  GEOL 441 Volcanic Facies 

 205451 ว.ธณ. 451 จุลบรรพชวีนิวทิยา   3(2-3-4) 

  GEOL 451 Micropalaeontology 

 205461 ว.ธณ. 461 เศรษฐธรณีวทิยา 3(2-3-4) 

  GEOL 461 Economic Geology 

 205462 ว.ธณ. 462 ธรณีวทิยาเหมอืงแร ่  3(3-0-6) 

  GEOL 462 Mining Geology 

 205464 ว.ธณ. 464 ธรณีวทิยาปิโตรเลยีม 3(3-0-6) 

  GEOL 464 Petroleum Geology 

 205472 ว.ธณ. 472 ธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม   3(3-0-6) 

  GEOL 472 Environmental Geology 

 205473 ว.ธณ. 473 อทุกธรณีวทิยา 3(3-0-6) 

  GEOL 473  Hydrogeology 

 205475 ว.ธณ. 475 ธรณีวทิยาวศิวกรรม   3(3-0-6) 
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  GEOL 475 Engineering Geology 

 205476 ว.ธณ. 476 ธรณีวทิยาใตพ้ืน้ผวิ 3(3-0-6) 

  GEOL 476 Subsurface Geology 

 205479 ว.ธณ. 479 ปฏบิตักิารธรณีวทิยาวศิวกรรม   1(0-3-0) 

  GEOL 479 Engineering Geology Laboratory 

 205483 ว.ธณ. 483 ธรณีฟิสกิสปิ์โตรเลยีม  4(3-3-6) 

  GEOL 483 Petroleum Geophysics 

 205485 ว.ธณ. 485 ระบบสารสนเทศธรณีวทิยา  3(2-3-4) 

  GEOL 485 Geologic Information Systems 

 205486 ว.ธณ. 486 ธรณีวทิยาถ่านหนิและการใชป้ระโยชน์จากถ่านหนิ   3(3-0-6) 

  GEOL 486 Coal Geology and Its Utilization 

 205496 ว.ธณ. 496 หวัขอ้เรือ่งพเิศษทางธรณีวทิยา   2(2-0-4) 

  GEOL 496 Selected Topics in Geology 

 และกระบวนวชิาอืน่ระดบั 300-400 ทีเ่ปิดสอนเพิม่เตมิในสาขาวชิา 

 and other 300-400 level courses in the field that will be offered in the future. 

 (2.3)  วชิาโท (ถา้ม)ี ไมน้่อยกว่า 15 หน่วยกติ 

  Minor (If any) a minimum of 15 Credits  

   นกัศกึษาทีป่ระสงคจ์ะเรยีนวชิาโท อาจเลอืกเรยีนวชิาโทในสาขาใดกไ็ดท้ีเ่ปิดสอนตามประกาศ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ เรือ่ง วชิาโททีเ่ปิดสอนสาํหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ไมน้่อยกว่า 15 หน่วย

กติ โดยความเหน็ชอบของอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาเอก 

Student who wishes to have minor may take courses corresponding to any minor listed in 

Chiang Mai University announcement about minors being offered for CMU students for at least 15 

credits with approval of an academic advisor. 

 (3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

  Free Electives  a minimum of 6 Credits 

ใหเ้ลอืกเรยีนจากกระบวนวชิาใดๆ นอกเหนือจากวชิาเอกและวชิาโท (ถา้ม)ี ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกติ 

At least 6 credits of elective courses, taken outside the major and minor (if any) fields, are required. 

 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 136 หน่วยกติ 

 Total a minimum of 136 Credits 

หมายเหตุ: ความหมายของเลขรหสักระบวนวชิา 

รหสักระบวนวชิาทีใ่ชก้าํหนดเป็นตวัเลข 6 หลกั ดงัต่อไปนี้ 

1. เลข 3 ตวัแรก แสดงถงึ คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ทีก่ระบวนวชิานัน้สงักดั 

2. เลข 3 ตวัทา้ย จาํแนกไดด้งันี้ 

1) เลขตวัแรก (หลกัรอ้ย) แสดงถงึ ระดบัของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่1 
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“2” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่2 

“3” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่3 

“4” แสดงถงึ กระบวนวชิาในระดบัปีที ่4 

2) เลขตวักลาง (หลกัสบิ) แสดงถงึ หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 

3) เลขตวัทา้ย (หลกัหน่วย) แสดงถงึ อนุกรมในหมวดหมูข่องสาขาวชิา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชัน้ปีที ่1  
ภาคการศกึษาที ่1  ภาคการศกึษาที ่2 

001101 ม .อ.  101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1   

(Fundamental English 1) 

3(3-0-6)  001102 ม .อ.  102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 

(Fundamental English 2) 

3(3-0-6) 

201110 ว .วท.  110 คณิตศาสตรบ์รูณาการ 

(Integrated Mathematical Sciences) 

3(3-0-6)  202101 ว .ชว . 101 ชวีวทิยาพืน้ฐาน 1 

(Basic Biology 1) 

3(3-0-6) 

203111 ว .คม.  111 เคม ี1 

(Chemistry 1) 

3(3-0-6)  202103 ว .ชว . 103 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 1 

(Biology Laboratory 1) 

1(0-3-0) 

203115 ว .คม.  115    ปฏบิตักิารเคม ี1 

(Chemistry Laboratory 1) 

1(0-3-0)  203113 ว .คม.  113 เคม ี2 

(Chemistry 2) 

3(3-0-6) 

206111 ว .คณ.  111 แคลคลูสั 1 

(Calculus 1) 

3(3-0-6)  203117 ว .คม.  117    ปฏบิตักิารเคม ี2 

(Chemistry Laboratory 2) 

1(0-3-0) 

207117 ว .ฟส.  117   ปฏบิตักิารฟิสกิส ์1  

(Physics Laboratory 1) 

1(0-3-0)  205103 ว.ธณ. 103 ธรณวีทิยากายภาพ 

(Physical Geology) 

4(3-3-6) 

207187 ว .ฟส.  187   ฟิสกิส ์1 

(Physics 1) 

3(3-0-6)  207118 ว .ฟส.  118   ปฏบิตักิารฟิสกิส ์ 2 

(Physics Laboratory 2) 

1(0-3-0) 

     207188 ว .ฟส.  188   ฟิสกิส ์2 

(Physics 2) 

3(3-0-6) 

  รวม 17    รวม 19 

  

ชัน้ปีที ่2 
ภาคการศกึษาที ่1  ภาคการศกึษาที ่2 

001201 ม .อ . 201     การอ่านเชงิวเิคราะหแ์ละการเขยีนอยา่ง

มปีระสทิธผิล 

(Critical Reading and Effective 

Writing) 

3(3-0-6)  001225 ม .อ.  225    ภาษาองักฤษในบรบิทวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

(English in Science and Technology 

Context) 

3(3-0-6) 

205104 ว .ธณ . 104 ธรณีวทิยาประวตั ิ

(Historical Geology) 

4(3-3-6)  205216 ว .ธณ.  216 การฝึกธรณีวทิยาภาคสนาม 

(Practice in Field Geology) 

1(0-3-0) 

205235 ว .ธณ . 235 วทิยาแรท่างแสง 

(Optical Mineralogy) 

4(3-3-6)  205244 ว .ธณ.  244 วทิยาหนิ 

(Lithology) 

3(2-3-4) 

205239 ว .ธณ . 239 วทิยาแร่ 

(Mineralogy) 

4(3-3-6)  205252 ว .ธณ.  252 บรรพชวีนิวทิยา 

(Palaeontology) 

4(3-3-6) 

  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

(Humanities and Social Sciences) 

3  205282 ว .ธณ.  282 การประมวลผลขอ้มลูธรณีวทิยา 

(Geological Data Processing) 

3(2-3-4) 

  กลุ่มวชิาการเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 

(Activities Based Course) 

1 

 

   กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

(Humanities and Social Sciences) 

3 

  รวม 19    รวม 17 

  

ภาคฤดรูอ้น   

205310 ว.ธณ. 310 ธรณีวทิยาภาคสนามระดบัภมูภิาค 

(Regional Field Geology) 

3(0-18-0)      

  รวม 3      
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ชัน้ปีที ่3 
ภาคการศกึษาที ่1  ภาคการศกึษาที ่2 

205303 ว .ธณ.  303 ธรณีสณัฐานวทิยา 

(Geomorphology) 

4(3-3-6)  201191 ว.วท. 191 การเรยีนรูผ้า่นกจิกรรม 

(Learning through Activities) 

2(0-6-0) 

205337 ว .ธณ.  337 ธรณีเคม ี

(Geochemistry) 

3(3-0-6)  205324 ว .ธณ.  324 ธรณีวทิยาโครงสรา้ง 

(Structural Geology) 

4(3-3-6) 

205355 ว .ธณ.  355 หลกัตะกอนวทิยา 

(Principles of Sedimentology) 

3(2-3-4)  205344 ว .ธณ.  344 ศลิาวทิยาของหนิอคันีและหนิแปร 

(Igneous and Metamorphic 

Petrology) 

4(3-3-6) 

205393 ว .ธณ.  393 การเขยีนภาพทางธรณีวทิยา 

(Graphic Methods in Geology) 

1(0-3-0)  205358 ว .ธณ.  358 การลาํดบัชัน้หนิ 

(Stratigraphy) 

3(2-3-4) 

  กลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

(Humanities and Social Sciences) 

3  205382 ว .ธณ.  382 ธรณีฟิสกิสเ์พือ่การสาํรวจ 

(Exploration Geophysics) 

4(3-3-6) 

  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

(Science and Mathematics) 

3    วชิาเลอืกเสร ี

(Free Elective) 

3 

  รวม 17    รวม 20 

      

ชัน้ปีที ่4 
ภาคการศกึษาที ่1  ภาคการศกึษาที ่2 

205410 ว.ธณ. 410 ธรณีวทิยาภาคสนาม 

(Field Geology) 

4(0-24-0)  205495 ว.ธณ. 495* สมัมนา 

(Seminar) 

1(1-0-2) 

205415 ว.ธณ. 415 ธรณีวทิยาประเทศไทย 

(Geology of Thailand) 

2(2-0-4)  205499 ว.ธณ. 499* การศกึษาอสิระทางธรณีวทิยา 

(Independent Study in Geology) 

2 

205495 ว.ธณ. 495* สมัมนา 

(Seminar) 

1(1-0-2)    วชิาเอกเลอืก 

(Major Electives) 

6 

205499 ว.ธณ. 499* การศกึษาอสิระทางธรณีวทิยา 

(Independent Study in Geology) 

2    วชิาเลอืกเสร ี

(Free Elective) 

3 

  วชิาเอกเลอืก 

(Major Electives) 

6      

  รวม 12-15    รวม 9-12 

หมายเหตุ: *กระบวนวชิา 205495 และ 205499 สามารถเลอืกลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่1 หรอื 2 กไ็ด ้

 

3.1.5 คาํอธบิายลกัษณะกระบวนวชิา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 

ระบุไวใ้นภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
คาํอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา 

คณะมนุษยศาสตร ์

ม.อ. 101 (001101) : ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

ENGL 101 : Fundamental English 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

 การสือ่สารภาษาองักฤษ เพือ่การปฏสิมัพนัธใ์นชวีติประจาํวนั ทกัษะการฟงั พดู อา่นและเขยีนในระดบั

เบือ้งตน้ ในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีห่ลากหลายเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and writing 

skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102) : ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102 : Fundamental English 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  001101 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

การสือ่สารภาษาองักฤษเพือ่การปฏสิมัพนัธใ์นชวีติประจาํวนั ทกัษะการฟงั พดู อา่นและเขยีนในระดบัที่

ซบัซอ้นขึน้ในบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมทีห่ลากหลายเพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 201 (001201) : การอ่านเชิงวิเคราะหแ์ละการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

ENGL 201 : Critical Reading and Effective Writing 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  001102 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

ทกัษะภาษาองักฤษสาํหรบัการอา่นเชงิวเิคราะหจ์ากแหลง่ขอ้มลูและสือ่ต่างๆ และการเขยีนอยา่งมปีระสทิธผิล 

ในหวัขอ้ตามความสนใจของผูเ้รยีน 

English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing on 

topics of students’ interests. 

 

ม.อ. 225 (001225) : ภาษาองักฤษในบริบทวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

ENGL 225 : English in Science and Technology Context 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : 001102 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

แนะนํา : สาํหรบันกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์และคณะวศิวกรรมศาสตร ์

 ทกัษะ องคป์ระกอบ และหน้าทีข่องภาษาเฉพาะทาง เพือ่การสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพในบรบิททาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

 

ม.ปร. 100 (011100) : มนุษยก์บัปรชัญา 3(3-0-6)  
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PHIL 100 : Man and Philosophy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

 ศกึษาใหเ้ขา้ใจความหมาย คณุคา่ เหตุทีม่า กาํเนิด วธิกีาร จุดมุง่หมายและขอบขา่ยของปรชัญา เปรยีบเทยีบ

ปรชัญากบัศาสตรอ์ืน่ๆ ตลอดจนแนวคดิว่าดว้ยสถานภาพ ภาระหน้าที ่ ความรบัผดิชอบ ความหมายและจุดมุง่หมาย

ของมนุษย ์

 The study of meanings, values, origin, scope, and methodology of philosophy; philosophy in 

comparison with other related sciences; philosophical concepts of man's place in society and the universe, 

responsibilities, meanings and ultimate aims. 

 

ม.ศน. 173 (012173) : ศาสนาเบือ้งต้น  3(3-0-6) 

RE 173 : Descriptive Study of Religion 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

 ธรรมชาตแิละขอบเขตของศาสนา กาํเนดิ พฒันาการและประเภทของศาสนา รปูแบบต่างๆ ของศาสนา 

อเทวนิยม กระบวนการกึง่ศาสนา บทบาทของศาสนาในปจัเจกบุคคลและสงัคม 

 Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms of atheistic 

religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 

 

ม.จว. 110 (013110) : จิตวิทยากบัชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

PSY 110 : Psychology and Daily Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

จติวทิยากบัชวีติประจาํวนั ปจัจยัดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ปจัจยัดา้น

สงัคม 

Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

ม.ศท. 100 (050100) : การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

HUGE 100 : Usage of the Thai Language 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

 ศกึษาและฝึกทกัษะการใชภ้าษาไทย 

 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

คณะศึกษาศาสตร ์

ศ.ล. 121 (057121) :    ฟตุบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 121 : Football for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นฟุตบอล การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาฟุตบอล การเลน่

ฟุตบอลในตาํแหน่งต่างๆ การประยกุตเ์ล่นกฬีาฟุตบอลในรปูแบบต่างๆ กตกิาทัว่ไปในการเล่นกฬีาฟุตบอล การ

วเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัฟุตบอลและการเขา้รว่มทมีฟุตบอลในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่น 

และผูด้ทูีด่ใีนกฬีาฟุตบอล 
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The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in each 

position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and participation in 

competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 122 (057122) :    ว่ายน้ําเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 122 : Swimming for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการว่ายน้ํา การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาว่ายน้ํา หลกัการหายใจ

และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชส้ว่นต่างๆ ของรา่งกายในการว่ายน้ําทา่ต่างๆ การชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัอนัตรายต่างๆ จาก

การว่ายน้ํา การวเิคราะหท์า่ทางการว่ายน้ํา การว่ายน้ําเพือ่สขุภาพและการเขา้รว่มการแขง่ขนัว่ายน้ําในระดบัต่างๆ 

ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาวา่ยน้ํา 

The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of breathing 

and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others from dangers in 

swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for 

players and spectators. 

 

ศ.ล. 123 (057123) :  วอลเลยบ์อลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE123 :  Volleyball for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นวอลเลยบ์อล การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาวอลเลยบ์อล 

การเล่นวอลเลยบ์อลในตาํแหน่งต่างๆ การใชอ้วยัวะสว่นต่างๆ ของรา่งกายในการเล่นวอลเลยบ์อล กตกิาทัว่ไปและการ

นบัคะแนนในกฬีาวอลเลยบ์อล การประยกุตเ์ล่นกฬีาวอลเลยบ์อลในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนั

วอลเลยบ์อลและการเขา้รว่มแขง่ขนัวอลเลยบ์อลในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีน

กฬีาวอลเลยบ์อล 

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 in Volleyball. 

Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in Volleyball competition 

at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 125 (057125) :    กิจกรรมเข้าจงัหวะเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 125 : Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นกจิกรรมเขา้จงัหวะ การเคลื่อนไหวของรา่งกายในลกัษณะต่างๆ 

การเคลื่อนไหวของรา่งกายใหเ้ขา้กบัจงัหวะและเสยีงดนตร ี การเตน้ราํพืน้เมอืงของประเทศต่างๆ การเตน้ลลีาศใน

จงัหวะต่างๆ มารยาทในการเขา้สงัคมและมารยาทในการลลีาศ การวเิคราะหท์า่ทางการเตน้ลลีาศจงัหวะต่างๆ การ

รว่มงานลลีาศและการจดังานลลีาศในรปูแบบต่างๆ 
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The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different styles. 

Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and social dances 

etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance parties. 

 

ศ.ล. 126 (057126) :    บาสเกตบอลเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 126 : Basketball for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นบาสเกตบอล การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาบาสเกตบอล 

การเล่นบาสเกตบอลในตาํแหน่งต่างๆ ความปลอดภยัในการเล่นกฬีาบาสเกตบอล กตกิาการเล่นบาสเกตบอลทัว่ไป 

การประยกุตเ์ล่นกฬีาบาสเกตบอลในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนับาสเกตบอลและการเขา้รว่มแขง่ขนั

บาสเกตบอลในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาบาสเกตบอล 

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

different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of Basketball 

matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and 

spectators. 

 

ศ.ล. 127 (057127) :    แบดมินตนัเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 127 : Badminton for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นแบดมนิตนั การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาแบดมนิตนั การ

จบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพือ่เขา้ตลีกูแบดมนิตนัในลกัษณะต่างๆ กตกิาแบดมนิตนัทัว่ไปและการนบั

คะแนนในกฬีาแบดมนิตนั การประยกุตเ์ลน่กฬีาแบดมนิตนัในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัแบดมนิตนั

และการเขา้รว่มแขง่ขนัแบดมนิตนัในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาแบดมนิตนั 

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

the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing Badminton 

in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition at different 

levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 128 (057128) :    เทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 128 : Tennis for Life and Exercise  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นเทนนิส การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาเทนนิส การจบัไม้

และการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพือ่เขา้ตลีกูเทนนิสในลกัษณะต่างๆ กตกิาเทนนิสทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีา

เทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทนนิสในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทนนิสและการเขา้รว่มการแขง่ขนั

เทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีาเทนนสิ 

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

racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in different 
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styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. Benefits and 

etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 129 (057129) :    เทเบิลเทนนิสเพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 129 : Table Tennis for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นกฬีาเทเบลิเทนนสิ การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีาเทเบลิ

เทนนิส การจบัไมแ้ละการเคลื่อนไหวของรา่งกายเพือ่เขา้ตเีทเบลิเทนนิสในลกัษณะต่างๆ กตกิาทัว่ไปและการนบั

คะแนนในกฬีาเทเบลิเทนนิส การประยกุตเ์ล่นกฬีาเทเบลิเทนนิสในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหเ์กมการแขง่ขนัเทเบลิ

เทนนิสและการเขา้รว่มแขง่ขนัเทเบลิเทนนิสในระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีา

เทเบลิเทนนิส 

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

the racket and body movements to play Table Tennis. Rules and scoring in Table Tennis. Playing Table 

Tennis in different styles. Analysis of Table Tennis matches and participation in Table Tennis competition at 

different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล. 130 (057130) :   กอลฟ์เพ่ือชีวิตและการออกกาํลงักาย 1(1-0-2) 

EDPE 130 : Golf for Life and Exercise 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพโดยการเล่นกฬีากอลฟ์ การอบอุน่รา่งกายและคลายเยน็ในกฬีากอลฟ์ การจบั

ไม ้ ทา่ทางการตลีกูและการยนืในกฬีากอลฟ์ในลกัษณะต่างๆ กตกิาการเล่นกอลฟ์ทัว่ไปและการนบัคะแนนในกฬีา

กอลฟ์ การประยกุตเ์ล่นกฬีากอลฟ์ในรปูแบบต่างๆ การวเิคราะหท์า่ทางในการตกีอลฟ์และการเขา้รว่มแขง่ขนักอลฟ์ใน

ระดบัต่างๆ ประโยชน์และมารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูด้ทูีด่ใีนกฬีากอลฟ์ 

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

stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of stance and 

position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and etiquette for players and 

spectators. 

 

คณะวิจิตรศิลป์ 

วจ.ศป. 100 (109100) : มนุษยก์บัศิลปะ 3(3-0-6) 

FAGE 100 : Man and Art 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

 ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัศลิปะ ความเป็นมา โครงสรา้งศลิปะ อทิธพิล บทบาท และหน้าทีร่ะหว่างศลิปะ

กบัมนุษย ์คณุคา่ของศลิปะในบรบิททางสงัคม 

 Relation between man and art; origin of art; structures of art; influence, roles and responsibilities 

between man and art; value of art in social context. 
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คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์

ร.ปค. 100 (127100) : การเมืองในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

GOV 100 : Politics in Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

หน้าทีข่องพลเมอืงในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัรฐัและระดบัโลก ความเป็นประชาธปิไตย หน้าทีข่องพลเมอืงในการ

มสีว่นรว่มทางการเมอืง การปกครองตนเอง การกระจายอาํนาจ ผลกระทบของการเมอืงโลกทีม่ต่ีอชวีติประจาํวนั 

บทบาทหน้าทีข่ององคก์ารระหว่างประเทศ การคา้เสร ีการดาํรงชวีติในภาวะโลกาภวิตัน์ 

Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level, political participation, 

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

organizations, free trade and globalization. 

 

คณะสงัคมศาสตร ์

ส.สม. 100 (159100) : โลกสมยัใหม่ในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

SA 100 : Modern World in Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

 โลกาภวิตัน์กบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และวฒันธรรม ปญัหาสิง่แวดลอ้ม ความ

ขดัแยง้ทางชาตพินัธุ ์ความมัน่คงของมนุษย ์สงัคมเสีย่ง วฒันธรรมการบรโิภค สือ่สมยัใหม ่และชวีติประจาํวนัของผูค้น

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในโลกสมยัใหม ่  

 Globalization and change in economy, society, politics, and culture, ethnic conflicts, human security, 

risk society, consumer culture, modern medias and changing everyday life in the modern worlds. 

 

คณะนิติศาสตร ์

น.ศท. 100 (176100) : กฎหมายและโลกสมยัใหม่  3(3-0-6) 

LAGE 100 :  Law and Modern World 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

แนวคดิทางกฎหมาย สถาบนัทางกฎหมาย กฎหมายกบับทบาทในสงัคม กฎหมายกบัสงัคมระหว่างประเทศ 

กฎหมายกบัปญัหาทอ้งถิน่ และกฎหมายกบัสทิธชิมุชน บทบาทของกฎหมายระดบัทอ้งถิน่ ระดบัสงัคมเมอืง และ

บทบาทของกฎหมายในยคุโลกาภวิตัน์ ศกึษาวเิคราะหป์ญัหาจากกรณีศกึษาต่างๆ เกีย่วกบักฎหมายและโลกสมยัใหม ่

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. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern world. 

 

คณะวิทยาศาสตร ์

ว.วท. 110 (201110) : คณิตศาสตรบ์รูณาการ      3(3-0-6) 

SC 110 : Integrated Mathematical Sciences 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

วทิยาการคอมพวิเตอรใ์นชวีติประจาํวนั ประวตัขิองการคาํนวณ อนิเทอรเ์น็ต สถติใินชวีติประจาํวนั สถติกิบั

การแกป้ญัหาในชวีติประจาํวนั ความน่าจะเป็นเพือ่อธบิายปรากฏการณ์ต่าง ๆ การจาํลอง ตวัอยา่งของแบบจาํลองทาง
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คณิตศาสตร ์การดาํเนินการเมทรกิซแ์ละการประยกุต ์การหาคา่เหมาะสมทีส่ดุ การแทนขอ้มลู ปญัญาประดษิฐแ์ละการ

เรยีนรูข้องเครือ่ง การเรยีงลาํดบัและการคน้หา สถติเิพือ่การตดัสนิใจ 

Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, statistics 

for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, simulation, examples of 

mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, data representation, artificial 

intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for decision making. 

 

ว.วท. 111 (201111) : โลกแห่งวิทยาศาสตร ์     3(3-0-6) 

SC 111 : The World of Science 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

บทนํา ความหมายของวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และนวตักรรม ประวตัขิองวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี และ

นวตักรรม กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ กจิกรรมกลุ่มเกีย่วกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนชวีติประจาํวนั 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัการพฒันาประเทศ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัเศรษฐกจิ วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยกีบัสงัคม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัสิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัวฒันธรรม วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีบัชมุชนทอ้งถิน่ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ วทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยกีบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื หรอืหวัขอ้อืน่ๆ ตามความสนใจของนกัศกึษา และการนําเสนอในหอ้งเรยีน 

Introduction, meaning and history of science, technology and innovation, scientific method, group 

activities about science and technology in daily life, science and technology and country development, 

economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable development, or 

other topics depending on students’ interests, and class presentations. 

 

ว.วท. 191 (201191) : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  2(0-6-0) 

SC191 : Learning Through Activities 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

การเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาคณุภาพนกัศกึษา การเสรมิทกัษะและประสบการณ์ชวีติต่างๆ ที่

ถกูจดัขึน้ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เป็นสว่นประกอบทีด่ทีีท่าํใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในชว่งเวลาของ

การศกึษาในมหาวทิยาลยั กจิกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถทาํใหน้กัศกึษาประยกุตใ์ชก้ารเรยีนรูจ้ากกจิกรมต่างๆ ไป

พฒันาในดา้นเกีย่วกบัการสรา้งจติสาํนึกทีด่ ี ตระหนกัในคณุคา่ความเป็นมนุษย ์ มกีารพฒันาบุคลกิภาพ เขา้ใจการ

ทาํงานเป็นทมี มคีณุธรรม จรยิธรรม สามารถนําไปใชเ้ป็นแบบอยา่งในการดาํรงชพีในอนาคตไดอ้ยา่งมคีวามสขุทัง้

รา่งกายและจติใจ พรอ้มทัง้มจีติสาธารณะ สาํนึกและรบัผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม 

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. 

 

ว.วท. 192 (201192) :    ดอยสเุทพศึกษา 1(0-3-0) 

SC 192 : Doi Suthep Study 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี
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ศกึษาดอยสเุทพใน 4 มติ ิ คอื มติทิางกายภาพ : ธรณีวทิยา มติทิางชวีภาพ : ระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชวีภาพ มติทิางสงัคมและวฒันธรรม : ศาสนาและมานุษยวทิยา และมติทิางการอนุรกัษ์ : พืน้ทีอ่นุรกัษ ์

การฟ้ืนฟูปา่และการทอ่งเทีย่วเชงินิเวศ ความสมัพนัธร์ะหว่างดอยสเุทพกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

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. 

 

ว.ชว. 101 (202101) :    ชีววิทยาพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

BIOL 101 : Basic Biology 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

บทนํา ระเบยีบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ ลกัษณะเฉพาะของสิง่มชีวีติ การจดัระบบสิง่มชีวีติ สารเคมขีอง

สิง่มชีวีติ เซลลแ์ละเมแทบอลซิมึ พนัธุศาสตรแ์ละอณูพนัธุศาสตร ์กลไกของววิฒันาการ ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ 

โครงสรา้งและหน้าทีข่องพชื โครงสรา้งและหน้าทีข่องสตัว ์และ นิเวศวทิยาและพฤตกิรรม 

Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of organization, chemical of life, 

cell and metabolism, genetics and molecular genetics, mechanism of evolution, diversity of life, structure and 

function of plant, structure and function of animal and ecology and behavior 

 

ว.ชว. 103 (202103) :    ปฏิบติัการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 

BIOL 103 : Biology Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น   :    ลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั 202101 

กลอ้งจุลทรรศน์ โครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล ์การหายใจระดบัเซลล ์การแบ่งเซลล ์พนัธุศาสตร ์ววิฒันาการ

และความหลากหลายของสิง่มชีวีติ เนื้อเยือ่พชื เนื้อเยือ่สตัว ์พฤตกิรรม และนิเวศวทิยาประชากร 

Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions, genetics, evolution and 

biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and population ecology 

 

ว.คม. 111 (203111) :    เคมี 1 3(3-0-6) 

CHEM 111 :    Chemistry 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

บทนําและปรมิาณสมัพนัธท์างเคม ี โครงสรา้งอะตอม พนัธะเคมใีนสารประกอบประเภทต่างๆ แก๊ส ของเหลว 

และของแขง็ อณุหพลศาสตรเ์ชงิเคม ีเคมไีฟฟ้า สารละลาย กรด -เบสและสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตรเ์ชงิเคม ี

Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, 

gases liquid and solid, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions, acid-bases and ionic 

equilibrium, chemical kinetics 

 

ว.คม. 113 (203113) :   เคมี 2 3(3-0-6) 

CHEM 113 :   Chemistry 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  203111 
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แก๊ส ของเหลวและของแขง็ ธาตุเรพรเีซนเททฟีและโลหะแทรนซชินั สารประกอบโคออรด์เินชนั สมดุลการ

ละลายของเกลอืและสมดลุการเกดิสารเชงิซอ้น เคมนีิวเคลยีร ์เคมอีนิทรยี ์สารชวีโมเลกลุ โลกของเคม ี

Gases, liquids and solids, representative elements and transition metals, coordination compounds, 

equilibria of salt solubility and complex formation, nuclear chemistry, organic chemistry, biomolecules and 

world of chemistry. 

 

ว.คม. 115 (203115) :    ปฏิบติัการเคมี 1 1(0-3-0) 

CHEM 115 : Chemistry Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :    ลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั 203111 

เทคนิคต่างๆ ในหอ้งปฏบิตักิารเคม ี ปฏกิริยิาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สารกาํหนดปรมิาณ: 

การสงัเคราะหแ์คลเซยีมออกซาเลต การสงัเคราะหโ์พแทสเซยีมอะลมัจากอะลมูเินียมฟอยล ์ พนัธะเคมแีละโครงสรา้ง

โมเลกลุ สมดุลเคมแีละปฏกิริยิาผนักลบั ความรอ้นของปฏกิริยิา เซลลก์ลัวานิกและเซลลค์วามเขม้ขน้ อเิลก็โทรลซิสี 

การหามวลโมเลกลุโดยอาศยัการลดลงของจุดเยอืกแขง็ สมดุลกรด-เบสและบฟัเฟอร ์ การไทเทรตกรด-เบส กราฟไท

เทรชนั จลนพลศาสตรเ์คม:ี ปฏกิริยิาไอโอดเินชนัของแอซโีตน และการทดลองพเิศษ 

Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: synthesis of 

calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and molecular structure, 

chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and concentration cells, electrolysis, 

determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base equilibria and buffers, acid-base 

titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and special experiments. 
 

ว.คม. 117 (203117) :    ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-0) 

CHEM 117 : Chemistry Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :     203115 และลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั 203113 

การวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพของแคทไอออนกลุ่ม I II III และ IV บางตวั การวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพของแคท

ไอออนและแอนไอออนของเกลอืตวัอยา่ง สถานะออกซเิดชนัของแวเนเดยีม สารประกอบโคออรด์เินชนั ผลของ

อณุหภมูทิีม่ต่ีอการละลายของเกลอื ผลคณูการละลายของแคลเซยีมซลัเฟต การหาคา่คงทีข่องแก๊ส โครงสรา้งผลกึ 

การวเิคราะหท์างเคมอีนิทรยี ์การทดสอบคารโ์บไฮเดรต และโปรตนี การศกึษาปฏกิริยิาซาปอนิฟิเคชนัของไขมนั และ

การวเิคราะหน้ํ์าเสยี 

Qualitative analysis of some cations of group I, II, III and IV, qualitative analysis of cations and 

anions in unknown salts, oxidation states of vanadium, coordination compounds, effects of temperature on 

the solubility of salts, the solubility product of calcium sulfate, determination of the gas constant, crystal 

structure, organic chemistry analysis, carbohydrates and proteins tests, the study of saponification of fat and 

wastewater analysis. 
 

ว.ธณ. 103 (205103) :    ธรณีวิทยากายภาพ 4(3-3-6) 

GEOL 103 : Physical Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

ธรรมชาตแิละโครงสรา้งของวตัถุทีเ่ป็นสว่นประกอบของโลก และกระบวนการต่างๆ ทีท่าํใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงรปูรา่ง 
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The nature and the structure of the materials composing the Earth and the processes that shape the 

earth surface. 
 

ว.ธณ. 104 (205104) :    ธรณีวิทยาประวติั 4(3-3-6) 

GEOL 104 : Historical Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205103 หรอืลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั 205103 

ศกึษาประวตัขิองโลก ววิฒันาการของเปลอืกโลก และววิฒันาการของสตัวแ์ละพชื 

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

 

ว.ธณ. 216 (205216) :    การฝึกธรณีวิทยาภาคสนาม 1(0-3-0) 

GEOL 216 : Practice in Field Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205103  

บทนํา การใชเ้ขม็ทศิทางธรณีวทิยา การกาํหนดตาํแหน่งในแผนที ่ การเกบ็ขอ้มลูทางธรณีวทิยา ธรณีวทิยา

ภมูภิาค การแปลความหมายแผนทีธ่รณีวทิยา การสาํรวจและจดัทาํแผนทีธ่รณีวทิยา 

Introduction, the use of geologic compass, locating positions on the map, geological data collection, 

regional geology, interpretation of geologic map, and geologic survey and mapping. 

 

ว.ธณ. 235 (205235) :    วิทยาแร่ทางแสง  4(3-3-6) 

GEOL 235 : Optical Mineralogy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  203113 และ 203117 และ 205103 และ 207118 และ 207188  

นิยามและมโนทศัน์เบือ้งตน้ ทศันศาสตรข์องวตัถุไอโซโทรปิก ทศันศาสตรข์องผลกึแอนไอโซโทรปิก เครือ่ง

แสดงลกัษณะทางแสง  การศกึษาผลกึแบบโคโนสโคปิก   หลกัการวทิยาแรท่างแสง    วทิยาแรท่างแสงของแรใ่นกลุ่ม

ซลิเิกต วทิยาแรท่างแสงของแรใ่นกลุ่มทีไ่มใ่ชซ่ลิเิกต และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Definition and fundamental concepts, optics of isotropic substance, optics of anisotropic crystal, 

indicatrix, conoscopic viewing, optical mineralogy principles, optical mineralogy of silicate and non-silicate 

minerals, and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 239 (205239) :    วิทยาแร่ 4(3-3-6) 

GEOL 239 : Mineralogy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205103 

บทนํา ผลกึศาสตร ์ ผลกึเคมแีละสว่นประกอบทางเคม ี การศกึษาผลกึศาสตรโ์ดยใชร้งัสเีอก็ซ ์ สมบตัทิาง

กายภาพและทางเคมขีองแร ่ การจดัระบบของแร ่ แรก่ลุ่มทีไ่มใ่ชซ่ลิเิกต แรก่ลุ่มซลิเิกต และการฝึกทาํปฏบิตักิารใน

หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, crystallography, crystal chemistry and its chemical composition, X-ray crystallography, 

physical and chemical properties of minerals, mineral classification, non-silicate minerals, silicate minerals, 

and laboratory practice on related topics. 
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ว.ธณ. 244 (205244) :    วิทยาหิน 3(2-3-4) 

GEOL 244 :   Lithology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :   205103 

การศกึษาหนิจากลกัษณะทีเ่หน็ดว้ยตาเปล่าและแว่นขยาย การจาํแนก การตรวจสอบ และการบรรยาย 

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

 

ว.ธณ. 252 (205252) :  บรรพชีวินวิทยา 4(3-3-6) 

GEOL 252 : Palaeontology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205104 

 ววิฒันาการของสิง่มชีวีติ การเกดิซากดกึดาํบรรพ ์ ประโยชน์ของบรรพชวีนิวทิยา ซากดกึดาํบรรพส์ตัวไ์มม่ี

กระดกูสนัหลงั ซากดกึดาํบรรพส์ตัวม์กีระดกูสนัหลงั ซากดกึดาํบรรพพ์ชื ซากดกึดาํบรรพข์นาดเลก็ รอ่งรอยซากดกึดาํ

บรรพ ์และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Evolution of life, fossilization, usefulness of palaeontology, invertebrate fossils, vertebrate fossils, 

plant fossils, microfossils, fossil traces, and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 282 (205282) :    การประมวลผลข้อมลูธรณีวิทยา 3(2-3-4) 

GEOL 282 : Geological Data Processing 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205103 และ 206111 

บทนํา สถติเิบือ้งตน้ และลกัษณะเฉพาะของขอ้มลูธรณีวทิยา ธรณีสถติ ิการประมวลผลขอ้มลูและการประยกุต ์

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์บือ้งตน้ และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, elementary statistics, characteristics of geological data, geostatistics, data processing 

and applications, introduction to geographic information system (GIS), and laboratory practice on related 

topics. 

 

ว.ธณ. 303 (205303) :    ธรณีสณัฐานวิทยา 4(3-3-6) 

GEOL 303 : Geomorphology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205310 

  บทนํา กระบวนการและตวัการทางธรณีสณัฐานวทิยา รปูแบบของธรณีสณัฐานวทิยา การแปลความหมาย

ธรณีสณัฐานวทิยา การประยกุตใ์นธรณีสณัฐานวทิยา และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, processes and agents in geomorphology, patterns of geomorphology, geomorphological 

interpretation, applications in geomorphology, and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 310 (205310) :    ธรณีวิทยาภาคสนามระดบัภมิูภาค 3(0-18-0) 

GEOL 310 :    Regional Field Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :   205214 และ 205218; หรอื 205216 และ 205244;  หรอื 205216 และ 205218 และ 

  205244 
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การศกึษากระบวนการทางธรณีวทิยาในภาคสนาม และศกึษาการลาํดบัชัน้หนิ โครงสรา้งทางธรณีวทิยา ธรณี

สณัฐานวทิยา และทรพัยากรธรณีในภาคเหนือ ทีร่าบภาคกลาง ทีร่าบสงูโคราช ทีร่าบจนัทบุร ี และภาคใตต้อนบน มี

การบรรยายและศกึษานอกสถานทีเ่ป็นเวลา 3 สปัดาห ์  

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 

Chant Buri plain, and the peninsula. Three weeks of lectures and field trips. 

 

ว.ธณ. 324 (205324) :    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 4(3-3-6) 

GEOL 324 :    Structural Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205310 

การวเิคราะหร์ปูทรงเรขาคณิต พลศาสตรแ์ละจลนศาสตร ์ และววิฒันาการของโครงสรา้งทางธรณีวทิยา 

แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัระบบของความเคน้ และกระบวนการเปลีย่นลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้ง ธรณีวทิยาแปรสณัฐานและ

ความสมัพนัธก์บัธรณีวทิยาโครงสรา้ง 

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. 

 

ว.ธณ. 337 (205337) :   ธรณีเคมี 3(3-0-6) 

GEOL 337 :    Geochemistry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205239 และ 203113 และ 203117 

อณุหพลศาสตรเ์ชงิธรณีเคมแีละแผนภาพวฏัภาค เคมขีองโลก การผพุงั และการกระจายตวัของธาตุ และธรณี

เคมขีองไอโซโทป 

Geochemical thermodynamics and phase diagrams, chemistry of the Earth, weathering, and 

distribution of elements, and isotope geochemistry. 

 

ว.ธณ. 344 (205344)  :    ศิลาวิทยาของหินอคันีและหินแปร 4(3-3-6) 

GEOL 344 :    Igneous and Metamorphic Petrology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :     205237 และ 205238 และ 205244; หรอื 205235 และ 205244 และ 205337 

ศลิาวทิยาของหนิอคันี หนิภเูขาไฟและหนิอคันีแทรกซอนทีเ่กดิในสภาพเทคโทนิคแบบต่างๆ กมัมนัตภาพหนิ

หนืดในมหายคุพรแีคมเบรยีน ศลิาวทิยาของหนิแปร ปฏกิริยิาในหนิแปร เนื้อหนิแปร ชดุลกัษณ์หนิแปร และการฝึกทาํ

ปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Igneous petrology, volcanic and plutonic rocks in various tectonic settings, magmatic activity in the 

Precambrian, metamorphic petrology, metamorphic reactions, metamorphic rock textures and metamorphic 

facies, and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 355 (205355) :    หลกัตะกอนวิทยา 3(2-3-4) 

GEOL 355 :    Principle of Sedimentology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205235 หรอื 205238; และ 205244 
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บทนํา ชนิดและการกาํเนิดของตะกอน การไหลของของไหลและการเคลื่อนยา้ยของตะกอน การเกดิชัน้และ

ลกัษณะโครงสรา้งของตะกอน กระบวนการทางชวีภาพและเคม ี การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตะกอนภายหลงัการทบั

ถม การจาํแนกหนิตะกอนโดยใชศ้ลิาวรรณนา และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, types and origin of sedimentary grains, fluid flow and sediment transport, bedforms and 

sedimentary structures, biological and chemical processes, post-depositional changes to sediments, 

classification of sedimentary rocks based on petrography, and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 358 (205358) :    การลาํดบัชัน้หิน 3(3-2-4) 

GEOL 358 :    Stratigraphy 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205252 หรอื 205253; และ 205355 

บทนํา การจดัแบ่งหมวดหมูช่ ัน้หนิ การเกบ็ขอ้มลูและการวเิคราะหล์าํดบัชัน้หนิ ความสมัพนัธข์องการลาํดบั

ชัน้หนิ นิเวศวทิยาบรรพกาล การเทยีบสมัพนัธข์องการลาํดบัชัน้หนิ การทบัถมของตะกอนในสิง่แวดลอ้มทีไ่มใ่ชท่ะเล 

การทบัถมของตะกอนในสิง่แวดลอ้มบรเิวณชายฝ ัง่และในทะเล และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, classification of the stratigraphic units, data collection and stratigraphic analysis, 

stratigraphic relations, palaeoecology, stratigraphic correlation, deposition of sediments in non-marine 

environment, deposition of sediments in transitional and marine environment, and laboratory practice on 

related topics. 

 

ว.ธณ 361 (205361) :   แร่ในอตุสาหกรรม   3(3-0-6) 

GEOL 361 :   Minerals in Industry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205234 หรอื 205239 

     บทนํา การเกดิสนิแร ่ ลกัษณะเฉพาะของสนิแร ่ แรแ่ละหนิในอตุสาหกรรม เทคนิควธิกีารผลติและการปรบั

คณุภาพของสนิแร ่และการใชป้ระโยชน์และเศรษฐศาสตรข์องสนิแร ่

 Introduction, genesis of ores, characteristics of ores, minerals and rocks in industries, mineral 

production and processing techniques, and utilization and economics of ores. 

 

ว.ธณ. 382 (205382) :    ธรณีฟิสิกสเ์พ่ือการสาํรวจ 4(3-3-6) 

GEOL 382 :    Exploration Geophysics  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 และ 205103; และ 207104 หรอื 207188 

บทนําเขา้สูก่ารสาํรวจทางธรณีฟิสกิส ์ การสาํรวจดา้นไฟฟ้า  การสาํรวจดา้นแมเ่หลก็ไฟฟ้า การสาํรวจดา้น

สนามศกัย ์ การสาํรวจดา้นคลืน่ไหวสะเทอืน การประยกุตธ์รณีฟิสกิสเ์พือ่การสาํรวจ และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction to geophysical surveys, electrical surveys, electromagnetic surveys, potential field 

surveys, seismic surveys, exploration geophysics application, and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 393 (205393) :    การเขียนภาพทางธรณีวิทยา 1(0-3-0) 

GEOL 393 :    Graphic  Methods in Geology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่3 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 
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การเตรยีมการและการใชว้สัดอุปุกรณ์ องคป์ระกอบของรปูทรงเรขา การมองเหน็และการแสดงเสน้ตรงเสน้

เดยีว การมองเหน็และการแสดงเสน้ตรงสองเสน้ การมองเหน็และการแสดงระนาบ การตดักนัของระนาบ เทคนิคสเต

อรโิอกราฟิกโปรเจกชนัในการแสดงเสน้ตรงและระนาบ และการใชส้เตอรโิอเน็ตในการแกป้ญัหาทางธรณีวทิยา 

Preparation and required equipment, geometric entities, visualization and display of an individual 

linear feature, visualization and display of two linear features, visualization and display of planar features, 

intersection of planes, stereographic projection techniques in displaying lines and planes, and use of 

stereonets in solving geological problems. 

 

ว.ธณ. 410 (205410) :    ธรณีวิทยาภาคสนาม 4(0-24-0) 

GEOL 410 :   Field Geology  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205302 หรอื 205303; และ 205324 และ 205344 และ 205358  

การสาํรวจทางธรณีวทิยาของพืน้ทีท่ีก่าํหนดเพือ่จดัทาํแผนทีธ่รณีวทิยาขนาดมาตราสว่น 1:15,000 และ

ภาคตดัขวาง และรายงานทางธรณีวทิยา โดยมรีะยะเวลาในขัน้ตอนเตรยีมการ ขัน้ตอนการสาํรวจศกึษาในภาคสนาม 

และขัน้ตอนการจดัทาํแผนทีแ่ละรายงาน รวมไมน้่อยกว่า 5 สปัดาห ์ 

Geological field mapping of the assigned area, preparation of a 1:15,000 scale geologic map, 

geologic cross-sections and a geologic report. A total of at least five weeks of field preparation, field camps, 

and report and map production. 

 

ว.ธณ. 415 (205415) :    ธรณีวิทยาประเทศไทย 2(2-0-4) 

GEOL 415 :   Geology of Thailand  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205324 และ 205344 และ 205358 

ธรณีวทิยาแปรสณัฐาน การลาํดบัชัน้หนิ บรรพชวีนิวทิยา หนิอคันี หนิแปร และธรณีวทิยาโครงสรา้งของ

ประเทศไทย 

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

Thailand. 

 

ว.ธณ. 417 (205417) :    ธรณีวิทยาเอเชียอาคเนย ์  3(3-0-6) 

GEOL 417 :   Geology of Southeast Asia  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205218 หรอื 205415 

การศกึษาสภาพธรณีวทิยาในสาขาต่างๆ ของภมูภิาคเอเชยีอาคเนย ์

Regional study of the geology of the area in all its aspects. 

 

ว.ธณ. 421 (205421) :    ธรณีแปรสณัฐาน  3(3-0-6) 

GEOL 421 :   Tectonics  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205344 และ 205358 

บทนํา ประวตักิารศกึษาธรณีแปรสณัฐาน โครงสรา้งภายในและสมบตัทิางกายภาพของโลก กระบวนการธรณี

แปรสณัฐานและกลไกการขบัเคลื่อนแผน่เปลอืกโลก และนยัสาํคญัของการศกึษาธรณีแปรสณัฐาน 
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Introduction, historical perspective of plate tectonics, the interior structures and physical properties of 

the Earth, plate tectonic processes and plate movement mechanisms, and implications of plate tectonics. 

 

ว.ธณ. 441 (205441) :  ชุดลกัษณ์ภเูขาไฟ   3(3-0-6) 

GEOL 441 :   Volcanic Facies 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 

บทนํา องคป์ระกอบของภเูขาไฟ ชดุลกัษณ์ภเูขาไฟ ลาวาและหนิอคันีแทรกซอนทีเ่กดิรว่มกบัการปะท ุ หนิ

ตะกอนภเูขาไฟ ตะกอนภเูขาไฟและการสะสมตวัใหมข่องตะกอนภเูขาไฟ และการสะสมของตะกอนทีเ่กดิจากภเูขาไฟ 

Introduction, volcanic elements, volcanic facies, lava and syn-eruptive intrusions, volcaniclastic 

deposits, pyroclastic and resedimented volcaniclastic, and volcanogenic sedimentary deposits. 

 

ว.ธณ. 451 (205451) :    จลุบรรพชีวินวิทยา   3(2-3-4) 

GEOL 451 :   Micropalaeontology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205252 หรอื 205253 

บทนํา การเกบ็รกัษาซากจลุบรรพชวีนิและชนิดของซากจุลบรรพชวีนิ เรณูวทิยา การประยกุตใ์ชจุ้ลบรรพชวีนิ

ในทางธรณีวทิยาเพือ่เป็นตวับง่ชี ้และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, microfossils preservation and types, palynology, geologic implications of 

micropaleontology, and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 461 (205461) :   เศรษฐธรณีวิทยา  3(2-3-4) 

GEOL 461 :   Economic Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205234 หรอื 205239 

บทนํา แหล่งแรท่ีเ่กดิรว่มกบัหนิอคันีแทรกซอน แหล่งแรท่ีส่มัพนัธก์บัหนิอคันีพ ุหนิตะกอน หนิทีเ่กดิจากการ

แปรสภาพแบบไพศาล และแหล่งแรท่ีเ่กดิจากกระบวนการบนผวิโลก และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, mineral deposits associated with intrusive rocks, mineral deposits related to extrusive 

rocks, sedimentary rocks, and regional metamorphic rocks, mineral deposits formed by surficial processes, 

and laboratory pratice on related topics. 

 

ว.ธณ. 462 (205462) :    ธรณีวิทยาเหมืองแร่   3(3-0-6) 

GEOL 462 :   Mining Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205461 

การสาํรวจและประเมนิคณุคา่ของแหล่งแรเ่ศรษฐกจิ รวมทัง้บทบาทของนกัธรณีวทิยาในการพฒันาเหมอืงแร ่

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

operation. 

 

ว.ธณ. 464 (205464) :    ธรณีวิทยาปิโตรเลียม 3(3-0-6) 

GEOL 464 :   Petroleum Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205358 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 
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บทนํา ระบบปิโตรเลยีมและกาํเนิดของปิโตรเลยีม สมบตัขิองไฮโดรคารบ์อนปิโตรเลยีม สภาวะแวดลอ้มใต้

พืน้ผวิ หนิตน้กาํเนิดปิโตรเลยีม การเคลื่อนตวัของปิโตรเลยีม หนิกกัเกบ็ปิโตรเลยีม กบัดกัปิโตรเลยีมและหนิปิดกัน้ 

แอง่สะสมตะกอน แหล่งปิโตรเลยีมประเภททีไ่มใ่ชน้ํ่ามนัดบิและแก๊สธรรมชาต ิและการสาํรวจหาแหล่งปิโตรเลยีม 

Introduction, petroleum systems and origin of petroleum, properties of petroleum hydrocarbons, 

subsurface environment, petroleum source rock, migration of petroleum, petroleum reservoirs, petroleum 

traps and seals, sedimentary basins, non-conventional petroleum resources, and petroleum exploration. 

 

ว.ธณ. 472 (205472) :    ธรณีวิทยาส่ิงแวดล้อม   3(3-0-6) 

GEOL 472 :   Environmental Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 

บทนําสูธ่รณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม การเกดิทรพัยากรและพบิตัภิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการทางธรณีวทิยา การ

ใชป้ระโยชน์และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรณี และธรณีพบิตัภิยั 

Introduction to environmental geology, occurrence of resources and hazards related to geologic 

processes, use and conservation of geologic resources, and geologic hazards. 

 

ว.ธณ. 473 (205473) :    อทุกธรณีวิทยา   3(3-0-6) 

GEOL 473 :   Hydrogeology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205324 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

การเกดิและการเคลื่อนไหวของน้ําใตด้นิ สมบตัใินการใหน้ํ้าของหนิ ชลศาสตรข์องบ่อ การวเิคราะหข์อ้มลู การ

สบูทดสอบบ่อบาดาล คณุภาพน้ําใตด้นิและการปรบัปรงุคณุภาพน้ํา การสาํรวจน้ําใตด้นิ ศกัยภาพน้ําใตด้นิ เทคนิคการ

ตดิตามตรวจสอบและการวเิคราะห ์ระบบอทุกธรณีวทิยา สภาพอทุกธรณีวทิยาในประเทศไทย  

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. 

 

ว.ธณ. 475 (205475) :    ธรณีวิทยาวิศวกรรม   3(3-0-6) 

GEOL 475 :   Engineering Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น  :    205324 หรอืตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

การใชห้ลกัการทางธรณีวทิยา ในการออกแบบ การกอ่สรา้ง และการปฏบิตังิานวศิวกรรม 

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

 

ว.ธณ. 476 (205476) :    ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว 3(3-0-6) 

GEOL 476 :   Subsurface Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205324 และ 205356 หรอื 205358 

ศกึษาชนิดของหนิ, ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจทางไฟฟ้า และรงัส,ี แผนทีโ่ครงสรา้งและแผนทีไ่อโซแพค 

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

subsurface data. 

 

ว.ธณ. 479 (205479) :    ปฏิบติัการธรณีวิทยาวิศวกรรม   1(0-3-0) 

GEOL 479 :   Engineering Geology Laboratory 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  205475 หรอืลงทะเบยีนเรยีนพรอ้มกบั 205475     

การฝึกหดัเชงิปฏบิตักิารในการทดลองหาสมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางกลของดนิและหนิ วธิสีาํรวจทาง

ธรณีวทิยาและธรณีฟิสกิสส์าํหรบังานธรณีวทิยาวศิวกรรม 

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

geological and geophysical exploration for engineering geological purpose. 

 

ว.ธณ. 483 (205483) :    ธรณีฟิสิกสปิ์โตรเลียม 4(3-3-6) 

GEOL 483 :   Petroleum Geophysics 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : 205382 

บทนํา การการออกแบบการวดัคา่ในภาคสนาม การประมวลผลขอ้มลูคลื่นไหวสะเทอืนในสองมติ ิ การแปล

ความหมายขอ้มลูคลื่นไหวสะเทอืนและการลาํดบัชัน้หนิจากคลื่นไหวสะเทอืน เทคนิคคลื่นไหวสะเทอืนสามมติ ิการหยัง่

ธรณีหลุมเจาะและการประยกุต ์และการฝึกทาํปฏบิตักิารในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

Introduction, design and field measurement, two-dimensional seismic data processing, seismic 

interpretation and seismic stratigraphy, three-dimensional seismic techniques, well log and its applications, 

and laboratory practice on related topics. 

 

ว.ธณ. 485 (205485) :    ระบบสารสนเทศธรณีวิทยา 3(2-3-4) 

GEOL 485 :   Geologic Information Systems 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(จไีอเอส) ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วร ์การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรใ์นการ

ทาํแผนทีธ่รณีวทิยา ในการสาํรวจแร ่การสาํรวจทรพัยากรน้ํา การทาํเหมอืง การสาํรวจปิโตรเลยีม การสาํรวจถ่านหนิ 

และการศกึษาธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้ม 

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. 

 

ว.ธณ. 486 (205486) :    ธรณีวิทยาถ่านหินและการใช้ประโยชน์จากถ่านหิน 3(3-0-6) 

GEOL 486 :   Coal Geology and Its Utilization 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 

การสะสมตวัของพตีตน้กาํเนิดถ่านหนิ การกลายเป็นถ่านหนิ การจาํแนกชนิดถ่านหนิ การสาํรวจและวเิคราะห์

ถ่านหนิ การวางแผนการทาํเหมอืงถ่านหนิ การนําถ่านหนิมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ และการนําถ่านหนิมาใชป้ระโยชน์ในดา้น

อืน่ๆ 
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Deposition of peat as a coal precursor, coalification, classification of coal, exploration and analysis of 

coal, coal mining plan, coal utilization as fuel and other aspects of coal utilization. 

 

ว.ธณ. 495 (205495) :    สมัมนา  1(1-0-2) 

GEOL 495 :   Seminar 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 

เสนอหวัขอ้เรือ่งทางธรณีวทิยาตามกระแสปจัจบุนั โดยการรวบรวมเอกสารจากวารสาร และ/หรอืสิง่ตพีมิพ ์

ภายใตก้ารแนะนําของคณาจารย ์พรอ้มจดัพมิพเ์ป็นรายงาน การวดัผลจะเป็นแบบเป็นทีพ่อใจหรอืไมเ่ป็นทีพ่อใจ  

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. 

 

ว.ธณ. 496 (205496) :    หวัข้อเร่ืองพิเศษทางธรณีวิทยา   2(2-0-4) 

GEOL 496 :   Selected Topics in Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

หวัขอ้เรือ่งทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากสาขาวชิาทางธรณีวทิยา ทีก่าํลงัไดร้บัความสนใจจะประกาศหวัขอ้เรือ่งก่อน

เริม่ภาคการศกึษา 

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

semester begins. 

 

ว.ธณ. 499 (205499) :    การศึกษาอิสระทางธรณีวิทยา 2 หน่วยกิต 

GEOL 499 :   Independent Study in Geology 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 และตามความเหน็ชอบของภาควชิา 

การศกึษา และวจิยัในหวัขอ้เรือ่งทางธรณีวทิยา ภายใตก้ารแนะนําของอาจารย ์ จะตอ้งเขยีนรายงานสง่

ประกอบ 

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. 

 

ว.คณ. 109 (206109) : คณิตศาสตรใ์นโลกปัจจบุนั 3(3-0-6) 

MATH 109  : Mathematics in Today’s World 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

คณิตศาสตรก์บัสิง่ต่างๆในโลกปจัจุบนั คณิตศาสตรก์บัสิง่แวดลอ้ม คณิตศาสตรก์บันิเวศวทิยา คณิตศาสตร์

กบัการเงนิ คณิตศาสตรก์บัการจดัการทรพัยากร คณิตศาสตรก์บัการแขง่ขนั คณิตศาสตรก์บัโบราณคด ี คณิตศาสตร์

กบัการคดิโดยใชป้ญัญาสาํนึกและการคดิแบบมเีหตุผล 

Mathematics related to everything in the world, Mathematics and environments, Mathematics and 

ecology, Mathematics and finance, Mathematics and resource management, Mathematics and competition, 

Mathematics and archaeology, and Mathematical intuition and rational thinking. 
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ว.คณ. 111 (206111) :    แคลคลูสั 1 3(3-0-6) 

MATH 111 : Calculus 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

 อนุพนัธแ์ละการประยกุต ์การหาปรพินัธแ์ละการประยกุต ์สมการเชงิอนุพนัธอ์นัดบัหนึ่งและการประยกุต ์

Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations and 

some applications. 

 

ว.ฟส. 117 (207117) :    ปฏิบติัการฟิสิกส ์1  1(0-3-0) 

PHYS 117 : Physics Laboratory 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ซึง่ประกอบดว้ย การทดลอง

ต่างๆ ทางดา้นกลศาสตร ์อณุหพลศาสตร ์คลื่น ไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็ ทศันศาสตร ์และฟิสกิสย์คุใหม ่

Laboratory course dealing with scientific methods in basic physics consisting of various experiments 

in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 118 (207118) :    ปฏิบติัการฟิสิกส ์2 1(0-3-0) 

PHYS 118 : Physics Laboratory 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  207117 

กระบวนวชิาปฏบิตักิารเกีย่วกบัเทคนิคการทดลอง และการวเิคราะหผ์ลการทดลองในวชิาฟิสกิสพ์ืน้ฐาน ซึง่

ประกอบดว้ยการทดลองต่างๆ ทางดา้นกลศาสตร ์ อณุหพลศาสตร ์ คลื่น ไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็ ทศันศาสตร ์ และ

ฟิสกิสย์คุใหม ่ 

Laboratory course dealing with experimental techniques and analysis of experimental results in basic 

physics consisting of various experiments in mechanics, thermodynamics, waves, electricity, magnetism, 

optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 187 (207187) :    ฟิสิกส ์1 3(3-0-6) 

PHYS 187 : Physics 1 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

หน่วยและการวดั กลศาสตร ์ การสัน่ คลื่น และเสยีง ของไหล อณุหพลศาสตร ์ ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า สภาวะ

แมเ่หลก็และสนามแมเ่หลก็ ทศันศาสตร ์และฟิสกิสย์คุใหม ่

Dimension and measurement, mechanics, vibrations, wave and sound, fluid, thermodynamics, 

electricity, electric field, magnetism and magnetic field, optics and modern physics. 

 

ว.ฟส. 188 (207188) :    ฟิสิกส ์2 3(3-0-6) 

PHYS 188 : Physics 2 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  207187  
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หลกัการเบือ้งตน้ของวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน การเคลื่อนทีข่องอนุภาคเดีย่ว และวตัถุแขง็เกรง็ การเคลื่อนทีแ่บบ

คลื่น ฟิสกิสอ์ณุหภาพ ไฟฟ้า สภาวะแมเ่หลก็และแมเ่หลก็ไฟฟ้า ทศันศาสตรเ์ชงิกายภาพ และฟิสกิสย์คุใหม ่ โดยใช้

การเขา้สูเ่นื้อหาเชงิแคลคลูสั 

Fundamental of basic sciences, motion of single particles and rigid bodies, wave motion, thermal 

physics, electricity, magnetism and electromagnetism, physical optics and modern physics using calculus-

based approach. 

 

ว.สถ. 101 (208101) : สถิติสาํหรบัการดาํรงชีวิตและการทาํงาน 3(2-2-5) 

STAT 101 : Statistics for Everyday Life and Work 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

สถติกิบัการดาํรงชวีติและการประกอบวชิาชพีในโลกปจัจุบนัและอนาคต กระบวนการเชงิเหตุผลเพือ่แกไ้ข

ปญัหาทีนํ่าไปสูพ่ฒันาการทีย่ ัง่ยนื การใชส้ถติสิาํหรบัอธบิายเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ การอธบิาย

ปรากฏการณ์ทีไ่มแ่น่นอนดว้ยความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นและสถติศิาสตร ์ระเบยีบวธิสีถติขิ ัน้พืน้ฐาน ความเชือ่ถอื

ไดข้องขอ้สรปุและการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิการใชป้ระโยชน์จากขอ้สรปุทีไ่ดจ้ากระเบยีบวธิทีางสถติ ิ

Statistics in everyday and professional life in the present and future world, Reasoning process in 

problem solving for sustained development, Explaining causes and outcomes of phenomena with statistics, 

Explaining stochastic phenomena with probability, Probability and statistics, Fundamental statistical 

methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical packages and Utilization of conclusions 

from statistical methodologies. 

 

ว.อณ. 100 (218100) : ศาสตรแ์ห่งอญัมณีและเคร่ืองประดบั 3(3-0-6) 

GEM 100  : The Science of Gemstone and Jewelry 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

ปรทิศัน์ทางอญัมณี และเครือ่งประดบั หลกัการทางอญัมณีศาสตร ์ ลกัษณะเฉพาะ และสมบตัขิองอญัมณีที่

สาํคญั อญัมณีสงัเคราะห ์และอญัมณีเลยีนแบบ 

A review of gemstones and jewelry, Principles of gemological sciences, Characteristics and 

properties of important gemstones and Synthetics and imitation gemstones. 

 

คณะเภสชัศาสตร ์

ภ.บก. 130 (462130) : ยาในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

PHPC 130 : Medications in Everyday Life 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

 แนะนําความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัการใชย้า ชนดิของยา ขอ้ควรระวงัในการใชย้า ผลขา้งเคยีงของยา พษิของยา 

การใชส้มนุไพรใกลต้วั และผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร เพือ่การดแูลสขุภาพตนเองและเพือ่ประโยชน์ในดา้นความปลอดภยั

ในการใชย้า และสง่เสรมิสขุภาพอนามยั 

 Introduction to the basic knowledge for medication uses including types of medication, precautions, 

adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement products, for the safety of 

self-care medications and health promotion. 
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คณะพยาบาลศาสตร ์

พย.ศท.112 (571112) : การเตรียมการและการจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 3(2-2-5) 

NGGE 112 : Emergency Preparedness and Management 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น : ไมม่ ี

 อบุตักิารณ์ของภาวะฉุกเฉินทีพ่บบ่อย ครอบคลุมภาวะฉุกเฉินทีเ่กดิจากธรรมชาต ิและเกดิจากการกระทาํของ

มนุษย ์ ผลกระทบในระดบับุคคล ครอบครวั และชมุชน ระบบการชว่ยเหลอืในภาวะฉุกเฉิน และหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน 

การเตรยีมการรบัภาวะฉุกเฉิน และการจดัการกบัภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ 

 Incidence of common emergencies including natural and man-made emergencies. Impacts at 

individual, family, and community level. Emergency and post-emergency supporting system. Emergency 

preparedness and management of emergencies in various situations. 

 

คณะบริหารธรุกิจ 

บธ.บช. 103  (701103) : การบญัชีทัว่ไป 3(3-0-6) 

ACC 103 : General Accounting 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

ศกึษาถงึวธิ ี และการบนัทกึรายการบญัช ี คาํนิยาม ประวตัคิวามเป็นมา วตัถุประสงค ์ การจาํแนกรายการ

สนิทรพัย ์หนี้สนิและทนุ รายรบัและรายจา่ย การปรบัปรงุบญัช ีงบทดลอง งบการเงนิ กาํไรขาดทนุ กาํไรสะสม และงบ

ดุล บญัชเีงนิสดรายวนัทัว่ไป และบญัชยีอ่ย 

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. 

 

บธ.กง. 101   (702101) : การเงินในชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

FINA 101 : Finance for Daily Life  

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

ความรูเ้บือ้งตน้ของการบรหิารการเงนิในชวีติประจาํวนั การสรา้งฐานะมัน่คงทางการเงนิ การสาํรวจสขุภาพ

ทางการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การบรหิารรายได ้รายจ่าย และภาระหนี้สนิ บรกิารของสถาบนัการเงนิ การออม

เงนิ การใหเ้งนิทาํงาน การวางแผนการเงนิสาํหรบัเหตุการณ์ของชวีติ การประกนัความเสีย่ง การวางแผนภาษ ีและการ

เตรยีมความพรอ้มเพือ่ความสขุ 

Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health evaluation. 

Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution services. Savings. Letting 

the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. Tax planning. Preparing for 

happiness. 

 

คณะเศรษฐศาสตร ์

ศศ. 100 (751100) : เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจาํวนั 3(3-0-6) 

ECON 100 : Economics for Everyday Life 
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เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีนํ่าไปใชใ้นชวีติประจาํวนั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ การบรโิภค ตลาด รายได้

ประชาชาต ิ การคลงัสาธารณะ การเงนิและการธนาคาร ภาวะเงนิเฟ้อและเงนิฝืด การจา้งงาน เศรษฐกจิการคา้และ

การเงนิระหว่างประเทศ การพฒันาเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 

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. 

 

คณะการส่ือสารมวลชน 

สม.  100 (851100) : การส่ือสารเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

MC 100 : Introduction to Communication 

เงือ่นไขทีต่อ้งผา่นกอ่น :  ไมม่ ี

ศกึษาแนวคดิดา้นการสือ่สาร กระบวนการสือ่สาร หน้าทีแ่ละบทบาทของการสือ่สารมวลชน สือ่ทางเลอืกและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ต่อสงัคม 

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

Alternative media. Information technology and its interface with society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


