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คณะวิทยาศาสตร์ Science
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ANA 100  กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Basic anatomy) 3(2-3-6)

	 	 หลักพื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์	และจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์	 เนื้อเยื่อพื้นฐานและ

อวัยวะในระบบต่างๆ	 ของร่างกายมนุษย์	 การกำาเนิดของร่างกายมนุษย์	 ตั้งแต่เป็นเซลล์สืบพันธุ์จนกระทั่ง	

คลอดรวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

ANA 222  กายวิภาคศาสตร์การเจริญเติบโตสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์  2(2-0-4)

  (Developmental Anatomy for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป 1

	 	 การกำาเนิดและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ตัวอ่อนเจริญเป็นทารกในครรภ์

มารดาจนกระทั่งคลอด	 การผสมระหว่างเซลล์ตัวอสุจิและเซลล์ไข่	 และการเจริญเติบโตของเซลล์	 เนื้อเยื่อ	

และอวัยวะ	สาเหตุและการเจริญผิดปกติระหว่างการเจริญเติบโตในครรภ์มารดา

ANA 224  จุลกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  3(2-3-6)

  (Microanatomy for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ในระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์	 เนื้อเยื่อบุผิว	 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	

เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ	เนื้อเยื่อประสาท	เนื้อเยื้อกระดูก	กระดูกอ่อน	เลือด	อวัยวะในระบบปกคลุมร่างกาย	ระบบ

ทางเดินหายใจ	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบน้ำาเหลือง	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบขับ

ถ่ายปัสสาวะ	และระบบสืบพันธุ์



946  
Rangsit University Bulletin 2019-2020
คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

ANA 225  ประสาทกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  3(2-3-6)

  (Neuroanatomy for Dental Students)

	 	 ระบบประสาทส่วนกลาง	 ระบบประสาทส่วนปลาย	 โครงสร้างทั่วไป	 โครงสร้างระดับเซลล์	

เนื้อเยื่อประสาท	ตัวรับความรู้สึก	เส้นทางประสาท	การเชื่อมโยงของใยประสาทระหว่างโครงสร้าง	ประสาท

ส่วนกลางและประสาทส่วนปลาย	 อวัยวะแสดงผล	 อวัยวะรับสัมผัสพิเศษ	 หน้าที่ของระบบประสาทส่วน

ต่างๆ	 การรับความรู้สึก	 การควบคุมกล้ามเนื้อ	 ปฏิกิริยาตอบสนองรีเฟล็กซ์	 การปรับสมดุลของร่างกายโดย

ระบบประสาท	 ตัวอย่างโรคและพยาธิสภาพของระบบประสาท	 อาการและ	 อาการแสดงหลักการตรวจ

วินิจฉัยหาตำาแหน่งพยาธิสภาพและสาเหตุของโรคทางระบบประสาท

ANA 227  มหกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1  2(1-3-4)

  (Human Gross Anatomy for Dental Students I)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133  ชีววิทยาทั่วไป 

	 	 โครงสร้าง	 หน้าที่	 ตำาแหน่ง	 และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า	

บริเวณด้านหลังของลำาตัว	แขน	อก	และอวัยวะภายใน	ภาคปฏิบัติศึกษาจากการชำาแหละร่างมนุษย์ดองทีอุ

ทิศร่างกายเพื่อการศึกษาโครงกระดูก	และหุ่นจำาลอง

ANA 228  มหกายวิภาคศาสตร์สำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2 4(2-6-7)

  (Human Gross Anatomy for Dental Students II)

  วิชาบังคับก่อน: BIO 133 ชีววิทยาทั่วไป 

	 	 โครงสร้าง	 หน้าที่	 ตำาแหน่ง	 และความสัมพันธ์ของร่างกายมนุษย์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า	

บริเวณศีรษะ	คอ	ท้อง	เชิงกราน	และอวัยวะภายใน	เน้นรายละเอียดบริเวณศีรษะและคอ	ภาคปฏิบัติศึกษา

จากการชำาแหละร่างมนุษย์ดองที่อุทิศเพื่อการศึกษา	โครงกระดูก	และหุ่นจำาลอง

MDS 100  ร่างกายมนุษย์ 1 (Human body I)  3(2-3-6)

	 	 โครงสร้างของมนุษย์ตามหลักพื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์	 และจุลกายวิภาคศาสตร์ของ

เซลล์เนื้อเยื่อ	พื้นฐาน	ระบบโครงกระดูก	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบประสาทส่วนกลาง	ระบบประสาทส่วนปลาย	

ระบบประสาทอัตโนมัติ	 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ	 ระบบหายใจ	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	

ระบบสืบพันธุ์เพศชายระบบสืบพันธุ์เพศหญิง	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 การกำาเนิดของร่างกายมนุษย์	 ตั้งแต่เป็น

เซลล์สืบพันธุ์จนกระทั่งคลอด	รวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขี้น
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ชีวเคมี (Biochemistry)

BCH 100  ชีวเคมีเบื้องต้น (Introduction to Biochemistry)  3(3-0-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ	 เม

ตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอและโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุมเมตา

โบลิสม	ความสัมพันธ์	ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	ในร่างกาย	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ

BCH 201  ชีวเคมีพื้นฐาน (Basic Biochemistry)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : เคมีเบื้องต้น CHM 129 เคมีเบื้องต้น

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ										

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน																	

ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ	 อาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุม

เมตาโบลิสม	 ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	 ในร่างกาย	 การทำางานของฮอร์โมน	

โภชนาการ	สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	เจล	ฟิลเตรชั่น	เอสดีเอส-เพจ	จลนศาสตร์ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เม

ตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	เอนไซม์ทรานสไมเนส	การแยกสกัดพลาสมิด

BCH 202  ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)  6(4-6-11)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 135 เคมีอินทรีย์

	 	 โครงสร้างและหน้าทีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์	และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอ	และโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุมเมตา

โบลิสม	ความสัมพันธ์ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	ในร่างกาย	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ	

สเปคโต-โฟโตมิเตอร์	 เจล	 ฟิลเตรชัน	 เอสดีเอส-เพจ	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 การย่อยอาหาร	 เมตาโบลิสม

ของคาร์โบไฮเดรต	เอนไซม์ทรานสไมเนส	การแยกสกัดพลาสมิด	พีซีอาร์
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BCH 203  ชีวเคมี (Biochemistry)  3(2-3-6)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 125 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	กรดนิวคลีอิก	จลนศาสตร์ของเอนไซม์	ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอ	และโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุมเมตา

โบลิสม	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ	สเปคโฟโตโฟโตมิเตอร์	เอสดีเอส-เพจ	เจล	ฟิลเตรชั่น	จลนศาสตร์

ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	การแยกสกัดพลาสมิด	เจล	อิเลคโตรโฟริสิส

BCH 205  ชีวเคมีทั่วไป (General Biochemistry)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ											

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีว

สังเคราะห์	 ดีเอ็นเออาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	 พันธุวิศวกรรม	 การควบคุมเม

ตาโบลิสม	การทำางานของฮอร์โมน	ไวตามิน	สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	เจล	ฟิลเตรชั่น	เอสดีเอส-เพจ	จลนศาสตร์

ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	เอนไซม์ทรานสไมเนส	การแยกสกัดพลาสมิด

BCH 206  ชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Biochemistry for Pharmacy Students) 5(4-3-10)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	กรดนิวคลีอิก	จลศาสตร์ของเอนไซม์	ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชัน	วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ	เมตาโบ

ลิสมของคาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	กรดอะมิโน	กรดนิวคลีอิก	โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	ชีวสังเคราะห์	

ดีเอ็นเอ	 อาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	 พันธุวิศวกรรม	 การควบคุมเมตาโบลิสม	

ความสัมพันธ์	ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื้อต่าง	ๆ	ในร่างกาย	การทำางานของฮอร์โมน	โภชนาการ	สเปค

โตรโฟโตมิเตอร์	 เจล	 ฟิลเตรชัน	 เอสดีเอส-เพจ	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 การย่อยอาหาร	 เมตาโบลิสมของ

คาร์โบไฮเดรต	การแยกสกัดพลาสมิด	

BCH 212  ชีวเคมีทางการแพทย์ (Medical Biochemistry)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 129 เคมีเบื้องต้น

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชัน	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ														



949
Rangsit University Bulletin 2019-2020

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  ปีการศึกษา 2562-2563

เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 การควบคุมเมตาโบลิสม	 ความสัมพันธ์

ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยือต่าง	 ๆ	 ในร่างกาย	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน	 ชีวสังเคราะห์

ดีเอ็นเอ	อาร์เอ็นเอ	และโปรตีน	การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	เลือด	เมตาโบลิสมของของ

ฮีม	 โปรตีนในพลาสมา	กลไกการแข็งตัวของเลือด	การทำางานของฮอร์โมน	 โภชนาการ	 ธาลาสซีเมีย	หน้าที่

ของตับ	อะปอบโตสิส	การต้านอนุมูลอิสระ	สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	การแยกฮีโมโกลบินด้วยกระแสไฟฟ้า	การ

ทดสอบการทนต่อกลูโคส	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	หน้าที่ของตับ	ไต	แผนผังของเอนไซม์ตัดจำาเพาะ

BCH 213  พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ (Medical Genetics) 1(1-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 212 ชีวเคมีทางการแพทย์

	 	 หลักพันธุศาสตร์	 โครโมโซม	 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 การกลายพันธุ์ในระดับยีน

และโครโมโซมการทำาแผนที่ยีนบนโครโมโซม	กลไกการเกิดภาวะผิดปกติและผิดรูปแต่กำาเนิด	โรคที่เกิดจาก

ความผิดปกติของ	 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความผิดปกติทางเมตาโบลิสม	 การเกิดเนื้องอกและมะเร็ง	

การนำาความรู้ทางพันธุศาสตร์มารักษาโรคพันธุกรรม	ความสำาคัญของการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์

BCH 221  ชีวเคมสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Biochemistry for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 128 เคมีพื้นฐานสำาหรับ น.ศ.ทันตแพทย ์  

โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ	กรดอะมิโน	เปบไทด์และโปรตีน	คาร์โบไฮเดรต

ไขมัน	 กรดนิวคลีอิก	 จลนศาสตร์ของเอนไซม์	 ไบโอเอนเนอจีติคส์และออกซิเดชั่น	 วิถีเมตาโบลิสมต่างๆ											

เมตาโบลิสม	 ของคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 กรดอะมิโน	 กรดนิวคลีอิก	 โครงสร้างและการจัดเรียงตัวของยีน																			

ชีวสังเคราะห์ดีเอ็นเอ	 อาร์เอ็นเอ	 และโปรตีน	 การควบคุมการแสดงออกของยีน	พันธุวิศวกรรม	การควบคุม

เมตาโบลิสม	 ความสัมพันธ์	 ระหว่างเมตาโบลิสมของเนื้อเยื่อต่างๆ	 ในร่างกาย	 การทำางานของฮอร์โมน	

โภชนาการ	ส่วนประกอบ	และ	การสร้างเสริมกระดูกและฟัน	เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

BCH 222  ปฏิบัติการชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  1(0-3-2)

  (Biochemistry for Dental Students Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : BCH 221 ชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

สเปคโตรโฟโตมิเตอร์	เจล	ฟิลเตรชั่น	จลนศาสตร์ของเอนไซม์	การย่อยอาหาร	เมตาโบลิสมของคาร์โบไฮเดรต	

การแยกสกัดพลาสมิด	พีซีอาร์
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ชีววิทยา (Biology) 

BIO 131 วิชา ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)  3(3-0-6) 

	 	 อาหารและพลังงานสำาหรับการดำารงชีวิต	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 เนื้อเยื่อพืช	

เนื้อเยื่อสัตว์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

วิวัฒนาการ	นิเวศวิทยา	พฤติกรรมสัตว์

BIO 132  วิชา ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-2) 

	 	 (วิชาบังคับร่วม	BIO	131)

	 	 วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์	 วิธีการเตรียมสไลด์เพ่ือศึกษาโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์	 	 เน้ือเย่ือ

และการแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 การคัดเลือกตาม

ธรรมชาติ	ระบบนิเวศในแหล่งน้ำาจืด	พฤติกรรมของสัตว์

BIO 135  วิชา ชีววิทยา (Biology)   3(2-3-6) 

	 	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 การแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 การทำางานของระบบประสาท	 อวัยวะรับสัมผัส	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียน

เลือด	ระบบหายใจ	ระบบขับถ่าย	ระบบย่อยอาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	พฤติกรรมสัตว์และระบบสืบพันธุ์	 เน้น

ให้นักศึกษารู้วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์	 ศึกษาโครงสร้างของเซลล์และการแบ่งเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม	 โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท	 อวัยวะรับสัมผัส	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียนเลือด	

ระบบหายใจ	ระบบขับถ่าย	ระบบย่อยอาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์	โดยใช้หุ่นจำาลอง	ตัวอย่าง

สด	และสไลด์ถาวร

BIO 136  วิชา หลักชีววิทยา (Principles of Biology)  3(3-0-6) 

	 	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 การทำางานของระบบประสาท	 ระบบรับความรู้สึก	 	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบ

ย่อยอาหาร	ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ

BIO 137  วิชา ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principles of Biology Laboratory)            1(0-3-2) 

	 	 การใช้กล้องจุลทรรศน์	 การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	 การแบ่ง

เซลล์	 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำาคัญในชีวิตประจำาวันและ

วิชาชีพ	โครงสร้างการทำางานของระบบประสาท	ระบบรับความรู้สึก	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบ

ไหลเวียนเลือด	ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ	โดยใช้หุ่นจำาลอง	ตัวอย่างสด	และสไลด์ถาวร
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BIO 139  วิชา ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principles of Biology Laboratory)       1(0-3-2) 

	 	 การใช้กล้องจุลทรรศน์	 การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์	 การแบ่ง

เซลล์	 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีความสำาคัญในชีวิตประจำาวันและ

วิชาชีพ	โครงสร้างการทำางานของระบบประสาท	ระบบรับความรู้สึก	ระบบกล้ามเนื้อ	ระบบย่อยอาหาร	ระบบ

ไหลเวียนเลือด	ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ	โดยใช้หุ่นจำาลอง	ตัวอย่างสด	และสไลด์ถาวร

BIO 113  วิชา ชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology)  3(3-0-6) 

	 	 โครงสร้าง	หน้าที่และความหลากหลายของพืช	ลักษณะทางสัณฐาน	กายวิภาคและสรีรวิทยา

ของพืช	กลไกและการทำางานเบื้องต้นของเซลล์พืช

BIO 114  วิชา ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology laboratory)         1(0-3-2) 

	 	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง	 หน้าที่และความหลากหลายของพืช	 ลักษณะทางสัณฐาน	

กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช	กลไกและการทำางานเบื้องต้นของเซลล์พืช

BIO 140  วิชา หลักสำาคัญชีววิทยา (Essential Biology) 3(1-6-5) 

	 	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	 โครงสร้างการทำางานของระบบไหลเวียนเลือดและการแลกเปลี่ยนแก๊ส	

ระบบภูมิคุ้มกัน	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบประสาท	 อวัยวะรับความรู้สึก	 และการทำางานของเซลล์กล้ามเนื้อ	

ระบบขับถ่าย	และระบบสืบพันธุ์	การเจริญและพัฒนาของเอ็มบริโอ		ระบบต่อมไร้ท่อ	ภาคปฏิบัติการ	ศึกษา

เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์	และปฏิบัติการที่สอดคล้อง	สนับสนุนการเรียนการสอนในภาคบรรยาย

BIO 141  วิชา  ชีววิทยาพื้นฐาน  (Fundamental Biology)     3(2-3-6) 

	 	 อาหารและพลังงานสำาหรับการดำารงชีวิต	 โครงสร้างและการทำางานของเซลล์	 เนื้อเยื่อพืช	

เนื้อเยื่อสัตว์	 การสืบพันธุ์ระดับเซลล์	 หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	

นิเวศวิทยา	 พฤติกรรมสัตว์	 เน้นวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์	 การเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาโครงสร้างและหน้าที่

ของเซลล์		เนื้อเยื่อและการแบ่งเซลล์	หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม		ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต		ระบบ

นิเวศในแหล่งน้ำาจืด	พฤติกรรมของสัตว์	
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จุลชีววิทยา (Microbiology) 

MIC 204  พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา  3(2-3-6)

  (Basic Microbiology & Immunology)

	 	 ความรู้พื้นฐานของแบคทีเรีย	 ไวรัส	 เชื้อรา	 และปรสิต	 หลักการพื้นฐาน	 ของโครงสร้างต่างๆ	

ของจุลินทรีย์	การก่อพยาธิสภาพ	กลไกการตอบสนองหรือดื้อยาปฏิชีวนะของจุลินทรีย์	และระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่างกาย	ความสำาคัญของวิชานี้จะเน้นความรู้	ความเข้าใจเบื้องต้น	ไม่เน้นความรู้	ทางด้านคลินิกในเรื่อง

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อ

MIC 211  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์  3(2-3-4)

  (Medical Parasitology)

  วิชาบังคับก่อน : BIO131 ชีววิทยาทั่วไป

	 	 ศึกษาปรสิตและแมลงที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	 รูปร่าง	 และหน้าที่ของส่วนต่างๆ	 ของ

ปรสิต	 การเจริญและการพัฒนาขั้นต่างๆ	 การติดต่อสู่คน	 การป้องกันและการรักษา	 การตอบสนองของ

ร่างกาย	 และพยาธิสภาพจากการติดเชื้อปรสิต	 รวมถึงเทคนิคต่างๆ	 ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิต	

และโรคทางปรสิต

MIC 212  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 4(3-3-6)

  (Medical Microbiology and Parasitology)

  วิชาบังคับก่อน : BIO136 หลักชีววิทยา

  BIO137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

  วิชาบังคับร่วม : MIC315 หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 เชื้อแบคทีเรีย	รา		ไวรัส	และปรสิต	ที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	นิเวศวิทยา	แหล่งและพาหะ

แพร่เชื้อ	รูปร่างลักษณะและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค	การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ	แนวทาง

การสืบค้นเชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ	การวินิจฉัยเชื้อก่อโรคในโรคติดเชื้อ	การทดสอบความไวของเชื้อต่อ

ยาต้านจุลชีพ	ระบาดวิทยา	ผลกระทบต่อจิตใจและสังคม	การนำาความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก	การดูแลผู้

ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	การสร้างเสริมสุขภาพ	และการป้องกันโรค

MIC 300  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)  4(3-3-8)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

	 	 กายวิภาคและสรีรวิทยาของจุลชีพและพยาธิที่เกี่ยวข้องกับการดำารงชีวิตของมนุษย์	 ทั้งใน

ทางท่ีให้คุณและโทษ	เน้นการศึกษาจุลชีพ	ไวรัส	และพยาธิท่ีให้โทษแก่มนุษย์	การระบาด	และการติดเช้ือ	กลไก

ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย	การสร้างภูมิต้านทานการติดเชื้อ	การป้องกัน	การติดเชื้อหรือพยาธิ	วิธี
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การควบคุมและทำาลายเชื้อ	การนำาจุลินทรีย์มาใช้ในทางเภสัชกรรมในแง่เป็นตัวทดสอบ	ตัววิเคราะห์	ตลอด

จนขบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ต่างๆ	โดยอาศัยจุลินทรีย์

MIC 301  ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ (Medical Parasitology)  4(3-3-6)

  วิชาบังคับก่อน : BIO131 ชีววิทยาทั่วไป

	 	 ปรสิตของมนุษย์ได้แก่	 โปรโตซัว	 หนอนพยาธิและแมลงที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	

โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ	 ของปรสิต	 ขั้นตอนการเจริญเติบโต	 การถ่ายทอดสู่มนุษย์	 การป้องกัน

การติดต่อและการรักษา	 การเกิดพยาธิสภาพ	 ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตและโฮสต์	 และ	 การตอบสนอง

ของโฮสต์ต่อปรสิต	ศึกษาตัวอย่างของปรสิตต่างๆ	มีการเรียนรู้และฝึกหัดวิธีวินิจฉัยโรคที่เกิดขี้นจากปรสิต

MIC 304  จุลชีววิทยาทางจักษุ (Ocular Microbiology)  4(3-3-8)

	 	 ไวรัส	แบคทีเรีย	รา	และจุลินทรีย์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการทำาให้เกิดโรคในเนื้อเยื่อตา	การตอบ

สนองของเน้ือเย่ือเม่ือเกิดการติดเช้ือ	การป้องกันของตาต่อส่ิงแปลกปลอม	และการระบาดของส่ิงแปลกปลอม

MIC 305  จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา (Microbiology and Immunology)  4(3-3-8)

	 	 โครงสร้างและการก่อโรคจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 แบคทีเรีย	 เชื้อรา	 ปรสิตวิทยา	 และไวรัส	

การเพาะเลี้ยง	 การสืบพันธุ์	 การเจริญเติบโต	 เมตาบอลิซึม	 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	 การควบคุมและการ

ทำาลายจุลินทรีย์	 การตอบสนองของร่างกายต่อการติดเชื้อ	 การเกิดภาวะภูมิไวเกิน	 ภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 โรค

ภูมิคุ้มกันต่อตัวเองและพยาธิสภาพอื่นๆ	จากผลการทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน

MIC 312  พื้นฐานทางจุลชีววิทยา (Fundamental Microbiology)  2(1-3-3)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

  วิชาบังคับร่วม : MIC 313 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1และ

  MIC 314 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

	 	 ชีววิทยา	 ชีวเคมี	 พันธุศาสตร์	 และความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	 และ

การเกิดโรค	ปฏิบัติการเทคนิคต่างๆ	ทางจุลชีววิทยาที่ครอบคลุมสาระสำาคัญของวิทยาภูมิคุ้มกัน	แบคทีเรีย	

ไวรัส	และกิณวิทยา

MIC 313  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 (Medical Microbiology I)  2(2-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

	 	 วิชาบังคับร่วม	:	MIC	312	พื้นฐานทางจุลชีววิทยา	และ	MIC314	จุลชีววิทยาทางการแพทย์	2

	 	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน	

และแอนติบอดี	 กลไกการป้องกันของโฮสต์	 การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน	 ความผิดปกติทาง
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ภูมิคุ้มกันและองค์ประกอบทางภูมิคุ้มกันท่ีเก่ียวข้องในโรคติดเช้ือ	 รูปร่างลักษณะของไวรัสท่ีมีความสำาคัญ

ทางการแพทย์	กลไกการก่อพยาธิสภาพ	ลักษณะทางคลินิก	การระบาด	และการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส

MIC 314  จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2   (Medical Microbiology II)  2(2-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BIO 136 หลักชีววิทยา

  วิชาบังคับร่วม : MIC 312 พื้นฐานทางจุลชีววิทยา และ MIC313 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1

	 	 รูปร่างลักษณะของแบคทีเรียและราที่มีความสำาคัญทางการแพทย์	 ลักษณะทางคลินิก	 การ

ระบาดและการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียและรา	 กลไกการก่อพยาธิสภาพ	 และการตรวจเพื่อวินิจฉัยชนิด

แบคทีเรียและรา

MIC 315  หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน (Principles of Immunology) 1(1-0-2)

  วิชาบังคับก่อน : BIO136 หลักชีววิทยา

  BIO137 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

	 	 วิชาบังคับร่วม	:	MIC	212	จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

	 	 องค์ประกอบและกลไกของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการตอบสนองต่อโมเลกุลแปลก

ปลอม	 จุลชีพและปรสิต	 กลไกการเกิดความผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน	 ภาวะภูมิไวเกิน	 ภูมิต้านทานต่อ

ตัวเอง	การสลัดสิ่งปลูกถ่าย	และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ปฏิกิริยาต่างๆ	ทางวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อใช้วินิจฉัย

โรค	 การสร้างเสริมหรือปรับลดการทำางานของระบบภูมิคุ้มกัน	 ผลกระทบจากความผิดปกติทางหลอดเลือด	

ระบบไหลเวียน	 จิตใจและโรคทางระบบอื่นๆ	 ต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 ระบาดวิทยา	 และผลกระทบ

ของโรคต่อจิตใจและสังคม	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดโรค	การนำาความรู้พื้นฐานมาใช้ทางคลินิก	การดูแล

ผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

MIC 321  จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)  3(2-3-6)

	 	 คุณลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย	รา	ไวรัส	โปรโตซัว	และหนอนพยาธิ	โครงสร้างและหน้าที่ของ

เซลล์	การเผาผลาญ	พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และการก่อให้เกิดพยาธิสภาพ

MIC 322  จุลชีววิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์  3(3-0-6)

  (Microbiology for Dental Students)

	 	 เชื้อแบคทีเรีย	รา	ไวรัส	โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่ทำาให้เกิดโรคติดเชื้อต่างๆ	ที่มีผลต่อสุขภาพ

ทั่วไป	 สุขภาพฟันและสุขลักษณะของฟัน	 เน้นเรื่องการวินิจฉัย	 การก่อพยาธิสภาพ	 การระบาด	 การป้องกัน

และควบคุมเชื้อก่อโรค
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MIC 323 วิทยาภูมิคุ้มกันทางช่องปาก (Oral Immunology)  2(2-0-4)

	 	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน	 ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน

และแอนติบอดี	 กลไกการป้องกันของร่างกาย	 การควบคุมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน	 ความผิดปกติทาง

ภูมิคุ้มกัน	ภูมิคุ้มกันต่อตนเอง	ปฏิกิริยาภูมิไวเกินและภูมิแพ้	ภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องในโรคติดเชื้อ	ภูมิคุ้มกันใน

ส่วนเยื่อเมือก	ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่เกิดในช่องปากและโรคเหงือกและฟัน

MIC 324  จุลชีววิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 4(3-3-8)

  (Microbiology for Dental Students)

	 	 คุณลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย	รา	ไวรัส	โปรโตซัวและหนอนพยาธิ	โครงสร้างหน้าที่เมตาบอ

ลิสมของเซลล์	พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์	การก่อให้เกิดพยาธิสภาพ	บทบาทการทำาให้เกิดโรค	วิธีการควบคุม

และทำาลายจุลินทรีย์	 โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย	 รา	 ไวรัส	 โปรโตซัวและหนอนพยาธิที่มีผลต่อสุขภาพ

ทั่วไปและสุขภาพในช่องปาก	พยาธิกำาเนิด	 การวินิจฉัย	 การป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรค	 เทคนิคและการ

ทดลองต่างๆ	ทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
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กลุ่มวิชาเฉพาะ-บังคับ

BMS 102 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  2(1-3-4)

  (Basic Knowledge in Biomedical Sciences)

	 	 ความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์แนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน

กายวิภาคศาสตร์	 ชีวเคมี	 สรีรวิทยา	 จุลชีววิทยา	 วิทยาภูมิคุ้มกัน	 พยาธิวิทยา	 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา	

องค์การและอาชีพความก้าวหน้าทางอาชีพที่เก่ียวข้องทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ังภาครัฐและเอกชน	

การแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์การศึกษาดูงาน

 

BMS 211 เครื่องมือทางชีวการแพทย์และระบบมาตราฐานสากล 3(2-3-4)

  (Biomedical Instrumentation and International Organization for Standardization)

  วิชาบังคับก่อน : PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

	 	 การประยุกต์ใช้และเทคนิคทางปฎิบัติการของเครื่องมือหลักทางชีวการแพทย์	 เครื่องวัดคลื่น

แสงอุลตราไวโอเลต	 เครื่องวัดคลื่นเรืองแสง	 	 เครื่องปั่นความเร็วสูง	 เครื่องวัดรังสีไอโซโทป	 เครื่องวัดโลหะ

หนัก	 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี	 เครื่องโครมาโทกราฟี	 ของเหลวสมรรถนะสูงแยกสารเคมี	 ภายใต้ความดัน

ของเหลว	และเครื่องตัดชิ้นเนื้อตลอดจนทฤษฎีและการปฏิบัติการบูรณาการเชิงระบบ	การจัดการด้านระบบ

มาตรฐานสากล

 

BMS 214 การยศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Ergonomics)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน  

	 	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำางานของมนุษย์และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ	 ปัจจัยด้านร่างกาย	

ท่าทาง	การเคลื่อนไหว	สภาพแวดล้อม	ปฏิสัมพันธ์	ระหว่างการรับรู้ข้อมูล	และการ	ตอบสนอง	ลักษณะการ

ทำางานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรกลต่างๆ	กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	กับการทำางาน	

 

BMS 220 องค์การและการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(3-0-6)

  (Medical Science Organization and Management)

	 	 องค์การและการบริหารจัดการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเภทและโครงสร้างการ	 บริหาร

องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	 งบประมาณ	 การสื่อสารองค์กร	 ระบบ

มาตรฐานคุณภาพองค์กร	จริยธรรมและกฎหมายทางการแพทย์	
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BMS 301 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Scientific Communication)

	 	 การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์	 เพื่อเสนอแนะแนวความคิดทางด้าน

วิทยาศาสตร์สื่อถึงกระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชน	 การตระหนักถึงความสำาคัญของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์	และนำากระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

BMS 322 พันธุวิศวกรรม 3(2-3-6)

  (Genetic Engineering)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	BCH	201	ชีวเคมีพื้นฐาน		

	 	 โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ	 เทคนิคทางพีซีอาร์	 เอ็นไซม์ตัดจำาเพาะ	 และการประยุกต์ใช้	

เทคโนโลยีการสร้างการรีคอมบิแนนท์พาหะ	 เทคนิคการขนส่งเข้า	 สู่เซลล์เจ้าบ้านและการแสดงออกเป็น

โปรตีน	การทำาโปรตีนให้บริสุทธิ์หลักการของการหาลำาดับเบสในสายดีเอ็นเอ 

BMS 323 ชีวสารสนเทศ 2(1-3-4)

  (Bioinformatics)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน 

	 	 การสืบค้นข้อมูลทางชีวการแพทย์จากอินเตอร์เน็ต	 สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูล	 การวิจัยท่ีตีพิมพ์

แล้ว	การจัดเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์	และแปลผลข้อมูล	และการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

BMS 325 ระเบียบวิธีการวิจัย 2(1-3-4)

  (Research Methodology)

	 	 หลักการและวิธีการในการทำาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ความสำาคัญและท่ีมาของ

ปัญหาที่ทำาวิจัย	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	การเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	 และความรู้ทางด้าน

ชีวสถิติ	การเขียนรายงานและการนำาเสนอผลงานวิจัย

BMS 326 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(1-6-5)

  (Medical Science Innovations)

	 	 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พันธุวิศวกรรม	 เทคโนโลยีทางชีวภาพ	 เพื่อการตรวจ

วินิจฉัยและการรักษา	การตรวจวินิจฉัยที่ใช้ดีเอ็นเอ	โปรตีนเมทะบอไลต์	หรือการใช้	 เมทะบอไลต์เป็นตัวบ่ง

ชี้โรค	 เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำาเนิด	 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์	 ระบบการนำาส่งยา	 การรักษาด้วยยีน	 เภสัช

พันธุศาสตร์	 ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	 การจดสิทธิบัตร	 การสืบค้นวิเคราะห์และการตัดสิน

ใจ	โครงงานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์	
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BMS 327 สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 3(2-3-6)

  (Medical andPublic Health Social Sciences)

	 	 ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย	โครงสร้างประชากร	ปัญหาสาธารณสุขและโรคที่พบ

บ่อย	การสำารวจและเก็บข้อมูลประชากรในชุมชน	ระบาดวิทยา	การดูแลสุขภาพชุมชนและการปฏิบัติในการ

แก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชนแบบยั่งยืน	การป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

 

BMS 328 เทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3-6)

  (Special Techniques in Medical Sciences)

	 	 หลักการและเทคนิคพิเศษทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายวิภาคศาสตร์	 ชีวเคมี	 ชีววิทยา

ระดับโมเลกุล	สรีรวิทยาจุลชีววิทยา	วิทยาภูมิคุ้มกัน	ปรสิตวิทยา	พยาธิวิทยา	เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

 

BMS 341 สัมมนา 1 1(0-3-2)

  (Seminar I)

	 	 ฝึกปฏิบัติการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการนำาเสนองานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

ชีวการแพทย์	 การอ่าน	 วิเคราะห์	 ประมวลผลและนำาเสนอข้อมูลจากงานวิจัย	 การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	

BMS 400 วิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงบูรณาการ 3(0-9-5)

  (Integrated Medical Sciences)

	 	 การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐานและกรณีศึกษาโดยผสมผสานความรู้ทาง		กายวิภาคศาสตร์		

ชีวเคมี		สรีรวิทยา	ภูมิคุ้มกันวิทยา		จุลชีววิทยา		ปรสิตวิทยา		พยาธิวิทยาและเภสัชวิทยา

 

BMS 417 การฝึกงาน 2(0-15-8)

  (Practical Training)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	BMS	324	วิธีการวิจัยในวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

	 	 ฝึกงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์	 โดยใช้เวลาในการฝึกงานไม่น้อย

กว่า	8	สัปดาห์	

 

BMS 418 พิษวิทยา 3(2-3-6)

  (Toxicology)

  วิชาบังคับก่อน :  PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน

	 	 สารพิษและการจำาแนกชนิด	 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด

พิษ	 พิษจลนศาสตร์	 พิษพลศาสตร์	 แหล่งสารพิษจากอุตสาหกรรม	 การเกษตร	 อาหารและยา	 พืชและสัตว์	
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สิ่งแวดล้อม	กลไกและพยาธิสภาพการเกิดพิษการทดสอบและการประเมินความเสี่ยงจากสารพิษ	องค์กรที่

เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา	

 

BMS 442 สัมมนา 2 1(0-3-2)

  (Seminar II)

	 	 ฝึกปฏิบัติการให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในกระบวนการนำาเสนองานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์

ชีวการแพทย์	 การอ่าน	 วิเคราะห์	 ประมวลผลและนำาเสนอข้อมูลจากงานวิจัย	 การมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น	โดยจะเน้นให้นักศึกษานำาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

   

BMS 495 ปริญญานิพนธ์ 4(0-12-6)

  (Senior Project)

  วิชาบังคับก่อน : BMS 325ระเบียบวิธีการวิจัย 

	 	 ระเบียบการวิจัย	การออกแบบการทดลอง	การวิจัย	ทฤษฎีวิธีการตรวจวัด	การรายงานผล	การ

ทดลอง	วิเคราะห์ทางสถิติ		สรุป	ทำารายงานผลการวิจัยการเตรียมผล	การวิจัย	เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	

 

BMS 497 สหกิจศึกษา 6(0-40-20)

  (Cooperative Education)

	 	 การปฏิบัติงานท่ีได้กำาหนดขอบเขตของงานไว้แล้วในหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านวิทยาศาสตร์

ชีวการแพทย์	มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและผู้ดูแลจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจให้คำา	ปรึกษา	แนะนำา	

จัดทำาและนำาเสนอรายงาน	

 

กลุ่มวิชาเฉพาะ-เลือก

BMS 215 สรีรวิทยาประยุกต์ 3(3-0-6)

  (Applied Physiology)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน 

	 	 การทำางานเชิงบูรณาการของระบบอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ต้ังแต่ระดับเซลล์จนถึง

ระดับร่างกาย	 กลไกการปรับตัว	 การตอบสนองของระบบต่างๆ	 ให้ร่างกายอยู่ในภาวะธำารงดุลเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนอกร่างกาย

  

BMS 401 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย์ 1 3(2-3-6)

  (Human Anatomy I)  

  วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
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	 หลักการทางมหกายวิภาคศาสตร์และการพัฒนาการของตัวอ่อน:	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบกระดูก	

ระบบประสาทส่วนปลาย	หลอดเลือดของบริเวณหลัง	สะบัก	หน้าอก	หัวไหล่	แขนและมือ	คอ	ใบหน้า	ท้อง	

ก้น	ขาและเท้าและปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์	

 

BMS 402 กายวิภาคศาสตร์ร่างกายมนุษย์ 2 3(2-3-6)

  Human Anatomy II) 

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	ANA	100	กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 หลักการทางมหกายวิภาคศาสตร์และการพัฒนาการของตัวอ่อนบริเวณ	คอ	ศีรษะ	อวัยวะใน

ช่องอก	อวัยวะในช่องท้อง	อวัยวะในช่องเชิงกรานปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

 

BMS 403 จุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-6)

  (Microscopic Anatomy)

  วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์โครงสร้างทางจุลกายวิภาคของเซลล์	 เยื่อบุผิว	 เนื้อเยื่อ

เกี่ยวพัน	 กระดูกอ่อน	 กระดูก	 เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อประสาทจุลกายวิภาคศาสตร์ตามระบบ:	 ระบบ

ปกคลุมร่างกาย	 ระบบหายใจ	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบย่อยอาหาร	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบ

ต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์	และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์

 

BMS 404 ประสาทวิทยาศาสตร์ 3(2-3-6)

  (Neuroscience)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	ANA	100	กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 หลักการทางเซลล์ประสาทและระบบประสาทสารสื่อประสาท	 การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์

ประสาท	 โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง	 ประสาทสรีรวิทยา	 ระบบประสาทสั่งการระบบประสาทรับความ

รู้สึก	การควบคุมของระบบประสาทในระดับสูง:	การเรียนรู้	ความจำา	การพูดและการใช้ภาษา	การหลับ	การ

ฝัน	อารมณ์ปฏิบัติการทางประสาทวิทยาศาสตร์

 

BMS 405 อณูชีววิทยา  3(2-3-6)

  (Molecular Biology)

	 	 โครงสร้างหน้าท่ีและการทำางานของยีนและโครโมโซม	 กลไกการควบคุมลักษณะต่างๆ	 โดยยีน	

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม	 พงศาวลีประชากรพันธุศาสตร์	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการแสดงออก

ของยีน	 ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์และสภาวะแวดล้อม	 การเกิดความผิดปกติในระดับเซลล์และ

โมเลกุล	โรคผิดปกติทางพันธุกรรม	หลักการและเทคนิคทางอณูชีววิทยาเบื้องต้นที่ช่วยสนับสนุนการวินิจฉัย

โรคการให้คำาปรึกษาทางพันธุกรรม	 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสกัดดีเอ็นเอ	 การตรวจวิเคราะห์โครโมโซม	 การ

ประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค	
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BMS 406  เทคโนโลยีของเอนไซม์ 3(3-0-6)

  (Enzyme Technology)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน  

	 	 หลักการคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียและการผลิตเอ็นไซม์	 การสกัดและการทำาเอ็นไซม์ให้

บริสุทธิ์	หลักการตรึงเอ็นไซม์การประยุกต์ใช้เอ็นไซม์ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม

 

BCH 407 เทคโนโลยีของโปรตีน  3(2-3-6)

  (Protein Technology)

	 	 โครงสร้าง	 คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์	 คุณสมบัติหลักการผลิตและแยกของโปรตีนให้บริสุทธ์ิ

ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย	การประยุกต์ใช้โปรตีนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม	ศึกษาดูงาน

 

BMS 408 ชีวเคมีประยุกต์ 3(3-0-6)

  (Applied Biochemistry)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 201 ชีวเคมีพื้นฐาน  

	 	 หัวข้องานวิจัยทางชีวเคมีโครงสร้าง	 หน้าที่	 การดัดแปลงโปรตีน	 การควบคุมวิถีเมตาบอลิก	

เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์การประยุกต์ใช้ชีวโมเลกุลในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม

 

BMS 409  พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคในมนุษย์ 3(3-0-6)

  (Pathophysiology of Human Diseases)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 พยาธิสรีรวิทยาของโรคในระบบอวัยวะต่างๆ	 ของร่างกาย	 ระบบประสาท	 ระบบกล้ามเนื้อ	

ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบหายใจ	ระบบไต	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	และระบบสืบพันธุ์

BMS 410 สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 2(2-0-4)

  (Exercise Physiology)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายขณะที่มีการออกกำาลังกาย	 ชนิดต่างๆ	 ของการ

ออกกำาลังกาย	การทดสอบแอโรบิกเพาเวอร์	และแอนแอโรบิกเพาเวอร์	ผลของการออกกำาลังกายต่อสุขภาพ	

ระบบไหลเวียนเลือด	ระบบหายใจ	ระบบต่อมไร้ท่อ	และรวมทั้งประโยชน์ของการออกกำาลังกายต่อสุขภาพที่

ดีของร่างกาย
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BMS 430  หัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยา 2(1-3-6)

  (Current Topics in Physiology)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 การอภิปรายหัวข้อปัจจุบันทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ	 แนวคิดและหลักการใหม่	 ประโยชน์

ต่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัย

BMS 431 เครื่องมือและเทคนิคทางสรีรวิทยา 2(1-3-6)

  (Physiology Instrumentations and Techniques)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 ส่วนประกอบการทำางานและเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ	 ในการวิจัยทางสรีรวิทยา	 การ

รวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การรายงานผลการวิจัยปฏิบัติการทางสรีรวิทยาเพื่อการวิจัยกรณีศึกษา	

ศึกษาดูงาน

BMS 319 จุลชีววิทยาประยุกต์ 3(2-3-6)

  (Applied Microbiology)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 ความรู้และการประยุกต์ทางด้านจุลินทรีย์เพื่อการอุตสาหกรรม	 หลักการคัดเลือกและพัฒนา

สายพันธุ์	 กระบวนการหมักโดยยีสต์และแบคทีเรีย	 การผลิตสารเคมี	 ยาปฏิชีวนะ	 วิตามินและเอนไซม์	 การ

ใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในด้านอุตสาหกรรมยา	การเกษตรและสิ่งแวดล้อม	การศึกษาดูงาน

BMS 320 วิทยาภูมิคุ้มกัน 3(2-3-6)

  (Immunology)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแต่กำาเนิดเซลล์และอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกัน	แอนติเจน	แอนติบอดี	

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยอาศัยสารแอนติบอดีและเซลล์ภาวะทนทางภูมิคุ้มกัน	 โรคที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบภูมิคุ้มกัน	 ภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบำาบัดการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ	 ด้าน

ภูมิคุ้มกันวิทยาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกรณีศึกษา

BMS 432  ไวรัสวิทยาและกิณวิทยาทางการแพทย์ 3(2-3-6)

  (Medical Virology and Mycology)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 การก่อโรคจากไวรัสและเชื้อราทางการแพทย์ชนิดต่างๆโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อ

อุบัติซ้ ำาจากไวรัส	ชีววิทยาเชิงโมเลกุลของไวรัส	กลไกการเกิดโรคและพยาธิสภาพต่อระบบต่างๆ	การติดต่อ

และการระบาด	การป้องกัน	การตรวจวินิจฉัยและการรักษากรณีศึกษา
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BMS 433 ปรสิตวิทยาและสัตว์พาหะทางการแพทย์ 3(2-3-6)

  (Medical Parasitology and Vectors)

  วิชาบังคับก่อน : MIC 305 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

	 	 ลักษณะวงจรชีวิต	กลไกการก่อโรค	สัตว์พาหะ	การระบาด	การป้องกัน	การวินิจฉัยและเทคนิค

การตรวจพิเศษ	การรักษาโรคจากพยาธิตัวกลม	พยาธิตัวแบน	พยาธิตัวตืด	เชื้อโปรโตซัว	กรณีศึกษา

BMS 414 นิติเวชวิทยา 3(3-0-6)

  (Forensic Medicine)

  วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 หลักการทางนิติเวชศาสตร์	การเปลี่ยนแปลงภายหลังการตายและการชันสูตรศพการบาดเจ็บ

และการตายจากสาเหตุต่างๆ	 การพิสูจน์วัตถุพยาน	 นิติพิษวิทยา	 การตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลและความเป็น

บิดา-มารดาและบุตร	การศึกษาดูงาน

 

BMS 434 พยาธิวิทยาเขตร้อน 3(3-0-6)

  (Tropical Pathology)

  วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 โรคที่พบบ่อยในเขตร้อน	 โรคติดเชื้อในระบบต่างๆ	 ภาวะความผิดปกติที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	การป้องกันโรค	กรณีศึกษาและปัญหาพื้นฐาน

 

BMS 435 พยาธิวิทยาตามระบบ 3(2-3-6)

  (Systemic Pathology)

  วิชาบังคับก่อน : PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 หลักการทางพยาธิวิทยาและกลไกการเกิดโรคต่อระบบ;	 ระบบประสาท	 ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ตับและทางเดินน้ำาดี	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบกระดูก

และกล้ามเนื้อ	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์ปฏิบัติการ	กรณีศึกษา

   

BMS 436 โลหิตวิทยา 3(2-3-6)

  (Hematology)

  วิชาบังคับก่อน : PAT203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน

	 	 เม็ดเลือดแดง	 เม็ดเลือดขาวและระบบการแข็งตัวของเลือด	 พยาธิสรีรวิทยาของระบบโลหิต

วิทยา	ความผิดปกติของระบบเลือด	การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทาง

โลหิตวิทยา
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BMS 411 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 3(2-3-6)

  (Pharmaceutical Biotechnology)

  วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวิทยาพื้นฐาน

	 	 การคิดค้นและพัฒนายาใหม่	 การศึกษาทดลองยาในมนุษย์	 การศึกษาเภสัชภัณฑ์ในรูปแบบ

ต่างๆ	เภสัชภัณฑ์ที่เป็นชีววัตถุ	เภสัชภัณฑ์ที่เป็นโปรตีน	การพัฒนาระบบการนำาส่งยาแบบใหม่ๆการจดสิทธิ

บัตร	การขึ้นทะเบียนตำารับยา	และกฎหมายทางยาปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

 

BMS 437 เภสัชวิทยาคลินิก 3(2-3-6)

  (Clinical Pharmacology)

  วิชาบังคับก่อน : PMC 331 เภสัชวิทยาเบื้องต้น

	 	 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการรักษาการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเภสัชพันธุศาสตร์	

ยาที่รักษาโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด	 โรคตับและโรคไต	 โรคของระบบประสาท	 โรคของระบบ

ภูมิคุ้มกัน	โรคของระบบฮอร์โมน	โรคของระบบทางเดินอาหาร	โรคของระบบทางเดินหายใจ	โรคกระดูกและ

ข้อ	และโรคติดเชื้อ	การใช้ยาในกลุ่มพิเศษ	เช่น	เด็กแรกเกิด		เด็กทารก	หญิงตั้งครรภ์	ผู้สูงอายุ	ปฏิกิริยาต่อ

กันระหว่างยา	 อาการไม่พึงประสงค์ของยา	 การติดตามการรักษาด้วยยา	 ยาใหม่กรณีศึกษาการใช้ยาทาง

คลินิก	

 

BMS 438 พิษวิทยาประยุกต์ 3(2-3-6)

  (Applied Toxicology)

  วิชาบังคับก่อน : BMS 418 พิษวิทยา

	 	 การจำาแนกชนิด	 แหล่งที่มา	 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ	 การประเมินความเป็นพิษ	

พิษจลนศาสตร์พิษพลศาสตร์	ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ	พิษวิทยาคลินิก	พิษวิทยาอุตสาหกรรม	การตรวจ

วิเคราะห์สารพิษด้วยเทคนิคพิเศษ	กรณีศึกษา	ศึกษาดูงาน	

 

BMS 439 เทคนิคการวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 3(1-6-5)

  (Research Techniques in Pharmacology and Toxicology)

	 	 ระเบียบวิธีและหลักการวิจัยทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 เภสัชพันธุศาสตร์

ประสาทเภสัชวิทยา	การทดสอบและประเมินความเป็นพิษ	โครงงานวิจัย

   

BMS 421 อาชีวการยศาสตร์ 3(2-3-6) 

  (Occupational Ergonomics)

  วิชาบังคับก่อน : BMS 214การยศาสตร์

	 	 การนำาความรู้ทางการยศาสตร์ไปใช้ในการออกแบบหรือแก้ไขสภาพการทำางานอย่างเป็น
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ระบบในงานอาชีพต่างๆ	 เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความเครียดจากปัจจัยภายนอก	 ลักษณะการ

ทำางาน	 	 การจัดการรูปงานและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์	 การวัดและประเมินจากการตอบ

สนองทางสรีรวิทยา	และทางด้านทัศนคติและจิตใจของมนุษย์	จากการทำางาน	

 

BMS 440 การปฏิบัติทางการยศาสตร์ 3(0-9-5)

  (Practical Ergonomics)

	 	 วิธีการประเมินทางการยศาสตร์ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม	 ลักษณะเฉพาะของมนุษย์

และปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำางาน:	 การประเมินความเครียดด้านจิตใจ	 การประเมิน	 สมรรรถ

ภาพร่างกาย	 การประเมินภาระงานขณะทำางาน	 ผ่านระบบการวิเคราะห์งาน	 การประเมินสภาพแวดล้อม	

ด้านชีวกลศาสตร์	และด้านกายภาพ	

BMS 441 ชีวกลศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Biomechanics)

	 	 ความหมายของศัพท์ทางชีวกลศาสตร์	 หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์	 เวกเตอร์	 กฎของนิว

ตัน	สภาวะสมดุล	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลของแรงต่อวัตถุ	และคุณสมบัติเชิงกลของวัตถุ	ชีวกลศาสตร์	พื้น

ฐานของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและการประยุกต์ใช้ในการทำางานในชีวิตประจำาวัน	 การออกกำาลังกายและ

กีฬาที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ			
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พยาธิวิทยา (Pathology)

PAT 200 พยาธิสรีรวิทยา 2 (2-0-4)
  (Pathophysiology) 
  วิชาบังคับก่อน : PSO 100  สรีรวิทยาพื้นฐาน               
	 	 ภยันตรายต่อเซลล์	 การปรับตัวและการตายของเซลล์	 การอักเสบและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	
พยาธิสภาพจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา	 เนื้องอก	 โรคติดเชื้อ	 ความผิดปกติของระบบไหลเวียน
โลหิต	 ระบบหายใจ	 	 ระบบประสาท	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ตับและ
ทางเดินน้ำาดี	

PAT 201 พยาธิวิทยาพื้นฐาน 2(2-0-4)
  (Basic Pathology)  
  วิชาบังคับก่อน : ANA100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 
	 	 การตายและการปรับตัวของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ	 เมื่อได้รับภยันตราย	 การอักเสบและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	 ความผิดปกติจากระบบภูมิคุ้มกัน	 โรคติดเชื้อ	 กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก	 พยาธิ
สภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา	 ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม	 และการ
พัฒนาการที่ผิดปกติ

PAT 203 พยาธิวิทยาพื้นฐาน     3(3-0-6) 
  (Basic Pathology)  
  วิชาบังคับก่อน : ANA100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 
	 	 การตายและการปรับตัวของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ	 เมื่อได้รับภยันตราย	 การอักเสบและการ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ	 ความผิดปกติจากระบบภูมิคุ้มกัน	 โรคติดเชื้อ	 กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก	 พยาธิ
สภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและภาวะทุพโภชนา	 ความผิดปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม	 และการ
พัฒนาการที่ผิดปกติ

PAT 206 พยาธิวิทยา  3(3-0-6) 
  (Pathdogy)
  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพี้นฐาน
  การเปลี่ยนแปลงในระดับเชลล์	 เนื้อเยื่อ	 และอวัยวะต่างๆของร่างกาย	 เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ	
กลไกการเกิดและการเปลี่ยนแปลงการทำางานของระบบภูมิต้านทาน	 ระบบหัวใจและการไหลเวียน	 ระบบ
ทางเดินหายใจ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบเลือด	ระบบประสาท	ระบบไต	ระบบต่อมไร้ท่อ	ระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก	และระบบสืบพันธุ์

PAT 300 พยาธิวิทยาพื้นฐานและตามระบบ 4(3-3-8) 
  (Basic and Systemic Pathology) 
  วิชาบังคับก่อน : PSO 100 สรีรวิทยาพื้นฐาน
	 	 กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเนื้อเยื่อ	 เมื่อได้รับภยันตราย	 รวมทั้งการ
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ตอบสนองของร่างกายต่อภยันตรายนั้นๆ	กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก		พยาธิสรีรวิทยาของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด		ระบบหายใจ	ระบบประสาท	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบทางเดินปัสสาวะ	ระบบโลหิตและ
ต่อมน้ำาเหลือง	ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ	ระบบสืบพันธุ์และระบบต่อมไร้ท่อ

PAT 311 พยาธิวิทยาทั่วไป (2-3-6)
  (General Pathology)
	 	 การตายและการปรับตัวของเซลล์เมื่อ	ได้รับภยันตราย	การอักเสบ	ความผิดปกติจากภูมิคุ้มกัน	
โรคติดเชื้อ	กลไกการเกิดและผลของเนื้องอก	พยาธิสภาพที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม	และภาวะทุพโภชนา	ความ
ผิด	ปกติจากกระบวนการเมตาบอลิสม	และการพัฒนาการที่ผิดปกติ	

เภสัชวิทยา   (Pharmacology) 

PMC 100  เภสัชวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Pharmacology)  3(3-0-6)
	 	 ความหมาย	แหล่งที่มา	การจำาแนกประเภท	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา	วิธีการบริหารยา
การเก็บรักษา	กลไกการออกฤทธิ์และผลทางเภสัชวิทยาโดยสังเขป	ข้อบ่งใช้	ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง	ผล
ข้างเคียง	อาการอันไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆ	และปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา

PMC 101  เภสัชวิทยาสำาหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์  1(1-0-2)
  (Pharmacology for Medical Technology Student)
	 	 ยาและการแสดงฤทธ์ิของยาต่อเน้ือเย่ือของร่างกาย	 ต่อระบบการทำางานและต่อเช้ือโรคภายใน
ร่างกาย	 ข้อบ่งใช้	 ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง	 ผลข้างเคียง	 อาการอันไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆและ
ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา

PMC 331  เภสัชวิทยาพื้นฐาน (Basic Pharmacology)  3(3-0-6)
	 	 ความหมายและความสำาคัญของยาต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์	การจำาแนกประเภทของยา
แหล่งที่มาของยา	 การพัฒนายา	 กฎหมายยา	 การบริหารยา	 ขนาดของยาและแบบแผนการให้ยา	 เภสัช
จลนศาสตร์เภสัชพลศาสตร์	 ข้อบ่งใช้	 ข้อห้ามใช้	 ข้อควรระวัง	 ผลข้างเคียง	 อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา	
กลุ่มต่างๆ	ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาและกลุ่มยาที่ใช้บ่อย

PMC 313  หลักเภสัชวิทยา (Principle of Pharmacology)  3(3-0-6)

	 	 หลักการใช้ยาป้องกันและรักษาโรค	ความสำาคัญของใบสั่งยาและ	การสั่งการรักษา

พระราชบัญญัติยา	นโยบายด้านยาแห่งชาติ	เภสัชจลนศาสตร์	เภสัชพลศาสตร์	การบริหารยา	กลไกการออก

ฤทธิ์ของยาและผลทางเภสัชวิทยา	 ข้อบ่งใช้	 ข้อห้ามใช้	 ผลข้างเคียง	 อาการไม่พึงประสงค์ของยากลุ่มต่างๆ	

ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา	สารออตาคอยส์	ยาในระบบประสาทอัตโนมัติ	หลักการใช้ยารักษาโรคติดเชื้อ	ยา

รักษาโรคมะเร็ง	สมุนไพรทางการแพทย์และพิษวิทยา
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สรีรวิทยา (Physiology)

PSO 100  สรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Physiology)  3(3-0-6)

	 	 การทำางานและหน้าที่พื้นฐานของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 เซลล์	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบ

ประสาท	ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบหายใจ	ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบต่อม

ไร้ท่อ	ระบบสืบพันธุ์

PSO 102  ปฏิบัติการสรีรวิทยาพื้นฐาน (Basic Physiology Laboratory)  1(0-3-2)

  วิชาบังคับร่วม : PSO100 สรีรวิทยาพื้นฐาน

	 	 ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 การออสโมซิสและการส่งผ่านสาร	

ต่างๆผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดง	 การตรวจรีเฟล็กซ์	 และการหาเวลาปฏิกิริยาและเวลาการเคลื่อนไหว	

การหดตัวของกล้ามเน้ือโครงร่างในกบ	 การตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและการตรวจวัดความดันโลหิต	 การทดสอบ

สมรรถภาพการทำางานของปอด	หน้าที่ของไตในการควบคุมสมดุลน้ำาและเกลือแร่

PSO 103  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1 2(2-0-4)

  (Fundamentals Anatomy and Physiology I)

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่การทำางานของเซลล์	 ระบบผิวหนัง	 กล้ามเนื้อและ

โครงกระดูก	 ระบบประสาท	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางมหกายวิภาค

ศาสตร์	และสรีรวิทยา	เพื่ออธิบายถึงความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบดังกล่าว

PSO 104  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 2 2(2-0-4)

  (Fundamentals Anatomy and Physiology II)

  วิชาบังคับก่อน : PSO 103 กายวิภาศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน 1

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าท่ีการทำางานของระบบไหลเวียนโลหิต	 ระบบหายใจ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบทางเดินอาหาร	 บูรณาการความรู้พื้นฐานทางมหกายวิภาคศาสตร์	 และ

สรีรวิทยา	เพื่ออธิบายถึงความผิดปกติที่พบบ่อยของระบบดังกล่าว
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PSO 201 สรีรวิทยา (Physiology)  5(4-3-10)

  วิชาบังคับก่อน : ANA 100 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

	 	 การทำางานและหน้าที่ของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 บทนำาสรีรวิทยาและเซลล์	 ระบบ

กล้ามเนื้อ	 ระบบประสาท	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบทางเดิน

อาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 กลไกการปรับตัวเพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมในร่างกายเมื่อเผชิญ

ภาวะเครียด	 การปรับตัวของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิภายในร่างกาย	 ปฏิบัติการสรีรวิทยา

ของเซลล์	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด	

ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ	ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหายใจ

PSO 225  สรีรวิทยาสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์    5(4-3-10)

  (Physiology for Dental Students)

  วิชาบังคับก่อน : BCH 221 ชีวเคมีสำาหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

	 	 การทำางานและหน้าที่ของระบบต่างๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 บทนำาสรีรวิทยาและเซลล์	 ระบบ

กล้ามเนื้อ	 ระบบประสาท	 ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ระบบหายใจ	 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบทางเดิน

อาหาร	ระบบต่อมไร้ท่อ	 ระบบสืบพันธุ์	 กลไกการปรับตัวเพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมในร่างกายเมื่อเผชิญ

ภาวะเครียด	 การปรับตัวของร่างกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิภายในร่างกาย	 ปฏิบัติการสรีรวิทยา

ของเซลล์	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ	 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบประสาท	 ปฏิบัติการ

สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด	ปฏิบัติการสรีรวิทยาของระบบหายใจ
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เคมี (Chemistry)  

CHM 101  เคมีในชีวิตประจำาวัน 3(3-0-6) 

   (Chemistry in Everyday Life)

	 	 สารเคมีต่าง	ๆ	ท่ีอยู่ในชีวิตประจำาวัน	เช่น	น้ำา	อากาศ	อาหาร	ยา	เคร่ืองสำาอาง	สารเคมีภายในบ้าน	

สารลบรอยเปื้อน	สี	ปุ๋ย	ปิโตรเลียม	ยาง	พอลิเมอร์และพลาสติก

CHM 113  เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental Chemistry )

	 	 ปริมาณมวลสารสัมพันธ์	ทฤษฎีของอะตอมและโครงสร้าง	สมบัติของก๊าซ	ของเหลว	ของแข็ง	

และสารละลาย	 สมดุลเคมี	 สมดุลไอออนิกและสมดุลกรด-เบส	 จลนศาสตร์เคมี	 พันธะเคมี	 สมบัติของธาตุ

ตามตารางธาตุรีพรีเซนเตทีฟและโลหะทรานซิชัน	 ไฟฟ้าเคมี	 ชนิดหรือกลุ่ม	 และกลไกออกฤทธิของสารเคมี

ทางการเกษตร

CHM 114  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)

  (Fundamental Chemistry Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CHM 113 เคมีพื้นฐาน

	 	 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 การตรวจสอบไอออนบวกและลบ	 การเตรียมและสมบัติของก๊าซ	

โครงสร้างผลึกของแข็ง	การหาจุดเยือกแข็งของสารละลาย	พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์	การวิเคราะห์	เชิง

ปริมาณ	โดยวิธีการไทเทรต	สมดุลเคมี	และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

CHM 115  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

  (Basic Organic Chemistry)

	 	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 การเรียกชื่อและปฏิบัติกิริยาในเคมีอินทรีย์ที่สำาคัญ	 ได้แก่

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	สารประกอบอัลกอฮอล์และฟีนอล	สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก	และอนุพันธ์

สารประการคีโตน	สารประกอบเอมีน	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

CHM 116  เคมีพื้นฐานและเคมีอินทรีย์  3(3-0-6)

  (Fundamental Chemistry and Organic Chemistry)

  โครงสร้างอะตอม	ธาตุ	ตารางธาตุ	พันธะเคมี	ปริมาณสารสัมพันธ์	เทอร์โมเคมี	จลนศาสตร์เคมี	

การเรียกชื่อและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่างๆ	กลุ่มสารสำาคัญในพืชและสารชีวโมเลกุล
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CHM 124  เคมีพื้นฐาน 3(2-3-6)

  (Basic Chemistry)

	 	 อะตอมและมวลโมเลกุล	 พันธะเคมี	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 สารละลาย	 สมดุลเคมี	 กรดเบส	

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	รีดักชัน	และปฏิบัติการที่สอดคล้อง

CHM 125  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 3-(2-3-6)

  (Introduction of Organic Chemistry)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:	CHM	124	เคมีพื้นฐาน

	 	 การเรียกช่ือและปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ท่ีสำาคัญ	 ได้แก่	 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	 อัลกอฮอล์			

และฟีนอล	อัลดีไฮด์	คีโตน	กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์	เอมีน	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

CHM 126  ปฏิบัติการเคมีทั่ว ไป 1(0-3-0)

  (General Chemistry Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CHM 130 เคมีพื้นฐาน

	 	 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 การตรวจสอบไอออนบวกและลบ	 การเตรียมและสมบัติของก๊าซ	

โครงสร้างผลึกของแข็ง	 การหาจุดเยือกแข็งของสารละลาย	 พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์	 การวิเคราะห์เชิง

ปริมาณโดยวิธีการไทเทรต	สมดุลเคมี	และปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

CHM 128  เคมีพื้นฐานสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์  4(3-3-8)

  (Essential Chemistry for Dental Students)

	 	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 เทอร์โมไดนามิกเคมี	 สมดุลเคมี	 กรดและ

เบส	 ทฤษฎีและสมบัติกายภาพของก๊าซ	 	 ของแข็ง	 โลหะ	 ของเหลว	 และสารละลาย	 จลนศาสตร์เคมี	 เคมี

ไฟฟ้า	 การแบ่งประเภทของสารอินทรีย์	 การเรียกชื่อ	 การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์	 อะลิฟาติก

ไฮโดรคาร์บอนสารประกอบอะโรมาติก	แอลกอฮอล์	ฟีนอล	อีเทอร์		อัลดีไฮด์		คีโตน	เอมีน	กรดคาร์บอกซิลิก	

สารชีวโมเลกุลและปฏิบัติการเคมี	เคมีอินทรีย์เบื้องต้นที่จำาเป็นสำาหรับนักศึกษาทันตแพทย์

CHM 129  เคมีเบื้องต้น 4(3-3-8)

  (Introduction to Chemistry)

	 	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	สารละลาย	สมดุลเคมี	กรดเบส	 เคมีไฟฟ้า	

เคมีอินทรีย์	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
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CHM 130 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental Chemistry)

	 	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 ทฤษฎีและสมบัติทางกายภาพของก๊าซ	

ของแข็ง	ของเหลวและสารละลาย	สมดุลเคมี	กรดและเบส	จลนศาสตร์เคมี	เคมีไฟฟ้า

CHM 131  เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

  (General Chemistry)

	 	 สมบัติทางกายภาพของสาร	 ปริมาณสารสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	 พันธะเคมี	 ทฤษฎี	 และ

คุณสมบัติทางกายภาพของก๊าซ	ของแข็ง	ของเหลว	สารละลาย	และเทอร์โมไดนามิกส์เคมี

CHM 132  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2)

  (General Chemistry Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CHM 130 เคมีพื้นฐาน

	 	 การทดลองปฏิบัติกิริยาของไอออนบวกและไอออนลบ	 สมบัติของก๊าช	 การหามวลโมเลกุล

โดยการลดลงของจุดเยือกแข็ง	 พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์	 การไทเทรต	 จลนศาสตร์เคมี	 สมดุลเคมี	

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	รีดักชัน

CHM 134  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(3-0-6)

  (Fundamental Organic Chemistry )

  วิชาบังคับก่อน : CHM130 เคมีพื้นฐาน หรือ CHM131 เคมีทั่วไป

	 	 การจำาแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์	 สมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์	 ปฏิกิริยาเคมี

ของสารอินทรีย์ประเภทต่าง	ๆ	ได้แก่	สารไฮโดรคาร์บอน	แอลกอฮอล์และฟีนอล	อัลดีไฮด์	และคีโตน		กรด

คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์	 เอมีน	 สารพอลิเมอร์	 สารประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	 เช่น	 คาร์โบไฮเดรต	

โปรตีน	และลิปิด

CHM 135  เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)

  (Organic Chemistry )

  วิชาบังคับก่อน : CHM131 เคมีทั่วไป

	 	 การจำาแนกและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์	 ศึกษาวิธีการเตรียมสมบัติทั่วไป	 สเตอริโอ

เคมี	และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง	ๆ 	ได้แก่	ไฮโดรคาร์บอน	เฮไลด์ของสารไฮโดรคาร์บอน	

แอลกอฮอล์	และฟีนอล	อีเทอร์

CHM 136  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-2) 
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  (Organic Chemistry Laboratory)

  วิชาบังคับร่วม : CHM134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน หรือ CHM135 เคมีอินทรีย์

	 	 ศึกษาเทคนิคการทำาสารให้บริสุทธิ์	 การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของสารอินทรีย์ประเภทต่าง	 ๆ	

การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบและหาหมู่ฟังก์ชันก์นัลของสารอินทรีย์

CHM 231  เคมีฟิสิคัล 2(2-0-4)

  (Physical Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM130 เคมีพื้นฐาน

	 	 ก๊าซและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ	เทอร์โมไดนามิกส์	สมดุลเคมี	สารละลาย	และสมดุลเฟส	สมบัติ

คอลลิเกทีฟของสารละลาย	 เคมีไฟฟ้า	 แรงตึงผิวของสารละลาย	 เทอร์โมไดนามิกส์ว่าด้วย	 ผิวฟิล์มฉาบผิว	

การดูดซับของสารละลาย	การดูดซับบนผิวของแข็ง	แรงเหวี่ยง	แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าและความหนืด

CHM 233  เคมีวิเคราะห์  3(2-3-6)

  (Analytical Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM124 เคมีพื้นฐาน หรือ CHM129 เคมีเบื้องต้น

	 	 ขั้นตอนของการวิเคราะห์	 การประเมินข้อมูลสมดุลเคมีและไอออนแบบต่าง	 ๆ	 การวิเคราะห์

โดยอาศัยการชั่งน้ำาหนักการวัดปริมาตร	 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ	 เช่น	 โพเทนทิโอเมตรี	 คัลเลอรีเมตรี	

สเปคโตรเมตรีการแยกและการวิเคราะห์ด้วยไฟฟ้าและโครมาโตกราฟี	 การแลกเปลี่ยนไอออน	 และการ

ประยุกต์ใช้

CHM 230 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น 3(2-3-6)

  (Basic Analytical Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐานและCHM 132 ปฎิบัติการการเคมีพื้นฐาน

	 	 ขั้นตอนของการวิเคราะห์	 การเตรียมสารละลายและสารละลายมาตรฐาน	 การวิเคราะห์โดย

การวัดปริมาตรในสมดุลเคมีและไอออนต่างๆ	 การวิเคราะห์โดยน้ำาหนัก	 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ	 ยูวี/วิสิ

เบิล	สเปกโตรสโคปี	ก๊าซโครมาโตรกราฟฟี	(GC)	โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	(HPLC)	อะตอมมิก

แอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี	(	AAS)	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (Applied Chemistry)

CHM 100    คณิตศาสตร์สำาหรับเคมี 3(3-0-6)

  (Mathematics for Chemistry)

	 	 ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำาหรับเคมี	 พีชคณิตพื้นฐาน	 ฟังก์ชันชนิดต่าง	 ๆ	 ลิมิตและ

ความต่อเนื่อง	การดิฟเฟอร์เรนเชียลแบบต่าง	ๆ	การอินทิเกรต	การเขียนกราฟ	การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์

ในวิชาเคมีหัวข้อเกี่ยวกับเคมีอะตอม	การคำานวณในเคมีกรด-เบส	กฎของก๊าซ	เทอร์โมไดนามิกส์	จลนศาสตร์

เคมี	สมดุล	เคมีไฟฟ้า	เคมีนิวเคลียร์

CHM 138   เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)

       (Organic Chemistry I)  

        วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน  

	 	 การจำาแนก	 การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์	 สมบัติทั่วไป	 สเตอริโอเคมี	 การเตรียมและ

ปฏิกิริยาที่สำาคัญของสารประกอบอินทรีย์

CHM 139   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  1 1(0-3-2)

  (Organic Chemistry Laboratory  I)

  วิชาบังคับร่วม : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1 

	 	 ความรู้พ้ืนฐาน		การทำาสารให้บริสุทธ์ิ	การตกผลึก	การกล่ัน	การสกัดและโครมาโตกราฟฟี	การหา

จุดหลอมเหลว	สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ	การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์		

CHM 211 เคมีชีวภาพ 1  4(3-3-8)

  (Biological Chemistry I) 

  วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน   

	 	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลชนิดต่าง	 ๆ	 การย่อยและการดูดซึมของสารอาหาร	

สารตัวกลางในกระบวนการเมตาบอลิซึม	 กระบวนการสร้างและสลายคาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 โปรตีน	 และ

กรดนิวคลีอิก	 การควบคุมกลไกของฮอร์โมน	 การสังเคราะห์	 DNA	 และความบกพร่องทางพันธุกรรม	 สาร

โภชนาการ	วิตามิน	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

CHM 221   เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน 4(3-3-8)

  (Fundamental of Analytical  Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพ้ืนฐาน 

	 	 ปริมาณสารเคมี	ความเข้มข้นของสารละลาย	ปฏิกิริยาเคมี	การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	และเชิง
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คุณภาพ	 เทคนิคและกระบวนการการแยกสาร	การเตรียมสารตัวอย่าง	 	 การเลือกกระบวนการแยก	และวิธี

การวิเคราะห์สาร

CHM 238    เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)

  (Organic Chemistry II)

          วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1   

	 	 สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์	 ปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์โบไฮเดรต	 กรด			

อะมิโน		โปรตีน		ลิปิด		กรดนิวคลีอิก		สารประกอบประเภทโพลิเมอร์สังเคราะห์		สารประกอบที่เป็นผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ		

CHM 239   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  2      1(0-3-2)

  (Organic Chemistry Laboratory II)

          วิชาบังคับก่อน : CHM 139  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

	 	 สมบัติของสารประกอบอินทรีย์	 คาร์โบไฮเดรต	 กรดอะมิโนและโปรตีน	 ไขมัน	 การสังเคราะห์

สารอินทรีย์ที่ไม่ซับซ้อนมาก	 การทดลองเคมีอินทรีย์ประยุกต์	 ได้แก่	 การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ	 และ

หาหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์	 การสกัดสารจากธรรมชาติ	 เช่น	 การสกัดคาเฟอีนจากใบชา	 การสังเคราะห์

สารประกอบ	methyl	orange	ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน	การระเหิดของไอโอดีน	สเตอริโอเคมี	การกลั่นน้ำามัน

หอมระเหยจากพืช	เทคนิคทางโครมาโตกราฟฟี	ได้แก่	TLC	คอลัมน์โครมาโตรกราฟี	

CHM 241    เคมีอนินทรีย์  1   3(3-0-6)

        (Inorganic Chemistry  I) 

       วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน 

							 	 โครงสร้างอะตอม	 สภาวะพลังงานของอะตอม	 ตารางธาตุเน้นการศึกษาสมบัติของธาตุต่างๆ		

พลังงานและพันธะ	 สารประกอบไอออนิก	 พลังงานโครงสร้างผลึก	 สารประกอบโควาเลนซ์	 กฎเลขแปด	

ทฤษฎีพันธะวาเลนซ์	ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิตอล		ทฤษฎีไฮบริไดเซชันและ	ทฤษฎีผลักคู่อิเล็กตรอนในวง

วาเลนซ์		กรด	เบส	ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า				

CHM 242     ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-2)

          (Inorganic Chemistry Laboratory) 

         วิชาบังคับก่อน : CHM 132  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

  วิชาบังคับร่วม : CHM 241 เคมีอนินทรีย์  1 

							 	 การเตรียมและการตรวจสอบสารประกอบอนินทรีย์	และสารประกอบออร์แกโนเมตัลลิก				เทคนิค

ทางเคมีอนินทรีย์	 เช่น	 การสังเคราะห์ด้วยกระบวนการเคมีไฟฟ้า	 	 การสังเคราะห์สารในภาวะแวดล้อมของ

ก๊าซเฉื่อย	และกระบวนการทางสเปกโตรสโคปีสำาหรับสารอนินทรีย์	
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CHM 243 เคมีอนินทรีย์ 2  3(3-0-6)

  (Inorganic Chemistry II)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 241  เคมีอนินทรีย์  1  

	 	 สมมาตร	ทฤษฎีกลุ่ม	ตารางลักษณะ	ออบิทัลของโมเลกุล	โครงสร้าง	ไอโซเมอร์	พันธะ	ปฏิกิริยา

และกลไกของการเกิดปฏิกิริยาของเคมีโคออร์ดิเนชัน	 เคมีออร์แกโนเมทัลลิก	 และตัวเร่งปฏิกิริยาออร์แกโน

เมทัลลิก

CHM 251   เคมีฟิสิกัล 1              3(3-0-6)

                (Physical Chemistry I) 

    วิชาบังคับก่อน : CHM 130 เคมีพื้นฐาน

			 	 ธรรมชาติของเคมีฟิสิกัล	แก๊สและของเหลว	สถานะของแข็ง	 สมมาตร	 โครงสร้างอะตอมและ

เคมีควอนตัม	พันธะเคมี	เคมีนิวเคลียร์	กฎของเคมีอุณหพลศาสตร์	พลังงานเสรี	และสมดุลเคมี	กฎวัฎภาค	

CHM 252   ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1              1(0-3-2)

  (Physical Chemistry Laboratory I) 

     วิชาบังคับก่อน : CHM 132 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

  วิชาบังคับร่วม  : CHM 251 เคมีฟิสิกัล 1 

	 	 การหาการละลายของตัวถูกละลายในตัวทำาละลายที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน	 ความร้อนของ

สารละลาย	การดูดซับสารจากสารละลาย	การสร้างเฟสไดอะแกรมที่อุณหภูมิคงที่ของระบบที่มีสาร	3	ชนิด	

อุณหภูมิวิกฤติของสารละลาย	การหาปริมาณโลหะด้วยวิธีการแยกด้วยกระแสไฟฟ้า		

 

CHM 272   การศึกษาดูงานโรงงาน 1(0-3-2)

   (Study in Industry)

	 	 เย่ียมชมโรงงานเพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่ีประยุกต์ใช้ความรู้ทางเคมี		

นักศึกษาสรุปและส่งรายงานการเยี่ยมชมภายหลังจากการดูงาน

CHM 311     เคมีชีวภาพ 2 3(3-0-6)

   (Biological Chemistry II) 

  วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1 และ CHM 211 เคมีชีวภาพ 1

	 	 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาสำาคัญของสารชีวอินทรีย์ต่างๆ	กรดอะมิโนและโพลิเปปไทด์	อนุพันธ์

ของน้ำาตาล	ลิปิดและสารอนุพันธ์ของลิปิด	กรดนิวคลีอิก	เคมีเอนไซม์	การสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยเอนไซม์	

สารโคเอนไซม์ที่สำาคัญ	 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เทคโนโลยีของการหมัก	 เทคโนโลยีของ

โปรตีน	แป้ง	และไขมัน	วิศวกรรมโปรตีนและพันธุกรรม
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CHM 321   การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 4(3-3-8)
  (Instrumental  Analysis)
  วิชาบังคับก่อน : CHM 221 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
	 	 เทคนิคการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมี	 เช่น	 การใช้ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรเมทรี	 ไออาร์
สเปกโทรเมทรี	อะตอมมิกแอบซอร์บชัน	สเปกโทรโฟโตเมทรี	เฟลมโฟโทเมทรี	คัลเลอริเมทรี	โพเทนทิโอเมทรี	
เทอร์บิดิเมทรี	การไทเทรชันโดยวัดการนำาไฟฟ้า	คูลอมเมทรี	การแยกโดยไฟฟ้า	โพลาโรกราฟฟี		ก๊าซโครมา
โทกราฟี	เอชพีแอลซี	และขบวนการแยกอื่น	ๆ		

CHM 322 สเปกโทรสโคปีเชิงประยุกต์ 3(3-0-6)
  (Applied Spectroscopy)
  วิชาบังคับก่อน : CHM 221 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
	 	 หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานของการวิเคราะห์สารตัวอย่าง	 และการประยุกต์ใช้โดยการวิเคราะห์
โดยสเปกโทรโฟโตเมทรีในช่วงวิสิเบิล	ช่วงยูวี	ไออาร์	นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์		และแมสสเปกโทสโคปี	
การวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีปริมาณน้อย				
 
CHM 331 เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6)
            (Polymer Chemistry) 
	 	 ธรรมชาติของพอลิเมอร์	ปฏิกิริยาและกลไกในการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบขั้นและแบบลูกโซ่		
สารโคพอลิเมอร์		ปฏิกิริยาของสารพอลิเมอร์		คุณสมบัติของสารละลายพอลิเมอร์	การวัดมวลโมเลกุล	และ
ตัวอย่างสารพอลิเมอร์ที่สำาคัญทางการค้า	ยาง	เส้นใย	และพลาสติก
 
CHM 336   เคมีเครื่องสำาอาง 3(3-0-6)
   (Cosmetic Chemistry)
  วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1
	 	 สารอินทรีย์ในเครื่องสำาอาง	และส่วนประกอบเครื่องสำาอาง	เช่น	อิมัลซิไฟเออร์	สารเพิ่มความ
ชุ่มชื้น	 สารกันบูด	 สารเพิ่มความข้น	 สี	 น้ำาหอม	 และสารคุมค่า	 พี-เอช	 การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
เครื่องสำาอาง	 ผลกระทบบางประการที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมในเครื่องสำาอาง	 กฎเกณฑ์และข้อบังคับเกี่ยวกับ
สารเคมีที่ใช้ในเครื่องสำาอาง	

CHM 351 เคมีฟิสิกัล 2 3(3-0-6)
  (Physical Chemistry II)
        วิชาบังคับก่อน : CHM 251 เคมีฟิสิกัล 1
	 	 กลศาสตร์สถิติ	 สารละลายนัน-อิเล็กโทรไลต์	 และสารละลายอิเล็กโทรไลต์	 เซลล์เคมีไฟฟ้า	
จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาเอกพันธ์	โฟโตเคมี	ปรากฏการณ์พื้นผิวและการเร่งปฏิกิริยาเคมี	ระเบียบวิธีทางเคมี
คอมพิวเตอร์	
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CHM 352     ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 1(0-3-2)
         (Physical Chemistry Laboratory II)
         วิชาบังคับก่อน : CHM 252 ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1
         วิชาบังคับร่วม : CHM 351 เคมีฟิสิกัล 2
	 	 สมดุลเฟส	 จลนศาสตร์เคมี	 สมบัติของโพลิเมอร์	 ระเบียบวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์	 	 เคมีไฟฟ้า		
สมบัติคอลลิเกทีฟ		ปรากฏการณ์พื้นผิว

CHM 353   คอลลอยด์และวิทยาศาสตร์ของผิวรอยต่อ 3(3-0-6)
        (Colloid and Interface Science) 
  วิชาบังคับก่อน : CHM 251 เคมีฟิสิกัล 1     
	 	 คอลลอยด์และสมบัติของสารที่รอยต่อและความเสถียรของคอลลอยด์	 ประเภทของสารลด
แรงตึงผิว	 	 สมบัติของสารละลายสารลดแรงตึงผิวและไมเซลล์	 การดูดซับที่ผิว	 เสถียรภาพของคอลลอยด์
ประเภทต่าง	ๆ	และประโยชน์การใช้งาน	ได้แก่	สี	หมึกพิมพ์	การเคลือบกระดาษ	สารเคมีในทางการเกษตร	
ยา	และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิว	เครื่องสำาอาง	น้ำายาทำาความสะอาด		

CHM 361  มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบ  3(3-0-6)
  Standard Environmental Management: A System Approach)
	 	 ทฤษฎีและปฏิบัติการบูรณาการเชิงระบบ	 การจัดการด้านคุณภาพตามระบบการจัดการสิ่ง
แวดล้อม	 ISO	14000	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรและหน่วยงานต่าง	ๆ	 	 รวมถึงการป้องกันและ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 
CHM 370    งานวิจัยทางเคมี 3(3-0-6)
    (Research in Chemistry)
	 	 การค้นข้อมูลวิจัยทางเคมีจากห้องสมุด	และสื่ออื่น	ๆ	ขั้นตอนและหลักการในการทำาวิจัย	การ
กำาหนดวัตถุประสงค์	 การวางแผนการวิจัย	 การเขียนโครงงานวิจัย	 การออกแบบทดลอง	 การจัดการข้อมูล	
การเขียนผลทดลอง	สถิติในงานวิจัย	การนำาเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์
      
CHM 372    สัมมนาในทางเคมีประยุกต์ 1(0-3-2)
       (Seminar in Applied Chemistry)
	 	 อธิบายและเสนองานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีประยุกต์	โดยการสัมมนาทุกครั้ง
จะมีนักศึกษา	และอาจารย์ร่วมให้ข้อคิดเห็น	การวิเคราะห์	การวิจารณ์	อภิปรายร่วมกัน	และสรุป		
 
CHM 373 ฝึกงาน                1(0-35-18)
  (Practical Training)
	 	 การลงมือฝึกปฏิบัติเก่ียวกับเคมีประยุกต์	 ฝึกงานด้านงานวิจัยหรือฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม	
ในประเทศหรือต่างประเทศ	ชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย		240		ชั่วโมง	ส่งรายงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
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CHM 374  โครงงาน  1 1(0-3-2)
  (Project I) 
	 	 การค้นคว้าความรู้ทางด้านเคมีประยุกต์โดยฝึกวิธีการหาข้อมูลภายใต้การแนะนำาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา		
 
CHM 433   เคมีในกระบวนการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
  (Industrial Process Chemistry)
	 	 ปฏิกิริยาในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี	 กลไกของปฏิกิริยา	 และการเปลี่ยนแปลงในการ
ผลิตเคมีภัณฑ์	 สมบัติทางเคมีของวัตถุดิบ	 สารมัธยันต์	 และผลิตภัณฑ์สุดท้าย	 ได้แก่	 สบู่	 และ	 ผงซักฟอก	
ปุ๋ย	น้ำาตาล	สิ่งทอ	และเส้นใย	สีและสีย้อม	ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมเคมีในท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการ
ความรู้

CHM 461 การควบคุมมลพิษและการจัดการของเสีย 3(3-0-6)
  (Pollution Control and Waste Treatment)  
	 	 	 มลภาวะสิ่งแวดล้อม	 มลภาวะจากการใช้พลังงาน	 การวัดค่ามลพิษและการจัดการมลภาวะ
ในโรงงานอุตสาหกรรม	 	 การออกแบบและการใช้กระบวนการทางเคมีและชีวเคมีเพื่อการจัดการของเสียใน
อุตสาหกรรม		การควบคุมมลภาวะทางอากาศ		น้ำาเสีย		และขยะของแข็งจากโรงงานอุตสาหกรรม		
 
CHM 471     หัวข้อพิเศษ 1(1-0-2)
  (Special Topics)       
	 	 นำาเสนอเรื่องที่เป็นที่วิทยาการสมัยใหม่	 หรือเป็นที่สนใจ	 ต่อนักศึกษา	 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
สาขาต่าง	ๆ	จากภายนอกมาให้ความรู้		
 
CHM 472     โครงงาน 2 3(0-9-5) 
  (Project II) 
							 	 งานวิจัยในเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ	 ภายใต้การควบคุมของที่อาจารย์ที่ปรึกษา	 วางแผนการวิจัย		
ทำาการทดลอง	และนำาเสนอผลการทดลอง	
 
CHM 473    สหกิจศึกษา           6(0-35-18)

  (Cooperative Educationy)

	 	 เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเคมีประยุกต์เรียนรู้

ประสบการณ์โดยการทำางานในสถานประกอบการของเอกชนหรือของรัฐบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	16	 	 สัปดาห์		

นำาเสนอผลงานและส่งรายงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
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CHM 201   เคมีเชิงนิเวศ  3(3-0-6)

  (Ecological Chemistry)

	 	 สารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระบบนิเวศต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่ในธรรมชาติและที่เกิดจาก

การกระทำาของมนุษย์	ทั้งทางด้านการเกษตร	และอุตสาหกรรม	เช่นแร่ธาตุ	ปุ๋ย	ยาฆ่าแมลง	น้ำามัน	และสาร

เคมีจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	 ที่พบในระบบนิเวศของน้ำา	 อากาศ	 และดิน	 จากแม่น้ำาลำาคลอง	 ชายฝั่งทะเล	 พื้นที่

ทางการเกษตร	และป่าไม้ต่าง	ๆ	

CHM 202 นวัตกรรมทางเคมี  3(3-0-6)

  (Innovation in Chemistry)

	 	 นวัตกรรมใหม่	ๆ	ทางเคมี	 เช่น	นวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยี	 ไมโครชิพ	 โซล่าร์เซลล์	 ไบ

โอเซนเซอร์	ลายนิ้วมือ	ก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดิบ	การประยุกต์ของสารสกัดจากธรรมชาติ	และเทคโนโลยี

สะอาด	เป็นต้น

CHM 323   วิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร 3(1-6-5)

  (Food Chemical Analysis)  

	 	 องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร	 ผลขององค์ประกอบต่อสมบัติของอาหาร	 ปฏิกิริยาเคมีและ

ชีวเคมีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาแหล่งท่ีมา

ตลอดจนวิธีเก็บรักษา	 หลักเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพอาหาร	 การตรวจเบื้องต้นและเทคนิคพิเศษใน

การตรวจหาสารเคมีที่จะช่วยชี้ถึงการสลายตัวและการพิสูจน์ชนิดของอาหาร	 สมบัติทางกายภาพและเคมี

ของสารปรุงแต่งในอาหาร	 สารที่ใช้ปรุงแต่งอาหารและสิ่งปนปลอมในอาหาร	 รวมถึงการวิเคราะห์หาชนิด

และปริมาณของสารเหล่านี้	และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

CHM 324 เคมีประยุกต์ทางยา  3(3-0-6)

  (Applied  Chemistry for Medicine)

	 	 วิชาบังคับก่อน	:		CHM	130	เคมีพื้นฐาน			CHM	138	เคมีอินทรีย์	1		

	 	 พื้นฐานเคมีทางยาและอาหารเสริมสุขภาพ	 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ	 ปฏิกิริยา

เคมีของยาข้ันพ้ืนฐาน	 โครงสร้างและคุณสมบัติโมเลกุลของยาความไวต่อปฏิกิริยาทางชีวภาพของสารอินทรีย์	

ยาและกระบวนการในการออกฤทธิ์	 การหาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของยา	 	 ตาม

มาตรฐานของห้องปฏิบัติการหรือตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมในการวิเคราะห์ยา	 เช่น	 การวิเคราะห์

ยาชนิดต่าง	ๆ	ตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม	
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CHM 332   ปิโตรเคมี 3(3-0-6)

  (Petrochemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1

	 	 องค์ประกอบของสารปิโตรเลียม	การจำาแนกชนิดของสารปิโตรเลียม	สมบัติทางกายภาพและ

ทางเคมีของก๊าซธรรมชาติ	น้ำามันดิบและสารอนุพันธ์	กระบวนการกลั่นน้ำามันดิบ	อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

 

CHM 333   เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 3(3-0-6)

            (Synthetic  Organic  Chemistry)    

  วิชาบังคับก่อน : CHM 335 กลไกเคมีอินทรีย์

	 	 การสังเคราะห์สารประกอบท่ีสำาคัญทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารโดยใช้เทคนิคใหม่	 ๆ	

ที่เน้นเกี่ยวกับกลไกของปฏิกิริยา	และสเตอริโอเคมี	พื้นฐานโครงสร้างและสมบัติทางอิเล็กทรอนิคส์	ซึ่งมีผล

ต่อความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมี	กลไกและการควบคุมปฏิกิริยาโดยสเตอริโอเคมี			

CHM 334   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)

   (Natural Product Chemistry)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1

	 	 สารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิจากพืชและจุลชีพ	 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบ	

เทอร์ปีน	สเตียรอยด์	ฟลาโวนอยด์	ไกลโคไซด์	และอัลคาลอยด์	วิถีสังเคราะห์ของการเกิดสารประกอบเหล่า

นี้ในธรรมชาติ	การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี

CHM 335    กลไกเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)

  (Mechanistic Organic Chemistry)

          วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1  

	 	 สเตอริโอเคมี	 ปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ชนิดต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ปฏิกิริยาการ

แทนที่	ปฏิกิริยาการเติม	ปฏิกิริยาการขจัด	รวมทั้งปฏิกิริยาเพอริไซเคิล	ตลอดจนปัจจัยต่าง	ๆ	ที่มีผลต่อการ

เกิดปฏิกิริยา

CHM 337 เคมีเครื่องหอมและอาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

  (Perfumes Chemistry and Food for Health)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1  

	 	 ประวัติ	 และพัฒนาการของเครื่องหอมและสารให้ความหอม	 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่อง

หอม	 กรรมวิธีการผลิตเครื่องหอม	 กระบวนการวิเคราะห์	 การศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความรู้สึก	 ความ

สำาคัญและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม	 ชนิด	 โครงสร้างและหน้าที่ของสารอาหารที่เป็น
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ประโยชน์ในทางเครื่องสำาอางและความงาม	 ประเภทและตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงามที่ผลิตใน

เชิงการค้า	กระบวนการผลิตและการควบคุมผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพความงาม

CHM 341    วัสดุและเคมีการสึกกร่อน 3(3-0-6)

         (Materials and Corrosion Chemistry)   

        วิชาบังคับก่อน : CHM 241 เคมีอนินทรีย์ 1

							 	 วัสดุชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	 เซรามิกส์	 พอลิเมอร์	 และโลหะ	 ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า	 การทำานายการสึก

กร่อนโดยใช้อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์	 การสึกกร่อนของโลหะในสารนอน-อิเล็กโทรไลต์และสารอิเล็ก

โทรไลต์	 กลไกการสึกกร่อนบนชิ้นโลหะหรือโลหะผสม	 ปัจจัยการสึกกร่อน	 การสึกกร่อนแบบต่าง	 ๆ	 การสึก

กร่อนที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ	การควบคุมการสึกกร่อน

 

CHM 343   พิษวิทยาและสารพิษ 3(3-0-6)

  (Toxicology and Toxicants)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1

	 	 สารพิษในสิ่งแวดล้อม	 ความเป็นพิษของสาร	 กระบวนการดูดซึมสารพิษในร่างกาย	 และ

การกำาจัดสารพิษออกจากร่างกาย	 สารเคมีที่เป็นพิษ	 ได้แก่โลหะหนัก	 สารประกอบกลุ่มโพลีอะโรมาติก

ไฮโดรคาร์บอน	ตัวทำาละลายและสารระเหยอินทรีย์	ยาฆ่าแมลง	สารพีซีบี	สารพิษในบ้าน	การจัดการสารพิษ	

การป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกายและการปฐมพยาบาล

CHM 362   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 3(3-0-6)

       (Applied Computational Chemistry)

	 	 การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์	ทฤษฎีพื้นฐานในการหาโครงสร้างที่สภาวะสมดุล	กล

ศาสตร์ควอนตัม	กลศาสตร์เชิงโมเลกุล	การวิเคราะห์และผลการคำานวณด้วยเคมีคอมพิวเตอร์

  

CHM 431     เทคโนโลยียาง 3(3-0-6)

  (Rubber Technology)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 138 เคมีอินทรีย์ 1

				 	 สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์	 กระบวนการผลิตยาง	

และผลิตภัณฑ์ยาง

     

CHM 441     นิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)

  (Forensic Science)   

	 	 ความรู้เบื้องต้น	 ทฤษฎี	 และหลักการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยเหลือการสืบสวน

สอบสวน	 ทั้งในคดีอาญาและคดีแพ่ง	 การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง	 ๆ	 มาใช้ในการ
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คลี่คลายคดี	 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ	 การเก็บรวบรวมและรักษาวัตถุพยานจากที่เกิดเหตุ	 การตรวจพิสูจน์

วัตถุพยานประเภทต่าง	ๆ	เช่น	ลายพิมพ์นิ้วมือ	เอกสารปลอมแปลง	อาวุธปืน	วัตถุพยานทางชีววิทยา	และยา

เสพติด

CHM 442     เซรามิกส์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Ceramic)

	 	 หลักการผลิตเซรามิกส์	ได้แก่	การปั้น	ฉนวน	สารเคลือบ	แก้ว	ซีเมนต์	และสารขัด	รายละเอียด

ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เกี่ยวกับวัตถุดิบ	 องค์ประกอบ	 รูปทรงและเทคนิคการเผา	 ทฤษฎีและการทดสอบ

องค์ประกอบทางเคมีและฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

 

CHM 443     อัญมณีศาสตร์ 3(3-0-6)

   (Gemology) 

	 	 คำานิยาม	 วงจรหิน	 อัญมณี	 โครงสร้างผลึก	 สมบัติทางกายภาพ	 ทางเคมี	 และทางแสงของ

อัญมณี	 การจำาแนกและการกำาเนิดอัญมณี	 อัญมณีสังเคราะห์	 อัญมณีประกบและเลียนแบบ	 การเพิ่ม

คุณภาพอัญมณี

                

CHM 444   โคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์   3(3-0-6)

        (Coordination Polymer)

  วิชาบังคับก่อน : CHM 241 เคมีอนินทรีย์ 1 CHM  242 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์  

  และ CHM 321 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ  

							 	 การออกแบบและสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์	 การใช้รังสีเอ็กซ์พิสูจน์

โครงสร้างผลึกเชิงเดี่ยว	 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคอื่น	 ๆ	 เช่น	 พาวเดอร์เอ็กซ์

เรย์ดิฟแฟรกชัน	 ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี	 ยูวีวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์	 สแกนนิง	

อิเล็คตรอนไมโครสโกปี/เอ็นเนอร์จีดีสเพอร์ซีฟเอ็กซ์เรย์สเปกโตรสโกปี	 เทอร์มัลกราวิเมทริค/ดิฟเฟอร์เรนเที

ยลเทอร์มัล	 การวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน	 ไฮโดรเจน	 ไนโตรเจน	 สมบัติต่าง	 ๆ	 ของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน

พอลิเมอร์	 เช่น	 สมบัติแม่เหล็ก	 การดูดซับ	 ตัวเร่งปฏิกิริยา	 การแลกเปลี่ยนระหว่างไอออน	 และเก็บกักแก๊ส

ไฮโดรเจน	ไนโตรเจน	หรือ	คาร์บอนไดออกไซด์	เป็นต้น

 

CHM 451     เคมีของสี 3(3-0-6)

   (Color Chemistry)

								 	 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสี	 ที่ทำาให้เกิดสีต่าง	 ๆ	 กับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน	

เช่น	สีจากไฟนีออน	พลุ	สีย้อมธรรมชาติ	สีสังเคราะห์	สีทา	และสีจากอัญมณี	แสง	การดูดและคายของแสง	

เคมีของการสร้างภาพสี
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CHM 462   เทคโนโลยีสิ่งทอ 3(3-0-6)

        (Textile  Technology)

									 	 เส้นใยธรรมชาติ	 เส้นใยสังเคราะห์	 กระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์	 กระบวนการเตรียม

เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์	 การวิเคราะห์เส้นใย	 เส้นด้ายและเสื้อผ้า	 การผลิตสิ่งทอโดยการทอ	

การถัก	และกระบวนการอื่น	ๆ 	หลักการย้อม	ชนิดสีย้อมสำาหรับเส้นใย	การตกแต่งสิ่งทอ	การควบคุมคุณภาพ

เส้นใย	เส้นด้าย	และสิ่งทอ

CHM 463      การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  (Industrial Management)  

	 	 รูปแบบเฉพาะของการเป็นเจ้าของธุรกิจ	 การเลือกสถานที่	 หลักการจัดการธุรกิจได้แก่	 การ

ตลาด	การเงินและบัญชี	การจัดการบุคลากร	ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จและความล้มเหลวทางธุรกิจ	และ

แนวทางการแก้ปัญหาอันจะนำาไปสู่การดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม

 

CHM 464     การแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมเคมี 3(3-0-6) 

  (Problem Solving in Chemical Industry)

	 	 กรณีศึกษาของปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเคมี	การแสดงปัญหา	กลยุทธ์การแก้ปัญหาใน

อุตสาหกรรม	การใช้วิธีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเคมีและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น			

 

CHM 465     เคมีนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสี 3(3-0-6)

         (Nuclear Chemistry and Radio Nuclide) 

	 	 ทฤษฎีนิวเคลียร์	 ปรากฏการณ์นิวเคลียร์	 คุณสมบัติพื้นฐานของนิวเคลียสในอะตอม	 สาร

กัมมันตภาพรังสี	 การประยุกต์ใช้งานและการแก้ไขปัญหาทางชีววิทยา	 เคมี	 ธรณีวิทยา	 และทางฟิสิกส์		

เทคนิคการวัดและวิเคราะห์	ปฏิกรณ์นิวเคลียร์และพลังงานนิวเคลียร์

      

CHM 466   นาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

  (Nanotechnology)

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี	 ได้แก่	 นิยาม	 ประวัติ	 ขอบข่าย	 ผลกระทบ	 และการ

พัฒนาเข้าสู่รูปแบบของนาโนเทคโนโลยี	 การสังเคราะห์และการผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยี	 และการประยุกต์

ใช้	 การควบคุมและใช้วัสดุขนาดนาโนเมตร	 การตรวจวิเคราะห์วัสดุขนาดนาโนเมตร	 รวมทั้งกระบวนต่าง	 ๆ	

ในวัสดุขนาดนาโนได้แก่	ท่อนาโน	แท่งนาโน	คอลลอยด์	ฟิล์ม	และอื่น	ๆ				
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PHY 115  ฟิสิกส์สำาหรับเทคโนโลยีการเกษตร  2(2-0-4)
  (Physics for Agricultural Technology)
	 	 แรง	งาน	และเครื่องกลในการเกษตร	โมเมนตัมและการอนุรักษ์พลังงาน	การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แกร่ง	 กลศาสตร์ของของไหล	 การกระจายของอากาศและน้ำาในดิน	 ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์	 คลื่น
และการสั่น	ไฟฟ้าและแม่เหล็ก	ไฟฟ้ากระแสตรงและ	กระแสสลับ	แสง	รังสี	นิวเคลียร์ในเกษตร
 
PHY 121    ฟิสิกส์ 3(3-0-6)
  (Physics )
	 	 ปริมาณหลักมูล	ระบบหน่วยในระบบ		SI	มิติ	และการวิเคราะห์มิติ	 	การวัด	และความคลาด
เคลื่อน	พีชคณิตเวกเตอร์	จลนศาสตร์ของอนุภาค	จลนพลศาสตร์	ของอนุภาค	งานและพลังงานกล	โมเมนตัม		
ระบบอนุภาค	วัตถุแข็งเกร็ง		สถิตศาสตร์เบื้องต้น		ความยืดหยุ่น	การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก		กลศาสตร์ของ
ของไหล	ความร้อน	และเทอร์โมไดนามิกส์

PHY 122 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1    (Physics Laboratory  I) 1(0-3-2)
  วิชาบังคับร่วม    PHY 121   ฟิสิกส์     
	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์		กลศาสตร์

PHY 131    ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3-2)
  (Introductory  Physics )
  วิชาบังคับก่อน  MAT 132   แคลคูลัสเบื้องต้น
	 	 ทำาไมเราจึงจำาเป็นต้องเรียนฟิสิกส์	 	ฟิสิกส์กับเทคโนโลยี	ฟิสิกส์ในชีวิตประจำาวัน	จลนศาสตร์
ของอนุภาค		จลนพลศาสตร์ของอนุภาค	ทอร์ค		และสมดุลของวัตถุ		งาน	พลังงานกล		และกำาลังเครื่องกล
อย่างง่าย	 	 โมเมนตัม	 	 ความยืดหยุ่น	 	 ความร้อนและอุณหภูมิ	 	 อุณหพลศาสตร์	 สถิตศาสตร์ของของไหล		
พลศาสตร์ของของไหล	 และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์	 ไฟฟ้าสถิต	 ไฟฟ้ากระแสตรง	 	 ไฟฟ้ากระแส
สลับ		คลื่นแสง		และทัศนศาสตร์	ฟิสิกส์ของอะตอม	ฟิสิกส์ของนิวเคลียส์และกัมมันตรังสี

PHY 132    ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-3-6)
  (General   Physics)
  วิชาบังคับก่อน  MAT 132   แคลคูลัสเบื้องต้น หรือ MAT 133   แคลคูลัส
	 	 จลนศาสตร์ของอนุภาค	จลนพลศาสตร์ของอนุภาค	งาน	พลังงานและโมเมนตัม	ระบบอนุภาค			
วัตถุแข็งเกร็ง		ความยืดหยุ่น	การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก		คลื่นกล		กลศาสตร์ของของไหล	ความร้อน		ทฤษฎี
จลน์ของแก๊ส		และอุณหพลศาสตร์	 	โดยการสอนจะมุ่งสอนหลักการไปสู่การประยุกต์	 	โดยใช้พีชคณิตและ
แคลคูลัสที่จำาเป็น	เป็นพื้นฐาน

ฟิสิกส์ (Physies)
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PHY  133      ฟิสิกส์ทั่วไป 2   3(2-3-6)
  (General   Physics  2)
  วิชาบังคับก่อน  :   PHY  132  ฟิสิกส์ทั่วไป  
	 	 ไฟฟ้าสถิต		วงจรไฟฟ้ากระแส			ไฟฟ้ากระแสตรง		แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำา		แม่เหล็กไฟฟ้า			
ไฟฟ้ากระแสสลับ		สารกึ่งตัวนำา			ไดโอด			ทรานซิสเตอร์			เสียง			ทัศนศาสตร์		กลศาสตร์ควอนตัม			ฟิสิกส์
ของอะตอม			ฟิสิกส์ของนิวเคลียสและกัมมันตรังสี		

PHY 135 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science Physics)  3(2-3-6)  
  วิชาบังคับก่อนไม่มี
	 	 หน่วยและการวัดทางชีวภาพ	 จลนศาสตร์	 และพลศาสตร์การเลื่อนตำาแหน่ง	 และการหมุน
งาน	 พลังงานและกำาลังของร่างกาย	 คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ	 กลศาสตร์และ
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล	 	ความร้อน	และอุณหพลศาสตร์	คลื่นเสียงและการได้ยิน	ทัศนศาสตร์
และทัศนอุปกรณ์	ไฟฟ้าและ	อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น		ฟิสิกส์ของรังสี		ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์			
  
PHY 223 ฟิสิกส์ 2    (Physics II) 3(3-0-6)
  วิชาบังคับก่อน  PHY 121   ฟิสิกส์ 2    
  วิชาบังคับร่วม PHY 224  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2    
	 	 ไฟฟ้า	ศักย์ไฟฟ้า	ความต่างศักย์ไฟฟ้า	ตัวเก็บประจุ	กฎของคูลอมบ์	สนาม	ไฟฟ้า	ฟลักซ์ไฟฟ้า	
กฎของเกาส์	พลังงานศักย์	ฉนวนไฟฟ้า	วงจรไฟฟ้ากระแสตรง	วงจร	R-C	กระแสตรง		สนามแม่เหล็กที่เกิด
จากกระแสไฟฟ้า	 กระแสตรงไหลผ่านเส้นลวด	 แรงแม่เหล็ก	 การเหนี่ยวนำาแม่เหล็กไฟฟ้า	 วัสดุแม่เหล็ก
สนาม	B	วงจร	R	 –	L,	 วงจร	L-C	 	และวงจร	R	 –	L	 -	C	กระแสตรง	แหล่งกำาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ	วงจร
ไฟฟ้ากระแสสลับทีประกอบด้วย	R	L	และ	C	หม้อแปลงไฟฟ้า	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สารกึ่งตัวนำา		ไดโอด	และ
ทรานซิสเตอร์	คลื่นกล	เสียง	ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต	ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ	ทัศนอุปกรณ์	ฟิสิกส์ควอน
ตัมและฟิสิกส์นิวเคลียร์

PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2    (Physics Laboratory  II) 3(3-0-6)
  วิชาบังคับร่วม    PHY 223   ฟิสิกส์     
	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์	2		:		สนามและคลื่น

PHY 136 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science Physics)  3(2-3-6)  
  วิชาบังคับก่อนไม่มี
	 	 หน่วยและการวัดทางชีวภาพ	 จลนศาสตร์	 และพลศาสตร์การเล่ือนตำาแหน่ง	 และการหมุน	 งาน	
พลังงานและกำาลังของร่างกาย	 คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ	 กลศาสตร์และ
คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล	 	ความร้อน	และอุณหพลศาสตร์	คลื่นเสียงและการได้ยิน	ทัศนศาสตร์
และทัศนอุปกรณ์	ไฟฟ้าและ	อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น		ฟิสิกส์ของรังสี		ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์			
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PHY 137  ฟิสิกส์พื้นฐาน (Fundamental Physics) 3(3-0-6)
	 	 วิชาบังคับก่อน	ไม่มี
	 	 ระบบหน่วย	 เวคเตอร์	 จลศาสตร์และพลศาสตร์	 ของอนุภาค	 งาน	 พลังงานและโมเมนตัม	
สภาพสมดุจและความยืดหยุ่น	กลศาสตร์ของไหล	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน	อุณหพลศาสตร์	ไฟฟ้า	
แม่เหล็กไฟฟ้า	และฟิสิกส์นิวเคลียร์


