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พุทธศักราช  2547

เลมท่ี  3
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(400 – 449)

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร
(450 – 499)

หมวดวิชาเกษตรศาสตร
(500 – 549)



สารบัญ 

 

                 หนา 
คาํนํา 
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ี400-449) 

 400 หมูวชิาท่ีไมสามารุจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลย ี   2 

 401 หมูวชิาฟสิกส   8 

 402 หมูวชิาเคมี   32 

 403 หมูวชิาชีววิทยา   82 

 404 หมูวชิาดาราศาสตร 110 

 405 หมูวชิาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 114 

 406 หมูวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 122 

 407 หมูวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ 156 

 408 หมูวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา 210 

 409 หมูวชิาคณิตศาสตร 311 

 411 หมูวชิาสถิตปิระยุกต 336 

 412 หมูวชิาคอมพวิเตอร 361 

  

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร (450-499) 

 450 หมูวชิาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 394 

 451 หมูวชิาอาหารและโภชนาการ 398 

 452 หมูวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย 417 

 453 หมูวชิาบานและการจัดการทรัพยากร 434 

 454 หมูวชิาพัฒนาการครอบครัวและเดก็ 441 

 455 หมูวชิาศิลปประดิษฐ 448 

 456 หมูวชิาส่ิงทอ 476 

 

 

 



 (ข) 

  หนา 
หมวดวิชาเกษตรศาสตร (500-549) 

 500 หมูวชิาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร   491 

 501 หมูวชิาปฐพีวทิยา 511 

 502 หมูวชิาพืชไร 517 

 503 หมูวชิาพืชสวน 525 

 504 หมูวชิาสัตวบาล 539 

 505 หมูวชิาสัตวรักษ 557 

 506 หมูวชิาการประมง 567 

 507 หมูวชิาอุตสาหกรรมเกษตร 581 

 508 หมูวชิากีฎวิทยา โรคพืชและวัชพืช 609 

 509 หมูวชิาวนศาสตร 615 

 511 หมูวชิาการชลประทาน 618 

 512 หมูวชิาเกษตรกลวิธาน 621 

 513 หมูวชิาสงเสริมการเกษตร 626 

 514 หมูวชิาส่ือสารการเกษตร 634 

 515 หมูวชิาเกษตรศึกษา 640 

 

        ภาคผนวก   

 หลักการ                   (1) 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(รหัส 400-449) 

 

หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ไดจัดหมูวิชาไวดังนี้ 
 รหัส  หมูวชิา 

400 หมูวชิาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
401 หมูวชิาฟสิกส 
402 หมูวชิาเคมี 

403 หมูวชิาชีววิทยา 
404 หมูวชิาดาราศาสตร 
405 หมูวชิาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 

406 หมูวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

407 หมูวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

408 หมูวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา 
409 หมูวชิาคณิตศาสตร 
411 หมูวชิาสถิตปิระยุกต 
412 หมูวชิาคอมพิวเตอร 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดไดของหมวดวิชา 
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(400) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

  หมูวชิาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดจดัลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังนี้ 

  1.  วทิยาศาสตรกบัชีวิต      (400-1--) 

  2.  พลังงาน       (400-2--) 

  3.  การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร    (400-3--)

  4.                                                                                                          (400-4--) 

  5.                                                                                                          (400-5--) 

  6.                                                                                              (400-6--) 

  7.                                                                                                           (400-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (400-8--) 

           9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (400-9--) 
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หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได (400)  ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4000101 

4000102 

4000105 

4000106 

4000107 

4000108 

4002101 

4003201 

4003901 

4003902 

4003903 

 

3101104 

3101107 

- 

- 

- 

- 

- 

3113201 

- 

3113902 

3113903 

มนุษยกบัวิทยาศาสตรกายภาพ 

วทิยาศาสตรในการดาํรงชีวิต 

วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 

การคิดและการตดัสินใจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 
วิธีวิจยัวิทยาศาสตร 
โครงการศึกษาเอกเทศวิทยาศาสตร 
สัมมนาวิทยาศาสตร 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดได  (400) 

 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4000101 มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ                                                                          2(2-0) 

 Man and Physical Sciences 

การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง ประหยัด  ปลอดภัย  อันตราย  
และผลกระทบของสารเคมีตอส่ิงแวดลอม     ประโยชนและโทษของรังสีท่ีไดจาก
ดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี     หลักการทํางาน   วิธีใช       การแกไขขอบกพรอง 
เบ้ืองตน  การเกบ็รักษาเคร่ืองใชอุปกรณไฟฟาในบาน 

 

4000102 วิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต                                                                             2(2-0) 

 Basic Sciences for Living 

ขบวนการเมแทบอลิซึม และกลไกภายในของการรับรู   การดูแลสุขภาพ
และการประเมินสุขภาพสวนบุคคล  โภชนาการและภาวะไมสมดุลทางโภชนาการ  
การใชอาหารในการรักษาโรคและปองกันโรค  สภาวะส่ิงแวดลอมทางดานความ
รอน  แสงสวาง  เสียง ความส่ันสะเทือน  กัมมันตรังสี และมลภาวะท่ีมีผลตอสุขภาพ
ท้ังทางรางกายและจิตใจ 

 

4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                                                            3(3-0) 

 Science  for  Quality  of  Life 

           ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพฒันาคุณภาพชีวติใหดํารงอยูอยางเปนสุข  และ  
มีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอ
มนุษย สภาพแวดลอม  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม               
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4000106 การคิดและการตัดสินใจ                                                                                     3(2-2) 

 Thinking  and  Decision  Making 

                หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย     ความคิดสรางสรรค    การ
วเิคราะหขอมูลและขาวสาร    ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล    กระบวนการตัดสิน-

ใจ    กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร   กาํหนดการเชิงเสน   และการ
ประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน  

 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                                                           3(2-2) 

 Information  Technology  for  Life 

                ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)  และ 
คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม   การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ไดแกเคร่ืองอุปกรณคอมพิวเตอร   การประมวลผลขอมูล   การจัดการ
และการใชงานขอมูล การแสวงหาความรู  และการส่ือสารขอมูล   บนระบบเครือ-
ขายคอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลตาง ๆ เชน Internet 

Intranet, LAN CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ   สําหรับการศึกษาคนควา  
การทํารายงาน  การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวติประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ  

รวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู                                                                 3(2-2) 

 Information  Technology  for  Learning 

 ศึกษาความสําคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology : 

IT) และระบบสารนิเทศเพ่ือการสืบคนและแสวงหาความรูในสังคมยุคตัวเลข (digital  

society)และยุคแหงปญญา (intellectual  society) ท่ีมีผลตอชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษย   การศึกษารวบรวมขอมูล  การจัดเก็บขอมูลและใชงานฐานขอมูลสนเทศ
(database management) การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลสนเทศบนระบบและ
เครือขาย คอมพิวเตอร(computer  and  networking)  เชน  LAN ,  WAN ,  Internet , 

Intranet  ฯลฯ    การใชระบบมัลติมีเดีย  ระบบ  Video On Demand  ระบบ  Virtual  

Reality  ฯลฯ      การสรางสารนิเทศและสารสนเทศ         การควบคุมและการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพ่ือการแสวงหาความรู           การสืบคน
ขอมูลสนเทศ  เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูสังคมยุคขาวสารขอมูล 

 

4002101 เทคโนโลยีในชีวติประจําวัน                                                                               2(2-0) 

 Technology in Everyday Life 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสาร และการส่ือสารขอมูลสมัยใหม  เคร่ืองใชท่ีใช
ภายในบานสมัยใหมประเภทตาง ๆ   การถนอมอาหารและการรักษาคุณภาพอาหาร  
การแปรรูปและบรรจุ   รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอม   การลดมลพิษทางน้ํา  
อากาศ  แสงและเสียง การสงเสริมและขยายพันธุพืช และสัตว ดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม 

 

4003201 การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร                                                               3(2-2) 

 Construction of Science Materials 

ศึกษาและปฏิบัติ  หลักการออกแบบอุปกรณเพื่อการสอน การทดลอง การ
สาธิตการผลิตอุปกรณทดแทน   การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน       การผลิตอุปกรณ 
โสตทัศนศึกษา  เชน  การทําสไลดเพื่อใชกบักลองจุลทรรศน  การเกบ็และรักษา 
ตวัอยางทางชีววิทยา  การผลิตอุปกรณอ่ืน ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4003901 วิธีวิจัยวิทยาศาสตร                                                                                            3(2-2) 

 Research in Science 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานการวิจัยทางวทิยาศาสตร          เพื่อการวางแผนและการ
ทําโครงการวิจัย  แกปญหาในทองถ่ิน อยางนอย 1 โครงการ    โดยใชสถิติวิเคราะห
ผลการทดลองหรือการคนควา รวมท้ังวิธีการเขียนรายงานอยางมีระเบียบ และการ 
เผยแพร 

 

4003902 โครงการศึกษาเอกเทศวิทยาศาสตร                                                                   2(2-0) 

 Independent Study in Sciences 

ศึกษาและคนควาเร่ืองราวทางวิทยาศาสตรในหัวขอเร่ืองตาง ๆ ตามความ
สนใจเปดโอกาสใหมีการนําเสนออภิปรายเพื่อเผยแพรความรู 

 

4003903 สัมมนาวิทยาศาสตร                                                                                           2(1-2) 

 Seminar in Science 

ศึกษาความหมาย  ขอบขายและรูปแบบของการสัมมนาทางวิทยาศาสตร 
ตลอดจนคนควาวิทยาการ   ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    โดยการ
คนควาตามความสนใจและนํามาอภิปราย  ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร   พรอมท้ังฝก
เขียนโครงการและเขียนรายงานท้ังวิธีการและปฏิบัติ 
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หมูวิชาฟสิกส  
 (401) 

 

 

หมูวชิาฟสิกส  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้

1. วทิยาศาสตรท่ัวไป                   (401_1_ _) 

2. ประยุกตวิทยาศาสตร      (401_2_ _) 

3.  ฟสิกสท่ัวไป       (401_3_ _) 

4. ฟสิกสยุคใหม       (401_4_ _) 

5. ฟสิกสประยุกต      (401_5_ _) 

6. ปฏิบัตกิารฟสิกส      (401_6_ _) 

7.         (401_7_ _) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ     (401_8_ _) 

       9.โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ   
    การสัมมนา และวจิัย      (401_9_ _) 
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หมูวิชาฟสิกส  (401) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

4011301 

4011302 

4011305 

4011306 

4011309 

4011310 

4011501 

4011502 

4011503 

4011504 

4011506 

4011507 

4011601 

4011602 

4012201 

4012202 

4012203 

4012302 

4012303 

4012304 

4012401 

4012501 

4012502 

4012503 

4012601 

- 

- 

- 

- 

4011304 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ฟสิกสท่ัวไป 1 

ฟสิกสท่ัวไป 2 

ฟสิกส 1 

ฟสิกส  2 

ฟสิกสพ้ืนฐาน 

หลักฟสิกส 
ฟสิกสประยุกต 
กลศาสตรประยุกต 
ฟสิกสในบาน 

ฟสิกสในชีวิตประจําวนั 

การทดสอบยางทางฟสิกส 
ความแข็งแรงของวัสดุ 
ปฏิบัตกิารฟสิกส  1 

ปฏิบัตกิารฟสิกส  2 

กลศาสตร 1 

แมเหล็กไฟฟา 1 

ฟสิกสเชิงคณติศาสตร 
ฟสิกสของคล่ืน 

วทิยาศาสตรพลังงานเบ้ืองตน 

ฟสิกสของคล่ืน 1 

ฟสิกสแผนใหม 
การผลิตอุปกรณการสอนฟสิกส 
ฟสิกสและเทคโนโลยี 
ฟสิกสของพอลิเมอร 
ปฏิบัตกิารกลศาสตร 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-3) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

1(0-3) 

1(0-3) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

4012602 

4013301 

4013302 

4013303 

4013304 

4013306 

4013307 

4013401 

4013402 

4013403 

4013404 

4013405 

4013406 

4013501 

4013502 

4013503 

4013504 

4013505 

4013601 

4013602 

4013801 

4013901 

4014401 

4014402 

4014403 

4014404 

4014405 

4014406 

 ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา 1 

กลศาสตร 
แมเหล็กไฟฟา 
สนามแมเหล็กไฟฟา 
อุณหพลศาสตร 
เสียง 
ทัศนศาสตร 
กลศาสตรควอนตัม 1 

กลศาสตรควอนตัม  2 

ฟสิกสนวิเคลียร  1 

ฟสิกสนวิเคลียร  2 

กลศาสตร  2 

แมเหล็กไฟฟา 2 

อิเล็กทรอนิกส 1 

อิเล็กทรอนิกส 2 

วเิคราะหวงจรไฟฟา 
เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส 
เคร่ืองกลไฟฟา 
ปฏิบัตกิารฟสิกสของคล่ืน 

ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส 3 

โครงงานฟสิกส 
สเปกโทรสโกปของโมเลกุลเบ้ืองตน 

รังสีวทิยา 
สเปกตรัมอะตอม 

การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอ็กซ 
ฟสิกสเชิงสถิติ 
ฟสิกสสถานะของแข็ง 

1(0-3) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

1(0-3) 

1(0-3) 

2(90) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0)  

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

4014501 

4014502 

4014503 

4014504 

4014505 

4014506 

4014601 

4014801 

4014901 

4014902 

4014903 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ดิจติอลอิเล็กทรอนิกส 
ระบบไมโครโปรเซสเซอร 
ออปโตอิเล็กทรอนิกส 
นวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส 
ดิจติอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน 

ปฏิบัตกิารนิวเคลียรฟสิกส 
การฝกประสบการณวิชาชีพฟสิกส 3 

โครงการศึกษาเอกเทศฟสิกส 
สัมมนาฟสิกส 
โครงงานฟสิกส 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

1(0-3) 

5(250) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(0-6) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาฟสิกส (401) 

 

รหัส                                                          ชือ่และ คาํอธิบายรายวิชา                                           น(ท-ป) 

 

4011301             ฟสิกสท่ัวไป  1                                                                                                   3(2-2) 

  General  Physics  1 

การวัดและความแมนยําในการวัด  สเกลารและเวคเตอร  การเคล่ือนท่ีใน
ลักษณะตาง ๆ   โมเมนตัมและกฎการเคล่ือนท่ี  แรง   และผลของแรง งาน  กําลัง  
และพลังงาน  การเคล่ือนท่ีฮารมอนิก  การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  คล่ืนกล  สมบัติของ
สสาร  ปรากฏการณความรอน  อุณหพลศาสตร  โดยจัดใหมีการสาธิตและการ
ทดลองตามความเหมาะสม 

 

4011302             ฟสิกสท่ัวไป  2                                                                                                   3(2-2) 

  General  Physics  2 

ประจุไฟฟา กฎของคูลอมป  สนามไฟฟา   กฎของเกาส  ศักยไฟฟา 
กระแสไฟฟา  กฎของโอหม   กฎของเคอรชอฟป    แรงลอเรนซ     สนามแมเหล็ก
อันเนื่องจากกระแสไฟฟา  แรงเคล่ือนไฟฟาเหนีย่วนํา  สารแมเหล็ก  การแกวงกวัด
ของสนามแมเหล็กไฟฟา คล่ืนกล  แรงเชิงเรขาคณิต  สเปกตรัมของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา  ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  โครงสรางอะตอม  กมัมันตภาพรังสี  

นวิเคลียสและการสลายตัวของนิเคลียส 

 

4011305 ฟสิกส  1                                                                                                             3(3-0) 

 Physics  1 

การวัดความแมนยําและความเท่ียงตรงในการวัด หนวย    ปริมาณสเกลาร  
และเวคเตอร  ตาํแหนงและการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน    งาน   

กาํลัง  พลังงาน  กฎการอนรัุกษของพลังงานและโมเมนตัม  ความยดืหยุนของวัตถุ   
คล่ืนกล  ปรากฏการณทางความรอน  หลักการเบื้องตนทางอุณหพลศาสตร  การ
ขยายตวั  การเปล่ียนสถานะ  และการถายเทความรอน 
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รหัส                                                            ชื่อและ คาํอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

   

4011306 ฟสิกส  2                                                                                                             3(3-0) 

 Physics  2 

ประจุไฟฟา    กฎของคูลอมบ    สนามไฟฟา     กฎของเกาส         ศักยไฟฟา   
ความจุไฟฟา  กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ  แรงของรอเรนซ  
สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟา    แรงเคล่ือนไฟฟาเหนี่ยวนํา   สาร
แมเหล็ก   การแกวงกวดัของสนามไฟฟา  แสงเชิงเรขาคณิต  สเปกตรัมของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา  ทฤษฎีสัมพันธ-ภาพพิเศษ  โครงสรางอะตอม  กมัมันตภาพรังสี  

นวิเคลียสและการสลายนิวเคลียส 

 

4011309 ฟสิกสพ้ืนฐาน                                                                                                    3(2-3) 

 Fundamental Physics 

 ระบบหนวย  เวกเตอร  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ โมเมนตัม  กฎการเคล่ือนท่ีของ
นวิตัน โมเมนต   งาน   กาํลัง  พลังงาน  เคร่ืองกลอยางงาย  ความหนาแนน  หลักของ
อาร-คีเมเดส  ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับ ความรอน  ไฟฟา  แมเหล็กไฟฟา  
กมัมันตภาพรังสี และการประยุกตใช 

 

4011310 หลักฟสิกส                                                                                                         3(2-2) 

 Fundamental  Physics 

สเกลารและเวคเตอร  การเคล่ือนท่ีในลักษณะตาง ๆ  โมเมนตัมและกฎการ
เคล่ือนท่ีของวัตถุ   การกระทบของวัตถุใน  1  มิต ิ และ   2   มิต ิ    การเคล่ือนท่ีแบบ
ซิมเปลฮารโมนิก  การเกดิประจุไฟฟาและอิเลคโตรสโคปกฎของโอหม  การอัดและ
การคายประจุไฟฟาในวงจร  การแทรกสอด  การเล้ียวเบน  การหักเหของแสง  การ
เกิดคล่ืนนิ่งในเสนเชือก  หาคาความจุความรอนและความจุความรอนจําเพาะของ
วตัถุ 

 

 

 

 



 14

รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4011501 ฟสิกสประยุกต                                                                                                   3(2-2) 

 Applied   Physics 

เขาใจในหลักการทํางาน    การใหความหมายของคําตาง  ๆ  ในทางฟสิกส 
โดยเฉพาะดานไฟฟา รูจักวิธีตอและบัดกรีสวนประกอบ รูแบบวงจรไฟฟา  รูจัก
เคร่ืองมือท่ีจาํเปนเกี่ยวกับวิธีใช  วิธีแกขอขัดของ  ตลอดจนการเกบ็รักษาอุปกรณ
เคร่ืองใชไฟฟาในบานศึกษารายละเอียดเคร่ืองใชไฟฟาแตละชนิด  พรอมท้ังการ
คํานวณและการปฏิบัตกิาร 

 

4011502 กลศาสตรประยุกต                                                                                             2(2-0) 

 Applied  Mechanics 

ศึกษาคําจํากดัความของแรง  มวลและน้ําหนัก   ศึกษาระบบแรงตาง  ๆ  การ
รวมแรง  แยกแรง  ความสมดุลของแรง  ความเคน  ความเครียด  ความสัมพันธ
ระหวางความเคน  ความเครียด  โมเมนต  แรงศักยท่ีจดุรองรับ  สัญลักษณท่ีใช
สําหรับโครงสราง  โครงถัก  การคํานวณในโครงถักโดยวิธีตาง ๆ  เชน  Method of 

Joint,  Method of Section Graphical  Method   ศึกษาเกี่ยวกับ Gentrod,  Moment of 

Inertia,  Internal Force,  Shearing Force  Diagram and Bending Moment Diagram  

โครงสรางท่ีรับแรงดัด  (Flexural  Formular)  ชนิดของคาน  การโกงของคาน  

โครงสรางท่ีรับแรงตามแนวแกนและแรงตัดรวมกนั 

 

4011503 ฟสิกสในบาน                                                                                                     2(1-2) 

 Household  Physics 

กฎเกณฑ   ทฤษฎีในทางกลศาสตร   เสียง   แสง   ความรอน  แมเหล็กไฟฟา  
การประยุกตกฎเกณฑและทฤษฎีดังกลาว    สําหรับเคร่ืองใชในบาน     โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการใช 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4011504 ฟสิกสในชีวติประจําวัน                                                                                      2(2-0) 

 Physics  for Everyday life 

ศึกษาเคร่ืองมือทางฟสิกสท่ีจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน  เกี่ยวกับ
หลักการทํางานสวนประกอบ  หลักการใช  และการบํารุงรักษา  จนสามารถใชได
อยางถูกตองและปลอดภัย  สามารถตรวจสอบขอบกพรองและซอมแซมไดตาม
สมควร  สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกทองถ่ิน 

 

4011506 การทดสอบยางทางฟสิกส                                                                                  3(2-2) 

 Rubber  Physical  Test 

การทดสอบสมบัติของยาง  การคํานวณอายุการใชงานของผลิตภัณฑ    การ
หาแรงยดึ  แรงตานทางการดึง  การยดืตัว  ความทนทานตอการสึกหรอ  อายุการใช
งาน  การพองตัวของยางในน้ํามันและความยืดหยุนของยาง 

 

4011507 ความแขง็แรงของวัสดุ                                                                                        3(2-2) 

 Strength  of  Materials 

 ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเก่ียวกับวัสดุ  ประกอบโลหะและอโลหะ
ความแข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องกล  ความเคน 

(Stress) ความเครียด  (Strain)  โมดูลัสยืดยุน  (Modulus  of  Elasticity)  และสวน
ปลอดภัย  (Safety  Factor )  ในการออกแบบเคร่ืองกล 

 

4011601 ปฏิบตัิการฟสิกส  1                                                                                             1(0-3) 

 Physics  Laboratory  1 

  ปฏิบัติการเกีย่วกับเนื้อหาวิชาฟสิกส  1  ไมนอยกวา  10   ปฏิบัติการ 
 

4011602 ปฏิบตัิการฟสิกส  2                                                                                             1(0-3) 

 Physics  Laboratory 2 

  ปฏิบัติการเกีย่วกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 2   ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4012201             กลศาสตร  1                                                                                                       3(3-0)

 Mechanics  1 

 ปริภูมิและเวลา  กฎของนิวตัน  มวลและแรง  การเคล่ือนท่ีเชิงเสน  การแกวง
กวัดแบบฮารมอนิก    พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม       แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง  
กรอบอางอิงแบบหมุน  กรอบอางอิงแบบจุดศูนยกลางมวล      การเคล่ือนท่ีรอบแกน
หมุน  หลักเบ้ืองตนกลศาสตรแบบลากรอง  และแบบแฮมิลตัน 

 

4012202 แมเหล็กไฟฟา  1                                                                                                 3(3-0) 

 Electricity  and  Magnetism  1 

 ไฟฟาสถิต   พลังงานไฟฟาสถิต    กระแสไฟฟา   ไดอิเล็กตริก  สนามแม-
เหล็ก เนื่องจากกระแสไฟฟาคงท่ี  การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา  สารแมเหล็ก  

พลังงานแมเหล็ก  สมการแมกซเวลล  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
  

4012203 ฟสิกสเชงิคณิตศาสตร                                                                                        3(3-0) 

 Mathematical  Physics 

 วิชาฟสิกสในรูปของคณิตศาสตร การเคล่ือนท่ีและปริภูมิการเปล่ียนของ
ปริมาณท่ีข้ึนอยูกบัเวลาและอวกาศ  การบวกทางกายภาพ  กฎเอกโปเนนเชียลออสซิล
เลเตอร    แรงและสนามศักย    แหลงกําเนิดสนามหมุน    การไหลของความรอนใน
ทรงกระบอก        การวิเคราะหแบบฟูเรียร 

 

4012302 ฟสิกสของคลืน่                                                                                                   3(3-0) 

 Physics of Wave 

 วชิาท่ีตองเรียนมา  :  4011306    ฟสิกส  2 

กฎเกณฑทางฟสิกสของคล่ืนเกี่ยวกับชนิด  และการเคล่ือนที่ของคล่ืนใน
ตัวกลางท่ีเปนของแข็ง  ของเหลว  และกาซ   สมการคล่ืนและผลเฉลยของสมการ  
พลังงานและโมเมนตัมของคล่ืน  การรวมกันของคล่ืน  ปรากฏการณดอปเปลอร  
การแทรกสอดและการเล้ียวเบนของคลื่น  โพลาไรซของคล่ืน  อันตรกิริยาของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟากับสสาร  ประโยชนและการประยุกตคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4012303 วทิยาศาสตรพลังงานเบ้ืองตน                                                                            3(3-0) 

 Introduction  to  Science  Energy 

วิกฤติการณพลังงาน     สภาพการณปจจุบัน     ศักยภาพและปญหาของ
แหลงพลังงานตาง  ๆ   แหลงพลังงานท่ีเกิดข้ึนใหมไดและเกิดข้ึนใหมไมได  เช้ือ
เพลิงฟอสซิล  ถานหินปโตเลียม    และกาซธรรมชาติ     พลังงานจากใตพิภพ     

พลังงานจากนํ้า    ลม  ชีวเชื้อเพลิง   แสงอาทิตย    และพลังงานนิวเคลียร 
 

4012304 ฟสิกสของคลืน่  1                                                                                               3(2-2) 

 Physics of  Wave  1 

  คณิตศาสตรพ้ืนฐานเกี่ยวกับฟสิกสของคล่ืน      การแกวงกวัดของระบบ 

กลศาสตรและไฟฟา  คล่ืนในเชือกหรือขดลวดยืดออก  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  แสงเชิง
กายภาพและการหกัเหของแสง คล่ืนกล  คล่ืนท่ีไมเปนเชิงเสนบนผิวน้ํา  ปรากฏ-

การณท่ีไมเปนเชิงเสน  และมีการปฏิบัตติามความเหมาะสม 

 

4012401 ฟสิกสแผนใหม                                                                                                   3(3-0) 

 Modern  Physics 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 4011306    ฟสิกส   2 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  การแผรังสีของวัตถุดํา  คุณสมบัติคูของคล่ืนและ-
อนุภาคหลักความไมแนนอนของไฮเชนเบิรก   ทฤษฎีอะตอม  สเปกตรัมของอะตอม  

รังสีเอ็กซ  เลเชอร กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน  อะตอมโมเลกุลของของแข็ง  
นวิเคลียสของอะตอม  กมัมันตภาพรังสี  และอนุภาคมูลฐาน 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4012501 การผลิตอุปกรณการสอนฟสิกส                                                                         3(2-2) 

 Construction of Physics  Materials 

 ศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาพ้ืนฐานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการผลิตส่ือทาง
ฟสิกส  เชน  หนวยการเรียน  บทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ  และสามารถผลิตอุปกรณการ
สอนฟสิกสท่ีนาํไปใชสอนไดพรอมกับการซอม  บํารุงรักษาอุปกรณการสอนฟสิกส
ทุกแขนง    มุงเนนใหนกัศึกษาเกิดทักษะในการใชการซอม    การบํารุงรักษาอุปกรณ
ฟสิกส 

 

4012502 ฟสิกสและเทคโนโลยี                                                                                          2(2-0) 

 Physics and Technology 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยี   ชนิดของเทคโนโลยีและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  ความสําคัญของวิชาฟสิกสในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
มนุษย   ใหมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ  ท่ีนํามาใชในการส่ือสาร 
คมนาคม  อุตสาหกรรม  การแพทยและอ่ืน ๆ  

 

4012503 ฟสิกสของพอลิเมอร                                                                                           3(3-0) 

 Polymer   Physics 

 สมดุลของการยืดหยุนของพอลิเมอร  ลักษณะการจัดต้ังของโมเลกุลขณะยืด  

การผอนคลายความเครียดในพอลิเมอร  การไหลของพอลิเมอร  ลักษณะการ
เคล่ือนไหวของพอลิเมอร  สมบัติทางความรอน  สมบัติทางไฟฟา  สมบัติทางกล  
ความแข็งแรง  ความทนทานตอการฉีกขาด    การซึมของกาซทะลุผานของพอลิเมอร      
การแปรสภาพสมบัติทางฟสิกสของพอลิเมอรเม่ือต้ังท้ิงไว 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4012601 ปฏิบตัิการกลศาสตร                                                                                           1(0-3) 

 Mechanics Laboratory 

 ปฏิบัติการเพ่ือศึกษาเร่ืองแรงและสภาพสมดุลของวัตถุ  เคร่ืองกลชนิดตาง  ๆ 

แรงเสียดทาน    การเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง     ความเรงเนื่องจากแรงดงึดูดของโลก  

การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม      การเคล่ือนท่ีแบบซิมเปลฮารมอนิก      โมเมนตของ
ความเฉ่ือย เพนดูลัมเชิงประกอบ  เพนดูลัมการบิด 

 

4012602 ปฏิบตัิการแมเหล็กไฟฟา                                                                                    1(0-3) 

 Electromagnetic  Laboratory 

 ปฏิบัติการเพ่ือศึกษาวงจรไฟฟากระแสตรง    การใชเคร่ืองมือทางไฟฟา    
เชน  มัลติมิเตอร      ออสซิลโลสโคป    กฎของเคียรซอฟท   วงจรบริดจ   โพเทนซิ-

ออมิเตอร   การทดลองเพ่ือศึกษาคาคงท่ีของฟาราเดย     คุณสมบัติของตัวเก็บประจุ        
ศึกษาการเหน่ียวนําแมเหล็กไฟฟา  การวัดสนามแมเหล็กไฟฟาจากขดลวดโซลีนอยด  
หมอแปลงไฟฟา    คุณสมบัติทางแมเหล็กของสสาร   วงจรไฟฟากระแสสลับ  ความ
ตานทานจินตภาพในวงจร  C-R,L-R และการกําหนด (resonance)ในวงจร  LCR 

 

4013301 กลศาสตร                                                                                                           3(3-0) 

 Mechanics 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4011305      ฟสิกส  1 

การเคล่ือนท่ีแบบฮารมอนิกส      แรงศูนยกลาง        พลวัตของระบบอนุภาค   

แรงดึงดูดระหวางมวล  สนามโนมถวง  กลศาสตรของไหล  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ
แข็งแกร็ง  พลวัตของไจโรสโคปและกลศาสตรแบบลากรานจ 
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4013302 แมเหล็กไฟฟา                                                                                                     3(3-0) 

 Electromagnetism 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4011306     ฟสิกส   2 

พ้ืนฐานอันตรกิ ริยาไฟฟา   และอันตรกิ ริยาแม เหล็ก   สนามไฟฟา  
สนามไฟฟาสถิต    สนามไฟฟาในตัวนําและไดอิเล็กตริก    สนามแมเหล็ก      กฎ
ของบิโอ-สวาตท    กฎของแอมแปร สนามไฟฟาท่ีแปรคาตามเวลา  กฎของฟาราเดย
และกฎของเลนซ  (Lenz’s law)  สมบัติทางแมเหล็กของสสาร  ไฟฟากระแสสลับ  

วงจรซ่ึงประกอบดวย  RL  และ  C  สมการของแม็กซเวลลการแผคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
 

4013303 สนามแมเหล็กไฟฟา                                                                                           3(3-0) 

 Eectromagnetic  field 

สนามไฟฟาสถิต  ตัวนําและไดอิเล็กตริก  ความจุไฟฟา  กระแสการพาและ
กระแสการนํา  สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแส  แรงและแรงบิดท่ีกระทําตอกระแส
ในสนามแมเหล็กความเหนี่ยวนํา   การเหน่ียวนําทางแมเหล็กไฟฟา   สมการของ
แมกซเวล  คล่ืนแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง  ชนิดไอโชทรอนิก  ตัวนําสําหรับสายสง   
สายอากาศและทอนําคล่ืน  (fiber and optics) 

 

4013304 อุณหพลศาสตร                                                                                                   3(3-0) 

 Thermodynamics   

  กฏขอท่ีศูนยของอุณหพลศาสตร      กาซในอุดมคติ        ทฤษฏีจลนของกาซ   

 กฏขอท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร  ความดัน  อุณหภมิูของกาซ  ระยะทางเฉล่ีย  
ความเร็วเฉล่ียของอนุภาค  การเคล่ืองท่ีแบบราวเนยีน  สมการแสดงสถานะของแวน
เดอรวาลล  เอนโทรปกบักฏขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร  กระบวนการแปรผันกลับ
ได  และแบบแปรผันกลับไมได  วัฏจกัรของคารโน  ประสิทธิภาพของเคร่ืองยนต  
และการประยกุต  
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4013306 เสียง                                                                                                               3(3-0) 

 Acoustics 

  ธรรมชาติและความเร็วของเสียง  ความกดดัน  กําลังและความเขมเสียง  
เคร่ืองมือวัดเสียงและวิธีการวัดเสียง    คล่ืนเชิงทรงกลม   ความดังของเสียง   การ
สงผานตัวกลางของเสียง  การกรองและการขยายความกองของเสียง เสียงใน
บรรยากาศ  การดูดกลืนเสียง สวนศาสตร  สถาปตยกรรม  อุปกรณทางเสียงบางชนิด
  

 

4013307 ทัศนศาสตร                                                                                                        3(3-0) 

 Optics 

ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและเชิงฟสิกส  การแทรกสอด   ฟารฟลดดิฟแฟรก
ชัน   เฟรส  เนลดิฟแฟรกชัน  โคฮีเรนซ  และโพลาไรเซชัน 

 

4013401 กลศาสตรควอนตัม  1                                                                                         3(3-0) 

 Quantum  Mechanics  1 

มโนทัศนเกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม  สมการคล่ืนของ  
schrodinger  ฟงกช่ัน  Probability density Harmonics   และระดับพลังงาน  การ
ประยุกตใชสมการคล่ืนกับอะตอมของไฮโดรเจน  สเปกตรัมของไฮโดรเจน  

Quantization  of angular  momentum Zemman efect spin orbit interation  อะตอมท่ี
มีหลายอิเล็กตรอน  (Atom with many electron) 

 

4013402 กลศาสตรควอนตัม  2                                                                                         3(3-0) 

 Quantum  Mechanics  2 

 หลักแหงความไมแนนอน Complementarity  wave  packets  Operators  เลข 

ควอนตัม  สมการ Schrodinger  ท่ีข้ึนกับเวลา  การเคร่ือนท่ีของอนุภาคในมิติเดยีว
และหลายมิต ิ โมเมนตัมเชิงมุมและสปน  วิธีการประมาณ(Approximation  methods)  

สมการคล่ืนในเชิงสัมพันธภาพ(Relativity  wave equation)  และปญหาของการ
กระเจิง(Scattering  problems) 
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4013403 ฟสิกสนวิเคลียร  1                                                                                              3(3-0) 

 Nuclear Physics  1 

นิวเคลียสของอะตอม  แรงนิวเคลียรและเสถียรภาพของนิวเคลียส  ทฤษฎี
การสลายใหรังสีอัลฟา    รังสีบีตา    และรังสีแกมมาของนิวเคลียส  กฎการสลายตัว
ของสารกัมตรังสีสมดุลของการสลายตัว    สารกัมมันตรังสีทั้งท่ีมีในธรรมชาติและ
ประดิษฐข้ึน  ตารางนิวไคลและแผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร 
พลังงานนิวเคลียร  เคร่ืองปฏิกรณปรมาณู  เคร่ืองวัดรังสี  ประโยชน โทษและการ
ปองกันอันตรายจากรังสี  โดยจัดใหมีการคํานวณและปฏิบัติการตามความเหมาะสม 

 

4013404 ฟสิกสนวิเคลียร  2                                                                                              3(3-0) 

 Nuclear  Physics 

นิวตรอนฟสิกสเบ้ืองตน  โปรตอน         สภาพการสลายตัวในกระบวนการ
รังสี     อัลฟา  รังสีบีตา  และรังสีแกมมา  ข้ันพลังงานท่ีไดจากการสลายตัวของ
นวิเคลียส  กระบวนการเกิดปฏิกิริยาและแรงนิวเคลียร  (Nuclear  reaction and force)   

ปฏิกริยาแยกสลาย  (Fission)  เคร่ืองเรงอนุภาค  อันตรกิริยา  นิวคลีออน   

(Nucleon0nucleon interraction)   nuclear spin and magnetism   แรงนิวเคลียร 
แบบจําลองนิวเคลียส  รังสีคอสมิก  และ  sub-nuclear  particles  ฟสิกสพลังงานสูง
เบ้ืองตน (Introduction to high energy physics) 

 

4013405 กลศาสตร  2                                                                                                        3(3-0) 

 Mechanic  2 

 การแทนดวยเมทริกซ  ระบบพิกดัเคล่ือนท่ี  ออสซิลเลเตอร พลศาสตรของ
วตัถุแกรง สมการลากรอง  ทฤษฎีแฮมิลตัน  หลักการแปรผัน (Matrix resentations ; 

movingcoordinate  systems ;oscillators ; rigidbody  dynamics ; Lagrange’s ; 

Harmiltonian theory ; variational principles.) 
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4013406 แมเหล็กไฟฟา 2                                                                                                  3(3-0) 

 Electricity  and Magnetism 2 

  การประยกุตสมการแมกซเวลล   ฟสิกสพลาสมา   ไมโครเวฟ    พลศาสตร 
ไฟฟา    (Application of Maxwell’s equations ;  plasma physics ;  microwaves ; 

 electrodynamics.) 

 

4013501 อิเล็กทรอนิกส  1                                                                                                 3(2-2) 

 Electronics 1 

  ทฤษฎีและการใชงานเกีย่วกบัตัวนํา     ตวัตานทาน     ฉนวน      สารกึง่ตัวนํา 
 โครงสรางสัญญลักษณ     แบบและชนิดตัวตานทาน,     ตัวเก็บประจุ,    ตัวเหนี่ยวนํา,   

รีเลย คุณสมบัตทิางฟสิกสของส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนาํไดโอด  วงจรกรองกระแส 

(Rectifier) แบบตาง ๆ  และฟลเตอรแบบตาง ๆ operating point  กราฟลักษณะสมบัต ิ 

คาพารามิเตอร และคาสําคัญตาง ๆ ท่ีบอกไวในคูมือของไดโอด  และทรานซิสเตอร  
วงจรทรานซิสเตอร แบบ  CB,  CE  และ  CC การไบแอสทรานซิสเตอรแบบตาง  ๆ  

lond line  การศึกษาชนดิและการประยุกตใชงานแบบตาง ๆ ท้ังแบบดิจติอลและแบบ
ลิเนียรไอซี  ไอซีออปแอมป งานปฏิบัตกิารตอวงจร    การวัดและการทดสอบไดโอด  

สารกึ่งตัวนําวงจรกรองกระแส แบบตาง ๆ  พรอมฟลเตอรโดยใชออสซิลโลสโป
และมัลติมิเตอร  การตอวงจร  การไบแอสวงจรทรานซิสเตอรไอซีแบบตาง ๆ  วงจร
ออปแอมป  วงจรกําเนิดความถ่ีและวงจรเคร่ืองขยายสัญญาณ 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4013502 อิเล็กทรอนิกส  2                                                                                                 3(2-2) 

 Electronics  2 

 หลักการ  แบบแผน  และการออกแบบวงจร  แหลงกระแสคงท่ี  วงจรจาย
แรงดันคงท่ี  วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (small signal amplifier)  วงจรขยายกําลัง
แบบตาง ๆ     วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน     วงจรขยายดฟิเฟอรเรนเชียล   
วงจรสวิทซ    วงจรชมิท  ทริกเกอร   วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ  วงจรออสซิล
เลช่ัน  วงจรจนูออซิลเลชั่น วงจรกลับเฟสและวงจรเล่ือนความถ่ี  การไบแอสเอฟอีที  

และการนําไปใชงานโครงสราง  และคุณสมบัติยเูจที  และการนํามาใชในวงจรออส
ซิลเลชั่น วงจรส่ือสารและการมอดูเลช่ันแบบตาง ๆ 

 

4013503 วเิคราะหวงจรไฟฟา                                                                                           3(2-2) 

 Electric Circuit Analysis 

 ทฤษฎีวงจรไฟฟา       การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง            โครงสราง 
สัญญลักษณ    คุณลักษณะ   สมบัติ   และผลตอบสนองของ  LR  และ  C  ในวงจร 
ไฟฟากระแสตรง คาคงตัวเวลา  (time constant)  การวิเคราะหวงจรแมเหล็กไฟฟา  
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ  คุณลักษณะ  สมบัต ิและผลตอบสนองของ   R,  

L  และ  C  และหมอแปลงในวงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส  สัญญาณไฟฟาท่ีเปน
รูปไชน   ฮารโมนิกสฟงกช่ัน และกราฟสัญญาณไฟฟาพารามิเตอรของสัญญาณพัลส     
การแปลงรูปสัญญาณไฟฟาแบบลีเนียร   ดฟิเฟอรเรนซิเอเตอร  และอินติเกรเตอร 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4013504 เคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกส                                                                                 3(2-2) 

 Electronics  Instrumentation 

การวัด   หนวยของการวดั   ความเท่ียงตรงและความแมนยําในการวดั  การ
เก็บขอมูลในการวัดคาเฉล่ีย  D”  Arsonval galvanometer   โวลมิเตอร  แอมมิเตอร  
โอหมมิเตอร  มัลติมิเตอร  และการออกแบบ  Electrodynamics Electronics  phase 

meter  วงจรบริดจแบบตาง ๆ  และการวัดวงจรอิมพิแดนซดวยวงจรบริดจ  หลักการ
วดัความถ่ีแบบตาง  ๆ   การวัดความถ่ีดวยวงจรเรโซแนนซ  ออสซิลโลสโคป  การใช
ออสซิลโลสโคป     การวัดขนาดของรูปสัญญาณตาง  ๆ   การวัดความถ่ี   การวัดมุม
เฟส  การเปล่ียนสัญญาณ  A/D  และ  D/A   การเปล่ียนแรงดันเปนความถ่ี  การใช  
transducer    ในการวัดคาตาง ๆ  และเคร่ืองมือวัดอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ  ท่ีใชในงาน
อุตสาหกรรม 

 

4013505 เคร่ืองกลไฟฟา                                                                                                    3(2-2) 

 Electrical  Machines 

 ศึกษาโครงสรางและการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง  ปฏิกิริยา 
อารมาเจอร  และคอมมิวเตช่ัน  การทดสอบเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง  มอเตอร
ไฟฟากระแสตรง  การสูญเสียและประสิทธิภาพ  การแปลงผันพลังงานในเคร่ืองกล
กระแสสลับ  สนามแมเหล็กหมุนมอเตอรเหนี่ยวนําและวิธีควบคุมความเร็ว หมอ-

แปลงกําลังและการตอหมอแปลง  พลศาสตรของเคร่ืองกลกระแสสลับ 

 

4013601 ปฏิบตัิการฟสิกสของคล่ืน                                                                                  1(0-3) 

 Wave Physics Laboratory 

 ปฏิบัติการเพ่ือการศึกษาการเคล่ือนท่ีแบบซิมเปลฮารมอนิก  และการ
เคล่ือนท่ีแบบคล่ืนการรวมตัวของคล่ืน  คล่ืนนิ่ง   บีตส   การสั่นพอง (resonance) 

ของคล่ืน ความเร็วของคล่ืนในตัวกลางชนิดตาง ๆ  กระจกโคง  เลนสบาง   สเปกโทร
มิเตอร  คุณสมบัติ  การหักเห  สะทอน  แทรกสอด และเล้ียวเบนของคล่ืน การวัด
ความยาวคล่ืนของแสงสีเดียว  เชน แสงโซเดียม แสงเลเซอร  โดยอาศยัคุณสมบัติของ
คล่ืนแสง 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4013602 ปฏิบตัิการฟสิกสแผนใหม                                                                                  1(0-3) 

 Modern  Physics Laboratory 

 ปฏิบัติการเพ่ือหาคาประจุ  และประจุตอมวลชนของอิเล็กตรอน การทดลอง  
การกระเจิงของรังสีแอลฟา  การทดลองของไมเคลสัน – มอรลีย   สเปกตรัม   

อะตอม  ไฮโดรเจน  การทดลองของฟรังกและเฮิรตซ   ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก 

ปรากฏการณ คอมปตัน สเปกโทรสโกปของรังสีเอ็กซ 
 

4013801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีฟสิกส  3                                                       2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Physics  3 

  ฝกงานในหนวยงานราชการหรือเอกชนไมนอยกวา 50 ช่ัวโมง 
 

4013901 โครงงานฟสิกส                                                                                                   2(1-2) 

 Physics  Project 

 ใหนักศึกษาเลือกทําโครงงานวิจัยหรือคนควาดวยตนเองในหัวขอท่ีสนใจ
มากท่ีสุด    โดยการเสนอหัวขอท่ีจะคนควาหรือทดลองในลักษณะเฉพาะตัวเปนกลุม
ตออาจารยผูสอนวางแผนใหเปนข้ันตอนและเหมาะสมกับวิธีการทาง     วิทยาศาสตร   
หวัขอท่ีจะทําการทดลองหรือคนควาใหอยูในดุลพินจิของอาจารยผูสอน 

 

4014401 สเปกโทรสโกปของโมเลกุลเบื้องตน                                                                   3(3-0) 

 Introduction to Molecular Spectroscopy 

ระดับพลังงานท่ีปลอยออกมาจากการเกิด   electronic  transition  แถบรังสี
วทิยาที่เกิดจากการส่ันสบัด  (vibration spectroscopy) แถบรังสีวทิยาของ  Micro 

waves,  electron spin, resonance และ spin resonance 
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รหัส                                                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4014402 รังสีวทิยา                                                                                                            3(3-0) 

 Radiology 

ศึกษาเกี่ยวกับ  Basic  Wave Mechanics  หลักการแผรังสี  การตรวจวัด
ปริมาณรังสี  การนํารังสีไปใชทางการแพทย  เกษตร  และอุตสาหกรรม  กิจกรรม
นิวเคลียร ผลผลิตโทษของรังสี  การปองกันและปญหาทางรังสีวิทยากับสภาวะ
แวดลอมและชีวิต  ทฤษฎีแสงตาง  ๆ  คล่ืนท่ีเปนอนุภาคได  Planck’s Quantum 

theory of black body radiation  ปรากฎการณโฟโตอิเลคตริก  รังสีเอกซ  X-Ray 

diffraction  ปรากฎการณ  ควอนตัม  อนุภาคพื้นฐานตาง ๆ  การประยุกตใชฟสิกสยุค
ใหม 

 

4014403 สเปกตรัมอะตอม                                                                                                3(3-0) 

 Atomic  Spectra 

ศึกษาแถบรังสีของอะตอมท่ีเกิดจากธาตุชนิด Two valence electrons  

การศึกษาช้ันพลังงานแบบ fine structure, bhyperfine structure ผลกระทบแบบซีมาน  

ผลกระทบแบบ  Parshen-Back  แถบรังสีแบบผสมจากอะตอม  (Complex  spectra 

radiation) 

 

4014404 การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอ็กซ                                                                          3(3-0) 

 X-Ray Crystallography 

รังสีเอ็กซในธรรมชาติ และท่ีประดิษฐข้ึน พลังงานของรังสีเอ็กซ การ
ดูดกลืนรังสีเอ็กซหลักการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซ    กฎของแบรกก    ดัชนีมิลเลอร  
ทฤษฎีการเล้ียวเบนเชิงเรขาคณิตของรังสีเอ็กซ  Reciprocal  lettice,  Direct and 

reciprocal 
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4014405 ฟสิกสเชิงสถิต ิ                                                                                                   3(3-0) 

 Statistical  Physics 

 ภาวะสมดุลทางสถิติ  กฎการกระจายของแมกซเวลล-โบลทซมาน อุณหภูมิ
ภาวะสมดุลของความรอน  งานและความรอนของระบบหลายอนุภาค  กฎขอแรก
และขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร     เอนโทรป           การประยุกตใชอุณหพลศาสตร   
คุณสมบัตเิชิงความรอนของกาซสถิติควอนตัม  สมดุลของปฏิกิริยาเคมี  สมการเอม-

ไพริกบัของสถานะ 
 

4014406 ฟสิกสสถานะของแข็ง                                                                                        3(3-0) 

 Solid State Physics 

 กฎเกณฑและทฤษฎีเบ้ืองตนของฟสิกสของของแข็งเกี่ยวกับโครงสรางของ
ผลึก  การตรวจสอบโครงสรางของผลึกดวยวิธีการดฟิแฟรกช่ันของคล่ืน  การ
ส่ันสะเทือนของแลททิสของผนึก  ซ่ึงทําใหเกิดสมบัติทางเสียงและแสงของวัตถุ  

ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระ  ทฤษฎีแบนดของของแข็ง  (Band of Solid)   สมบัติของ
โลหะทางดานความรอนและทางไฟฟา  โดยใหศึกษาในเชิงบรรยาย และนําสมการ
ทางคณิตศาสตรมาประกอบตามสมควร 

 

4014501 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส                                                                        3(2-2) 

 Electronic  Circuits  Design 

 การออกแบบวงจรเชิงเสนและวงจรเชิงสวิตซ  โดยใชทรานซีสเตอร  เอฟ.อี.
ที.ย.ูเจ.ที.พี.ย.ูที.  คุณสมบัตขิองวงจรรวมแบบเชิงเสนตาง ๆ และการออกแบบใชงาน
ในวงจรขยายสัญญาณ  วงจรเปรียบเทียบ  วงจรแหลงจายไฟ  วงจรกําเนิดสัญญาณ
และวงจรเปล่ียนรูปสัญญาณ 
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4014502 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส                                                                                         3(2-2) 

 Digital Electronics 

 วงจรรากพ้ืนฐาน   พีชคณิตบลูลีน    วงจรคอมบิเนช่ัน    วงจรเขารหัส  วงจร
แปลงรหัส   วงจรเลขคณิต   การเลือกขอมูล    การกระจายขอมูล    เกทชนิดอินพุท- 

ชมิตต   วงจรพัลส  วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง  ๆ  วงจรนับและหาร  วงจรนบั
แบบซิลโครนัสและแบบอซิงโครนัส     เกทชนิด  3  สถานะ       บัสและการเช่ือมตอ
รหัส  วงจรซีเควนเชียน  วรจร  A/D  และ  D/A  สเตทแมชีน  ไมโครโปรเซสเชอร
เบ้ืองตน  และหนวยความจําชนิดตาง  ๆ    

 

4014503 ระบบไมโครโปรเซสเซอร                                                                                   3(2-2) 

 Microprocessors  System  

โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร     การเช่ือมตอ 

ไมโครโปรเซสเซอรกบัหนวยความจํา         โปรแกรมมอนิเตอรสําหรับไมโคร 
คอมพิวเตอรแผนพิมพเดีย่ว   การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณ   I/O   

การใชชิพซัพพอรท (chip  support)  กบัไมโครโปรเซสเซอร  การใชไมโครโปรเซส-

เซอรในการควบคุมไมโครคอมพิวเตอรแบบไอซีตัวเดยีว      (singer  chip 

Microcomputer) 

 

4014504 ออปโตอิเล็กทรอนิกส                                                                                          3(3-0) 

 Opto  Electronics 

  พลังงานอะตอม     สภาพช้ันพลังงานอะตอม     การคายแสงแบบตาง   ๆ    

แหลงกําเนิดแสง   ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิริยาของรังสีกบัสาร   กฎการแผรังสี    

การนําไฟฟาดวยแสง     ออปติคอลไฟเบอร   เวฟไกด    ไดโอดเปลงแสง  ผลึกเหลว   
โฟโตไดโอด  โฟโตทรานซิสเตอร  หลักการของเลเซอร  แสงโดฮีเรนท เลเซอรแกส  

เลเซอรของแข็ง  เลเซอรสารก่ึงตัวนํา  การประยุกตใชเลเซอร 
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4014505 นวิเคลียรอิเล็กทรอนิกส                                                                                      3(2-2) 

 Nuclear Electronics 

  ทฤษฎีการวัดอนุภาค   หวัวดัรังสีแบบตาง  ๆ    และการทํางานของหัววัด  

อุปกรณวดันิเคลียรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน  แหลงจายศักดาไฟฟาสูง  อุปกรณขยาย
สัญญาณ  อุปกรณนบัและเวลา   เรทมิเตอร  อุปกรณวเิคราะหระดับพลังงาน  

เคร่ืองวัดนวิเคลียรแบบเคล่ือนท่ี 

 

4014506 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน                               3(2-2) 

 Digital Electronics and  Interfacing 

  รหัส   การเขารหัส  และการถอดรหัสไมโครโปรเซสเซอร   ดิจติอลซิกแนล
โปรเซสเซอร  ความจํา   แอดเดรส    การกําหนดตําแหนงแอดเดรสระบบบัส    การ
ขับบัส  การมัลติเพลกซสัญญาณ   การแปลงดิจติอลเปนอันนาลอกและอันนาลอก
เปนดิจติอล ซอฟทแวรสําหรับการประสาน   เทคนิคและมาตรฐานการติดตอส่ือสาร
ขอมูล   การออกแบบและสรางวงจรมาตรฐาน  พรอมท้ังปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหา อยางนอย  8  คาบการทดลอง 
 (Codes and decoding, microprocessor,  digital signal processor,  memory, 

address and decoding, bus driving and Bus multiplexing,  digital to analog  and 

analog to digital conversions, software for interfacing,  data communication 

standard and techniques design and construction of interface. With 8 corresponding 

experiments) 

 

4014601 ปฏิบตัิการนิวเคลียรฟสิกส                                                                                  1(0-3) 

 Physics   Nuclear   Laboratory 

  ปฏิบัติการเพ่ือศึกษาการใชเคร่ืองมือในการวัดรังสีแบบตาง  ๆ  สถิติการ        
วดัรังสีธรรมชาติและคุณสมบัติการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี  อันตรกิริยาของ
รังสีตอสสาร  สเปกโทรสโกปของรังสี  แกมมา บีตา และอัลฟา  ปฏิกิริยานิวเคลียร 
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รหัส                                                            ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4014801 การฝกประสบการณวชิาชีพฟสิกส 3                                    5(250) 

 Field Experience in Physics 

  ฝกงานในหนวยราชการหรือเอกชน หรือ ทําวิทยานิพนธโดยมีอาจารยเปนท่ี
ปรึกษา 
 

4014901 โครงการศึกษาเอกเทศฟสิกส                                                                              2(2-0) 

 Independent  Study 

 ใหเลือกทําการวิจัยหรือคนควาดวยตนเองในหัวขอท่ีสนใจมากที่สุด โดยการ 
เสนอหัวขอท่ีจะคนควาหรือทดลองในลักษณะเฉพาะตัว       เปนกลุม     ตออาจารย 
ผูสอน  วางแผนใหเปนข้ันตอนและเหมาะสมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร หวัขอท่ีจะ
ทําการทดลองหรือคนควาใหอยูในดุลยพินจิของอาจารยผูสอน 

 

4014902 สัมมนาฟสิกส                                                                                                     2(1-2) 

 Seminar in Physics 

 ศึกษาฟสิกสตามความสนใจ  โดยการคนควา  นาํผลงานและความรูทางดาน
ฟสิกส     หรือปญหาทางฟสิกสมาอภิปรายอยางมีเหตุผล    ตามวิธีการทางวิทยา-
ศาสตร  ฝกการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน 

 

4014903 โครงงานฟสิกส                                                                                                   2(0-6) 

 Senior Project 

 โครงงานทางฟสิกสดานทฤษฎีหรือดานการปฏิบัติ   ภายใตการแนะนําของ
อาจารย 
 (Project in theoretical or experimental physics under the supervision of an 

advisor.) 
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หมูวชิาเคมี   
(402) 

 

 

            หมูวชิาเคมี  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้

 

1. เคมีท่ัวไป       (402-1--) 

2. เคมีอนินทรีย       (402-2--) 

3. เคมีอินทรีย  พลาสติก  พอลีเมอร    (402-3--) 

4. เคมีเชิงฟสิกส       (402-4--) 

5. ชีวเคม ี       (402-5--) 

6. เคมีวเิคราะห       (402-6--) 

7. เคมีประยุกต เทคโนโลยีการยาง     (402-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ     (402-8--) 

          9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  
    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา  และการวจิัย   (402-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

                

หมูวชิาเคมี  (402) 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4021101 

4021102 

4021105 

4021106 

4021107 

4021108 

4021109 

4021110 

4021111 

4021112 

4021113 

4021114 

4021701 

4021702 

4021703 

4021704 

4022101 

4022102 

4022103 

4022201 

4022202 

4022302 

4022303 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4021108 

4021109 

4021110 

4021111 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

         - 

- 

เคมีท่ัวไป 1 

เคมีพ้ืนฐาน 

เคมี 1 

ปฏิบัตกิารเคมี 1 

เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

เคมีท่ัวไป 

ปฏิบัตกิารเคมีท่ัวไป 

เคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
ปฏิบัติการเคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
หลักเคมี 

เคมีประยุกตในวิชาคหกรรมศาสตร 
ยางธรรมชาติ 

ยางสังเคราะห 
เคมียาง 
เคมีท่ัวไป 2 

เคมี  2 

ปฏิบัติการเคมี 2 

เคมีอนินทรีย 1 

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1 

พอลิเมอร 
เคมีพอลิเมอร 1 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(2-2) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(2-2) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4022304 

4022305 

4022307 

4022308 

4022401 

4022404 

4022405 

4022414 

4022415 

4022501 

4022502 

4022503 

4022504 

4022505 

4022516 

4022517 

4022603 

4022610 

4022611 

4022612 

4022613 

4022614 

4022615 

4022616 

4022617 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

เคมีพอลิเมอร 2 

เทคโนโลยีพลาสติก 

เคมีอินทรีย 1 

ปฏิบัตกิารเคมีอินทรีย 1 

เคมีเชิงฟสิกสสําหรับเซรามิกส 
เคมีเชิงฟสิกส 1 

ปฏิบัตกิารเคมีเชิงฟสิกส 1 

เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
ชีวเคมีพ้ืนฐาน 

ปฏิบัติการชีวเคมี 

ชีวเคมี 1 

ปฏิบัติการชีวเคมี 1 

หลักชีวเคม ี

ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
การวิเคราะหอาหาร 
คุณภาพวิเคราะห 
ปฏิบัติการคุณภาพวเิคราะห 
ปริมาณวิเคราะห 
ปฏิบัตกิารปริมาณวิเคราะห 
การวิเคราะหเคมีดวยอุปกรณ 1 

ปฏิบัตกิารวิเคราะหเคมีดวยอุปกรณ 1 

เคมีวเิคราะห 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 
 

 

2(1-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

2(2-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

    1(0-3) 

3(2-2) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(2-2) 

3(3-0) 

 1(0-3) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(0-4) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4022618 

4022619 

4022620 

4022621 

4022701 

4022702 

4022704 

4022706 

4022707 

4022708 

4022709 

4022710 

4022711 

4022712 

4022715 

4022716 

4022717 

4022718 

4022719 

4022720 

4022721 

4022801 

4022802 

4022803 

4022804 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4022708 

4022715 

4022716 

4022717 

- 

- 

- 

- 

การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 1 

ปฏิบัตกิารวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 1 

เคมีวเิคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
เคมีประยุกต 1 

กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม 

เคมีอาหาร 1 

กระบวนการแปรรูปยาง 
ผลิตภัณฑยาง 
เทคโนโลยีลาเท็กซ 
สารเคมีผสมยาง 
ปฏิบัตกิารวิเคราะหยางและสารเคมีผสมยาง 
การออกแบบผลิตภัณฑยางเบ้ืองตน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง 
ปฏิบัตกิารแปรรูปยาง 
ปฏิบัตกิารออกสูตรยางเพื่อคุณสมบัติเฉพาะ 
ปฏิบัตกิารทําผลิตภัณฑยาง 
เทคโนโลยีน้าํยาง 
ปฏิบัตกิารเทคโนโลยียาง 1 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 

ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 3 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยียาง 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยียาง 1 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเคมีปฏิบัต ิ1 

การฝกประสบการณวิชาชีพเคมีปฏิบัติ 1 

 

 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

2(0-6) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(3-0) 

2(0-4) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(0-4) 

2(0-4) 

2(0-4) 

3(2-2) 

2(0-4) 

2(0-4) 

2(0-4) 

2(90) 

3(250) 

2(90) 

3(250) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4022901 

4022902 

4023101 

4023201 

4023202 

4023203 

4023204 

4023205 

4023206 

4023301 

4023302 

4023304 

4023307 

4023308 

4023309 

4023401 

4023402 

4023501 

4023502 

4023603 

4023604 

4023605 

4023702 

4023703 

4023706 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4023303 

4023305 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

โครงการพิเศษยาง 
สัมมนาเทคโนโลยียาง 
เคมีท่ัวไป 3 

เคมีอนินทรีย1 

เคมีอนินทรีย 2 

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2 

เคมีอนินทรีย 3 

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 3 

เคมีออรแกโนเมทาลิก 

เคมีอินทรีย 2 

ปฏิบัตกิารเคมีอินทรีย 2 

เคมีอินทรีย 3 

สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย 
อินทรียสังเคราะห 
ปฏิบัติการอินทรียสังเคราะห 
เคมีเชิงฟสิกส 2 

ปฏิบัตกิารเคมีเชิงฟสิกส 2 

ชีวเคมี 2 

ปฏิบัติการชีวเคมี 2 

การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 2 

ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 2 

การวิเคราะหดนิและปุย 
การผลิตอุปกรณการสอนเคมี 

เสริมทักษะปฏิบัตกิารเคมี 

เคมีอุตสาหกรรม 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

2(2-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

 3(3-0) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4023707 

4023708 

4023709 

4023710 

4023711 

4023712 

4023713 

4023714 

4023715 

4023716 

4023717 

4023718 

4023719 

4023720 

4023721 

4023722 

4023723 

4023724 

4023725 

4023726 

4023728 

4023729 

4023730 

4023731 

4023732 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ยูนิตโอเปอเรชัน 

เคมีสภาวะแวดลอม 

ปฏิบัตกิารเคมีสภาวะแวดลอม 

เคมีพอลิเมอรเบ้ืองตน 

เคมีอาหาร 
ปฏิบัติการเคมีอาหาร 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับปโตรเลียม 

อุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียม 

เคมีเกี่ยวกับน้ํามันเช้ือเพลิง 
เทคโนโลยีเซรามิกส 1 

ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีเซรามิกส 1 

เทคโนโลยีเซรามิกส 2 

ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีเซรามิกส 2 

เทคโนโลยีการเคลือบผิว 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิว 
เคมีเกี่ยวกับสี 

ปฏิบัตกิารเคมีเกี่ยวกับสี 

เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 
เคมีเกี่ยวกับน้ําหอม 

ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับน้ําหอม 

ปฏิบัติการเปาแกว 
เคมีของคอลลอยด 
พอลิเมอรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
ปฏิบัตกิารวิเคราะหพอลิเมอรและสารเคมีผสมพอลิเมอร 
กาวและการตดิประสานดวยกาว 
 

3(3-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(0-4) 

2(0-4) 

3(3-0) 

3(3-0) 

 2(0-4) 

2(2-0) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4023733 

4023801 

4023802 

 

4023902 

4023904 

4024201 

4024204 

4024301 

4024306 

4024307 

4024403 

4024404 

4024503 

4024505 

4024506 

4024601 

4024605 

4024606 

4024701 

4024703 

4024708 

4024801 

4024802 

 

4024903 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีพอลิเมอร 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเคมี 3 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยียาง 
และพอลิเมอร3  

วทิยาการใหมทางเคมี 

การประยกุตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี 

เคมีอนินทรีย 2 

วทิยาการใหมในสาขาเคมีอนินทรีย 
เคมีอินทรีย 2 

เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ 

วทิยาการใหมในสาขาเคมีอินทรีย 
เคมีเชิงฟสิกส  3 

วทิยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสิกส 
ชีวเคมี 3 

วทิยาการใหมในสาขาชีวเคมี 

ชีวเคมีวิเคราะห 
เคมีวเิคราะห 1 

วทิยาการใหมในสาขาเคมีวิเคราะห 
การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือช้ันสูง 
เคมีอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม 

การเปาแกวเบ้ืองตน 

คุณสมบัติของสสารและรีโอโลยี 
การฝกประสบการณวิชาชีพเคมี  3 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยียางและ 
พอลิเมอร 3 

เคมีศึกษา 

2(0-4) 

2(90) 

 

2(90) 

2(2-0) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

2(1-3) 

3(2-2) 

5(250) 

 

5(450) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4024904 

4024905 

4024906 

4024907 

4024908 

 

- 

- 

- 

- 

 

โครงการวิจัยทางเคมี 

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1 

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2 

สัมมนาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 

2(0-4) 

1(0-2) 

1(0-2) 

2(2-0) 

5(300) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาเคมี(402) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4021101 เคมีท่ัวไป 1               

General Chemistry 1                        

3(2-2) 

 หลักเคมีเบ้ืองตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม 

สารละลาย วธีิแยกโดยการกล่ัน การกรอง การตกผลึก การใชตวัทําละลายและโคร
มาโทกราฟ ระบบเปด ระบบปด ปริมาณสารสัมพันธ  ความเขมขนของสารละลาย  
อะตอม   โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิริยาเคมี 

องคประกอบท่ีมีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร สมบัติของ
แกส ความสัมพันธระหวางปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของ
แกส การแพรของแกส  

   

4021102 เคมีพ้ืนฐาน 

Basic Chemistry 

2(2-0) 

 หลักเคมีเบ้ืองตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารปะกอบ  ของผสม 

สารละลาย สารแขวนลอย ระบบเปด ระบบปด กฎอนุรักษมวล กฎอนุรักษพลังงาน 

กฎสวนประกอบจํากัด อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ โมเลกุล พันธะเคมี 

ปริมาณสารสัมพันธ        การเปล่ียนแปลงของสาร ปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี กรด 

เบส เกลือ อินดิเคเตอร ชนิด สมบัติประโยชนของออกไซด 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

4021105 เคมี  1 

 Chemistry 1 

3(3-0) 

 มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน สมบัติ
ตาง ๆ ของแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) 

และจลนพลศาสตร (Kinetics)                                                                                        

 

4021106 ปฏิบตัิการเคมี 1            

Chemistry Laboratory 1             

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกีย่วกับเทคนิคเบ้ืองตนและหลักปฏิบัติท่ัวไปในการปฏิบัตกิาร
เคมี การจดัสารเคมี เกรดของสารและการใชสารเคมี ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัตกิารเคมี เทคนิคการใชเคร่ืองมือพื้นฐานใหถูกตอง เทคนิคการเตรียม
สารละลายเบ้ืองตน ศึกษาสมบัติของธาตุ      กฎของแกส อุณหพลศาสตรและ
จลนพลศาสตร  

   

4021107 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน           

Fundamental of Organic Chemistry            

3(2-2) 

 ศึกษาการเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยา เคมี
อินทรีย การเรียกช่ือสมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกช่ัน
ชนิดตาง ๆ    เชน     เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก 

และอนุพันธอะมีนและสารประกอบโมเลกุลใหญ   เชน   โปรตีน      คารโบไฮเดรท  

ไขมัน เปนตน (ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน)  สําหรับผูท่ีไดเรียน วท.บ.เคมี แตใช
เนื้อหาเคมีอินทรียเปนพืน้ฐานในการศึกษาอ่ืนตอไป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

4021108 เคมีท่ัวไป 

General Chemistry 

3(3-0) 

 มวลสารสัมพันธ     โครงสรางอะตอม     ตารางธาตุ       พันธะเคมีเบ้ืองตน 

 คุณสมบัตขิองของแข็ง  ของเหลว  จลนพลศาสตรเบ้ืองตน (Kinetics) สมดุลเคมี 

สมดุลไอออนิก เคมีนวิเคลียร    เบ้ืองตน 

   

4021109 ปฏิบตัิการเคมีท่ัวไป 

General Chemistry Laboratory 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกีย่วกับ เทคนิคเบ้ืองตน และหลักปฏิบัติท่ัวไปในการปฏิบัตกิาร
เคมี  การจัดสารเคมี  เกรดของสาร และการใชสารเคมี ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัตกิารเคมี เทคนิคการใชเคร่ืองมือพื้นฐาน จลนศาสตร  สมดุลเคมี pH 

คาคงท่ีของการแตกตัวของกรดและเบส 

   

4021110 เคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
General Chemistry for Agro-Industry 

3(3-0) 

 หลักเคมีเบ้ืองตน       สะสารและการจําแนกสาร         มวลสารสัมพันธ      
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบ้ืองตน ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ สมบัติ
ตาง ๆ    ของแกส    ของแข็ง   ของเหลวและสารละลาย   ปฏิกิริยานิวเคลียสเบ้ืองตน  

ไฟฟา เคมี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

4021111 ปฏิบตัิการเคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
General  Chemistry Laboratory for Agro-Industry 

1(0-3) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน คือวิชา 4021110 เคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร 

หลักปฏิบัติท่ัวไปในปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบ้ืองตนและการใชเคร่ืองมือพื้นฐาน ศึกษาสมบัติและ
ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ สมบัติของของแข็ง ของเหลว แกส และสาระละลาย
ไฟฟาเคมี         

   

4021112 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
Organic Chemistry for Agro-Industry 

3(3-0) 

  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การจําแนกและการ
เรียกช่ือสารอินทรีย ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ศึกษาโครงสราง สมบัติ
และการวิเคราะหสารอินทรียกลุมตาง ๆ  คือสารประกอบอะลิฟาติกไฮโดรคารบอน 

อะโรมาติกไฮโดรคารบอน สารอินทรียท่ีมีออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และซัลเฟอร เปนองคประกอบ สารประกอบ เฮเทอโร- ไซคลิก สารอินทรียท่ีพบใน
ธรรมชาติและสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก 

   

4021113 ปฏิบตัิการเคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
Organic Chemistry Laboratory for Agro-Industry 

1(0-3) 

                  วชิาท่ีตองเรียนมากอน คือวิชา 4021112 เคมีอินทรียสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
               เทคนคิการแยกสารอินทรีย และการทําใหบริสุทธ์ิ เชน การสกดั   การ ตก
ผลึก โครมาโทกราฟ และการกล่ันลําดบัสวน การวเิคราะหสารอินทรีย       โดยวิธีทาง
เคมี เชน การหาจุดหลอมเหลว จดุเดือด การสังเคราะหสารอนุพันธ และปฏิกิริยา
เฉพาะของสารนั้น ๆ  รวมท้ังการวิเคราะหดวยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป          
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

4021114 หลักเคมี                             

Fundamental in Chemistry                     

3(2-2) 

  หลักเคมีเบ้ืองตน การจําแนกสาร โครงสรางอะตอม ธาตุ สารประกอบ พันธะ
เคมี สมบัตขิองสสารในสถานะตาง ๆ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรด เบส และเกลือ 
เทคนคิการสกดั การแยก และการทําสารใหบริสุทธ์ิ สารละลาย ประเภทและความ
เขมขนของสารละลาย เคมีอินทรียเบ้ืองตน สารประกอบของคารบอน   

สารประกอบอินทรีย ไฮโดรคารบอน สารอาหาร พลังงานและแหลงพลังงาน เชน   

จากแสงอาทิตย จากเซลลส่ิงมีชีวิต จากสารเช้ือเพลิงตาง ๆ และปฏิบัตกิารเกีย่วกบั
การศกึษาปฏิกริิยาเคมี สมบัติของกรดและเบส อัตราปฏิกิริยาเคมี การสกัดและการ
แยกสสาร วิธีการทาํสารใหบริสุทธ์ิ การเตรียมสารละลายในหนวยความเขมขน   ตาง 
ๆ  การตรวจสอบความเขมขน    สมบัติของสารอินทรียประเภทตาง ๆ  และการ
ตรวจสอบไอออนในสารละลาย 

   

4021701 เคมีประยุกตในวิชาคหกรรมศาสตร    
Applied Chemistry in Home Economics             

2(1-2) 

  พ้ืนฐานทางเคมีอนินทรีย    เคมีอินทรีย   และชีวเคมีท่ีจะนํามาประยุกตใน
วิชาคหกรรมศาสตรและชีวิตประจําวัน ปฏิบัติการเคมีท่ีเกี่ยวของกับวิชาคหกรรม
ศาสตร                                                

   

4021702 ยางธรรมชาติ                           
Natural Rubber                                  

3(3-0) 

  ประวัต ิชนดิของยางธรรมชาติ การทาํสวนยาง การผลิตยางธรรมชาติ น้าํยาง
สด การทํายางแผน ยางแทง ยางเครป น้าํยางขน สมบัติของยางธรรมชาติ อิทธิพลท่ีมี
ผลตอสมบัตขิองยาง การทดสอบยางแทง การนํายางธรรมชาตไิปใชในอุตสาหกรรม 

การผสมสารเคมีในยาง       ธรรมชาติ                                                               
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

4021703 

 

ยางสังเคราะห                          
Synthetic Rubber  

3(3-0) 

  วิธีสังเคราะหยาง สมบัตทิางกายภาพของยางสังเคราะห การผสมสารเคมีใน
ยางสังเคราะหเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพ ของยาง
สังเคราะหกบัโครงสรางทางเคมี       ยางสังเคราะหชนิดตาง ๆ    เชน       ยางเอสบีอาร  
ยางคลอโรพรีน ยางซิลิโคน ยางไนไทรล ยางบิวตาไดอีน ยางยูรีเทน เปนตน            

   

4021704  เคมียาง 
Rubber  Chemistry 

3(3-0) 

  โครงสรางของยางธรรมชาต ิ  อนพัุนธของยางธรรมชาติ   ยางคลอริเนต   ยาง
ไฮโดร-คลอริเนต     ยางไซไคลศคารฟทโคพอลีเมอร   ยางอีพอกซิไดซ ปฏิกิริยา
การวัลคาไนซ   แบบใชกาํมะถันและตัวเรงปฏิกิริยา   ปฏิกิริยาการวลัคาไนซโดยใช
สารเปอรออกไซด การหาปริมาณของ      ครอส ลิงก (Cross Links)                                     

 

4022101 

 

เคมีท่ัวไป 2                                                                                                                 3(2-2)    

General  Chemistry 2 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4021101  เคมีท่ัวไป  1  3(2-2) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย ไฮบริไดเซชันของอะตอมคารบอน พันธะ
ในสารประกอบอินทรีย การเรียกช่ือและสมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอน 

สารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกช่ันนัลชนิดเดียว เชน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล 
อีเทอร   แอลดีไฮด  คีโตน กรดคารบอกซิลิก เอมีน  ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับ
สารประกอบอะโรเมติก  อาหาร สารอาหาร การทดสอบอาหาร  และความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

4022102 เคมี 2                            

 Chemistry  2                              

3(3-0) 

  สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมี
อินทรียเบ้ืองตน เคมีนวิเคลียรเบ้ืองตน เคมีส่ิงแวดลอม                                                        

   

4022103 ปฏิบตัิการเคมี  2                    

Chemistry Laboratory 2                  

1(0-3) 

  การทดลองเกีย่วกบัสมดุลเคมี pH คาคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส 

ปฏิกิริยาและเบส เคมีไฟฟา เคมีอินทรียเบ้ืองตน เชน การหาจุดหลอมเหลว จดุเดือด 
การตกผลึก ความแตกตางระหวางสารอินทรียกบัสารอนินทรีย เคมีส่ิงแวดลอม เชน 

การหาปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO)                                                   

   

4022201 

 

เคมีอนินทรีย 1                           

Inorganic Chemistry 1 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4021108  เคมีท่ัวไป 

 ศึกษาเก่ียวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักรบอรนฮาเบอร 
พลังงานแลตทิซและผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต รูปราง
โมเลกุล   สมบัตแิละสารประกอบของธาตุในหมูตาง ๆ โลหะ   โลหะผสม    สารกึ่ง 
ตวันํา เคมีของสารอนินทรียในตัวทําละลายท่ีเปนน้ําและท่ีไมใชน้ํา  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

  

4022202 ปฏิบตัิการเคมีอนินทรีย 1                           

Inorganic Chemistry Laboratory 1 

1(0-3) 

               ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก     โคเวเลนต   เชน     การ
นําไฟฟา  การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความเปนข้ัว การ
เปล่ียนแปลงพลังงานความรอน ความวองไวของการทําปฏิกิริยาของธาตุหมู 1A-7A 

กับน้ําและกรดเจือจาง  การเปล่ียนแปลงเลขออกซิเดช่ันของธาตุทรานซิชัน ปฏิกิริยา
ออกซิเด-ช่ัน  รีดักช่ัน  ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเคมีไฟฟา 

   

4022302 พอลิเมอร 
Polymer 

3(2-2) 

  ประวัตขิองพอลิเมอร โครงสรางของพอลิเมอร พอลิเมอรไรเซชัน การจัดตัว
ทางเรขาคณิตของโมเลกุล   ชนิดของพอลิเมอร     โครงสรางของพอลิเมอรแตละชนิด  
โคพอลิเมอไร-เซชัน         และเฮทเทอโรพอลิเมอไรเซชนั         พอลิเมอรสังเคราะห   
พอลิเมอรในธรรมชาติ เคมขีองพอลิเมอร    ใยสังเคราะห     พอลิเมอรในอุตสาหกรรม 

พลาสติกและอุตสาหกรรมสี กาววิทยาศาสตร  โฟโตพอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอรทน
ไฟชนดิตาง ๆ พอลิเมอรท่ีใชทําปุย   

  

4022303 เคมีพอลิเมอร  1                                 

Chemistry of Polymers 1                          

3(2-2) 

 ลักษณะสําคัญของพอลิเมอร การสังเคราะหพอลิเมอรแบบอนุมูลอิสระ แบบ
แคทไอออนกิ แบบแอนไอออนิก แบบซีเกลอรแนตตา (Zeyler – Natta) และแบบ
ควบแนน กลไกปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน แบบบัลก แบบอีมัลซัน แบบสารละลายและ
แบบแขวนลอย    
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       รหัส 

 

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา       น(ท-ป) 

4022304 เคมีพอลิเมอร  2                                 

Chemistry of Polymers 2                          

2(1-2) 

 การสังเคราะหโคพอลิเมอร การตรวจสอบพอลิเมอร การหามวลเชิงโมเลกุลของ 
พอลิเมอร      
 

4022305 เทคโนโลยีพลาสติก                                
Plastic Technology                               

2(2-0) 

                ชนิดและสมบัติของพลาสติก การใชสารเคมีผสมในพลาสตกิ การแปรรูป
พลาสติก ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางและสมบัติทางกายภาพและการใชงาน
ของพลาสตกิ 

   

4022307 

 

เคมีอินทรีย 1                                    

Organic Chemistry 1                              

3(3-0) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย ไฮบริไดเซซันของคารบอนพันธะใน
สารประกอบอินทรีย การเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย สเตอริ-โอเคมี ชนิดและกลไก
ของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สมบัติทางกายภาพ       การเตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนด         สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรียท่ีมีหมู
ฟงกช่ัน ชนิดตาง ๆ เชน แอล-คิลเฮไลด แอลกอฮอล  อีเธอร แอลดีไฮ คีโตน กรดคาร
บอกซิลิกและอนุพันธและอะมีน การเกิดพอลิเมอร 

   

4022308 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย 1                             

Organic Chemistry Laboratory 1                 

1(0-3) 

               เทคนิคเบื้องตนในการทําสารใหบริสุทธ์ิ เชน  การสกัด   การกล่ัน     การกรอง 
การตกผลึก    และโครมาโตรกราฟ   ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี      การวิเคราะห  
สารอินทรียเบ้ืองตน   การหาธาตุองคประกอบในสารอินทรีย ทดสอบหมูฟงกช่ัน การ
เตรียมอนุพันธสารอินทรีย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022401 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับเซรามิกส                       
Physical Chemistry Ceramics                     

2(2-0) 

 การเปล่ียนแปลงของของแข็ง    ของเหลวและแกส การเปล่ียนแปลงของ 
ของแข็งเม่ือเผาจนถึงจุดสุดตัว ออนตัวและหลอมสภาพของของเหลวเมื่อไหลตัว   
โดยไมมีสารเคมีเปนตัวชวยไหล       อิทธิพลและ บทบาทของแกสท่ีชวยใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงปฏิกิริยาเคมีเชิงฟสิกสในเตาเผาผลิตภัณฑ 

   

4022404 เคมีเชิงฟสิกส 1                                

Physical Chemistry 1                             

3(3-0) 

               วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4091604 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 

                                      :  4091605 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2 

 ศึกษาสมบัติของแกส     กฎของอุณหพลศาสตร   สมดุลเคมี  สมดุลวัฎภาค  

กฎของวัฎภาค สารละลาย เคมีไฟฟา  
 

4022405 

 

ปฏิบตัิการเคมีเชิงฟสิกส 1                           

Physical Chemistry Laboratory 1                  

 

1(0-3) 

                ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับพารทิชัน  โคเอฟฟเชียนต    (Partition coefficient)     ความ
รอนของสารละลาย       ความหนืด       ดัชนีหักเห  ความถวงจําเพาะ   ปริมาณโมลาร
ของแกส   คาคงท่ีของแกส   เคมีไฟฟา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022414 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
Physical Chemistry for Agro-Industry 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 4021110เคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
                                        4011301  ฟสิกสท่ัวไป 1 

                                        4011302  ฟสิกสท่ัวไป 2 

                                        4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

                                        4092401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2  

          ศึกษาสมบัติของแก็ส และทฤษฎีจลนของแก็ส สมดุลเคมี กฎของวัฎภาค  

สมดุลวัฏภาค สารละลาย อุณหพลศาสตร เคมีไฟฟา 
   

4022415 ปฏิบตัิการเคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
Physical  Chemistry  Laboratory for Agro-Industry 

1(0-3) 

           วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022414  เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
         ปฏิบัติการตามเน้ือหาวิชาเคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรม-เกษตร  

   

4022501 ชวีเคมีพ้ืนฐาน                                    

Basic Biochemistry                   

3(2-2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 4022101  เคมีท่ัวไป  2 

 หรือ                          : 4021107  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

โมเลกุลของสารในส่ิงมีชีวิต พรอมท้ังสมบัติ      หนาท่ีและบทบาทของเซลล 
และองคประกอบของเซลล  กรด  เบส  บัฟเฟอรในเซลล  โปรตีน  เอนไซม 
คารโบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน  ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึม
ของคารโบไฮเดรต 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

  

4022502 ปฏิบตัิการชีวเคมี  

Biochemistry Laboratory 

1(0-3) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022501   ชีวเคมีพ้ืนฐาน 

ปฏิบัติการเกีย่วกับการตรวจสอบสมบัติ        การวิเคราะหทางคุณภาพโดย
ใชเทคนิคทางโครมาโทกราฟ อิเล็กโทรใฟริซึส และสเปกโตรโฟโตมิตรีของ
โปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนวิคลิอิก เอนไซม และวิตามิน   

   

4022503 ชวีเคมี 1 

Biochemistry 1 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4022309 เคมีอินทรีย 1 

ความสําคัญของบัฟเฟอรในส่ิงมีชีวิต เทคนิคการทําชีวโมเลกุลใหบริสุทธ์ิ
โดยวิธีตาง ๆ  เชน  การตกตะกอน   การกรอง  โครมาโทกราฟ   การเคลื่อนยายสูข้ัว 
ไฟฟา (Electrophoresis) การหมุนเหวี่ยง (Centrification) ศึกษาองคประกอบของ
เซลลโครงสราง  สมบัติทางเคมี  หนาท่ีทางชีวภาพของโปรตีน    เอนไซม   
คารโบไฮเดรต  ลิพิด  กรดนิวคลีอิก  ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร 

   

4022504 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1 

Biochemistry Laboratory 1 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกีย่วกับการทําใหชีวโมเลกุลบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบัติทางเคมี
และการวัดปริมาณโปรตีน    เอนไซม     คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก และ
วติามินบางชนดิ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022505 หลักชีวเคมี                                                                                                

Principles  of  Biochemistry 

3(2-2) 

                เซลล องคประกอบของเซลล บทบาทและหนาท่ีของเซลลความสําคัญของ
บัฟเฟอรในส่ิงมีชีวิตโมเลกุลของสารในส่ิงมีชีวิต      ชีวโมเลกุลคารโบไฮเดรต
โปรตีน     ลิพิด     กรดนิวคลีอิก      ฮอรโมน     เอนไซม     วติะมิน      และเกลือแร  
 เมตะบอลิซึมของคารโบไฮเดรต    ลิพิด      โปรตีน      และของเหลวในรางกาย  
การยอยและการดูดซึมอาหาร       
 

4022516 ชวีเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร              
Biochemistry for Agro-Industry   

3(3-0) 

           วชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 4021110  เคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
          องคประกอบของเซลลชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรท ลิปค กรดอะมิโนและโปรตนี 

เอนไซม กรดนิวคลิอิก วิกีเมตาบอลิสม และการควบคุมเมตาบอลิสมของชีวโมเลกลุ
เหลานี ้

  

4022517 ปฏิบตัิการชีวเคมีสําหรบัอุตสาหกรรมเกษตร 
Biochemistry Laboratory for Agro – Industry 

1(0-3) 

                วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4022516  ชีวเคมีสําหรับอุตสาห-กรรมเกษตร 
               ปฏิบัติการเตรียมสารละลายบัปเฟอร  ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของคาร
โบไฮ-เดรทลิปค  กรดอะมิโนและโปรนตีน ปฏิบัติการเกี่ยวกับจลนพลศาสตรของ
เอนไซม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

  

4022603 การวิเคราะหอาหาร 
Food Analysis 

3(2-2) 

 การวิเคราะหสารอาหารประเภทตาง ๆ ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

การวิเคราะหหาสัดสวนขององคประกอบอาหารสําเร็จรูปเพื่อศึกษาสูตรอาหาร การ
วเิคราะหน้าํเพื่อประโยชนในกระบวนการผลิต 

   

4022610 คณุภาพวิเคราะห 
Qualitative Analysis 

2(2-0) 

 ศึกษาสมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเปนไอออน การแยกสลายดวยน้ํา คาคง
ตวัของผลคูณการละลาย      การวิเคราะหกึง่จุลภาค     คุณภาพวิเคราะหของไอออน  

อนินทรีย สมดุลและแกมโพเทอริซึมและหลักการทดสอบโดยเปลวไฟ 

 

4022611 

 

ปฏิบตัิการคุณภาพวิเคราะห 
Qualitative Analysis Laboratory 

 

2(0-4) 

                หลักการวิเคราะหกึง่จุลภาค ทักษะการวิเคราะหทางคุณภาพของสาร  
อนินทรีย  แคตไอออน แอนไอออน สารประกอบ ของผสม โลหะและโลหะผสม 

   

4022612 ปริมาณวิเคราะห 
Quantitative Analysis 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4021105 เคมี 1 

ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก และ
วิเคราะหปริมาณโดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาการ
ตกตะกอนและปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซอน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022613 ปฏิบตัิการปรมิาณวิเคราะห 
Quantitative Analysis Laboratory  

1(0-3) 

 ปฏิกิริยาเกี่ยวกับการวิเคราะหปริมาณของสารโดยนํ้าหนักและการ
วเิคราะหปริมาณโดยปริมาตร 

   

4022614 การวิเคราะหเคมีดวยอุปกรณ 1 

Instrumental Analysis 1 

3(3-0) 

 ศึกษาหลักการ สวนประกอบของเคร่ืองมือและการประยุกตใชในการ
วิเคราะหเคมีโดยอินฟาเรด อัลตราไวโอแลต วิสิเบิล และอะตอมมิกแอบซอฟชัน 

สเปกโทรโฟโตรมิเตอร เอกซเรย คริสตัลโลกราฟ การวิเคราะหโดยวิธีทางกัมมัน
ตะรังสี การวิเคราะหทางอุณหภูมิ 

   

4022615 ปฏิบตัิการวิเคราะหเคมีดวยอุปกรณ 1 

Instrumental Analysis Laboratory 1 

1(0-3) 

 ปฏิบัตกิารวิเคราะหดวยอินฟาเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิลอะตอมมิกแอน
ซอฟซัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร การวิเคราะห การอุณหเคมี 

   

4022616 เคมีวเิคราะห 
Analytical Chemistry 

3(3-0) 

 บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณ
ปริมาณสัมพันธ และการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ทฤษฎีและการประยุกตการ
วิเคราะหเชิงปริมาณข้ันพื้นฐานของการวิเคราะหโดยปริมาตรและการช่ังน้ําหนัก 

การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน ท้ัง
ในสารละลายนํ้าและไมใชน้ํา การวิเคราะหโดยการช่ังน้ําหนักจะรวมท้ังการ
ตกตะกอนและการระเหย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

  

4022617 ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะห 
Analytical Chemistry Laboratory 

1(0-3) 

 การใชอุปกรณเกี่ยวกับการวัดปริมาตร การวิเคราะหหาปริมาณโดยการวัด
ปริมาตร     การไทเทรตสารละลายประเภท ตาง ๆ       การวิเคราะหหาปริมาณ โดย 
น้าํหนักโดยใชตวัตกตะกอนอินทรียและอนินทรีย   การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร 

   

4022618 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1 

Instrumental Methods of Chemical Analysis 1 

3(3-0) 

 ศึกษาหลักการ  สวนประกอบของเคร่ืองมือและการประยุกตทาง สเปกโต-

รสโกปท่ีเกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เชน การ
วิเคราะหโดยอินฟาเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล การวัดความขุนโดยวิธีเนฟโลเมทรี 
เทอรบีดีเมทรี และอะตอมมิกแอบซอฟซัน อะตอมมิกอีมิสซัน      เฟลมอิมิสซัน 

สเปกโตรโฟโตมิเตอร    ฟลูออเรสเซนต  และ นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนสเปก
โตรสโกป 

   

4022619 ปฏิบตัิการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 1 

Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับวิชา การ
วเิคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 1 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022620 เคมีวเิคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
Analytical Chemistry  for Agro-Industry 

3(3-0) 

                   วชิาท่ีตองเรียนมากอน คือ วชิา  :  4021110   เคมีท่ัวไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร   
               ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับการวิเคราะห   ความเขมขนของสารละลาย   มวลสาร
สัมพันธ   และสมดุลเคม ีการวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนกั    การวิเคราะหปริมาณโดย
ปริมาตรของปฏิกิริยากรด เบส   ปฏิกิริยารีดอกซ  ปฏิกิริยาตกตะกอนและปฏิกิริยาของ
สารเชิงซอน การวเิคราะหในเชิง    คุณภาพทางเคมี       

  

4022621 ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
Analytical Chemistry  Laboratory for Agro-Industry 

2(0-6) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน คือ วชิา : 4022620 เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
              หลักการเบ้ืองตนในการวิเคราะห การเลือกเคร่ืองมือ การเตรียมสารละลาย 
การวิเคราะหทางคุณภาพของไอออนแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะหหาปริมาณทาง
น้าํหนกัและปริมาตร การวิเคราะหทางคุณภาพและปริมาณโดยใชเคร่ืองมืออยางงาย 

   

4022701 เคมีประยุกต 
Applied Chemistry 

3(2-2) 

 สารเคมีท่ีใชในบานบางชนิด เชน การทําสบู ยาสีฟน เคร่ืองสําอางและ
ผลิตภัณฑพลาสติกชนิดตาง ๆ ศึกษาสมบัติของสารผสมแตละชนิดท่ีจะนําไปใชใน
การผลิตสารตาง ๆ       ปริมาณสารปนปลอมในหัวแชมพู ศึกษากระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมของสารบางชนิด เทคนิคตาง ๆ ทางอุตสาหกรรม เพื่อใหไดผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพดีและมีผลผลิตสูง การประยุกตอุณหพลศาสตรในทางอุตสาหกรรม การ
นาํวัสดุท่ีใชแลวกลับมาใชใหม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022702 กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม 

Process in Industrial Chemistry 

2(1-2) 

 กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมของการผลิตเสนใย  เยื่อกระดาษ   

และการทอ   เยื่ออาหาร   สี   ยาง   เซรามิกสและพลาสติก 

   

4022704 เคมีอาหาร 1 

Food Chemistry 1 

3(2-2) 

 กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมอาหาร เคมีทางโภชนาการ การวัดปริมาณ 

ความตองการแคลอร่ีของคนและสัตว คารโบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ไขมัน แร
ธาตุ และวิตามินท่ีจําเปนตอรางกาย 

  

4022706 กระบวนการแปรรูปยาง 
Rubber Processing  

3(3-0) 

 เคร่ืองจักรท่ีใชในกระบวนการแปรรูปยาง การผสมสารเคมีเขาไปในยางโดย
ใช      ลูกกล้ิงและเคร่ืองผสมแบบปด การเตรียมยางผสมสารเคมีเพื่อการแปรรูป การ
แปรรูปโดยวิธีการเอกซทรูซัน การรีดใหเปนแผน การเคลือบผาใบดวยยาง การยืด
ยางเขาพิมพ การวัลคาไนซยางโดยใชน้ําและอากาศรอน การวัลคาไนซยางแผนตอ 
โดยใชเกลือเหลว ฟลูอิดไดสเบด คล่ืนไมโครเวฟและอ่ืน ๆ ปจจัยท่ีมีผลตอการแปร
รูป เชน อุณหภูมิ ความดัน ชนิดของยางและ     สารเคมี ปญหาการผลิตและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการแปรรูปยาง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

   

4022707 ผลิตภัณฑยาง 
Rubber Products 

2(2-0) 

 อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยาง  เชน   ยางรัด     ยางลบ    ยางใน
รถจักรยาน รถจักรยานยนตและรถยนต รองเทายาง กระเปาน้ํารอน ยางรถยนต ยาง
ท่ีใชเปนสวนประกอบในเคร่ืองยนตและอ่ืน ๆ  

   

4022708 เทคโนโลยีลาแท็กซ 
Latex Technology 

3(2-2) 

 น้ํายางธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพและเคมี การเก็บรักษาสารเคมีท่ีใชน้ํา
ยางขน น้าํยางสังเคราะห วิธีสังเคราะห ชนิดของยางสังเคราะห การทดสอบคุณภาพ
ของนํ้ายาง สารเคมีท่ีใชผสมนํ้ายางและการเตรียมสารเคมีท่ีใชผสมนํ้ายาง วิธีการทํา
ผลิตภัณฑจากน้ํายาง เชน ลูกโปง หวันม ยางฟอก น้ํา กาวยาง 

   

4022709 สารเคมีผสมยาง 
Rubber Additives 

3(3-0) 

 ชนิดของสารคเมีท่ีใชผสมในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห เพื่อใหได
ยางท่ีมีสมบัตติามตองการ เชน สารวัลคาไนซ สารเรง สารกระตุน สารเพิ่ม สาร
ปองกันยางเส่ือม สารเพิ่มความแข็งแรง สารทําใหยางนิม่ เปนตน 

  

4022710 ปฏิบตัิการวิเคราะหยางและสารเคมีผสมยาง 
Analysis of Rubber and Rubber Additives 

2(0-4) 

 การวิเคราะหยางดิบ หาปริมาณของสารเพ่ิมในยาง วเิคราะหสารเคมีในยาง
ท่ีสกัดไดดวยแอซีโตน คลอโรฟอรม อีเทอร แอลกอฮอลและนํ้า ทดลอง วเิคราะห
ปริมาณและคุณภาพของพอลิเมอรชนิดตาง ๆ        การทดสอบระหวางการผลิตและ 
ผลิตภัณฑท่ีได 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

   

4022711 การออกแบบผลิตภัณฑยางเบื้องตน 

Primary Rubber Product Design 

3(2-2) 

 ศึกษาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีทําจากยาง  

   

4022712 ความกาวหนาทางเทคโนโลยยีาง 
Rubber Technology Advancement 

2(2-0) 

 ความกาวหนาดานการวิเคราะหยาง การทําผลิตภัณฑตาง ๆ การแปรรูป
และเทคนิคตาง ๆ  

   

4022715 ปฏิบตัิการแปรรูปยาง 
Rubber Processing Laboratory 

2(0-4) 

 ปฏิบัตกิารผลิตยางโดยใชลูกกล้ิง และเคร่ืองผสมยางแบบปด การเอกซทรู-
ซัน การทดสอบยางท่ียงัไมวัลคาไนซ การอัดยาง การอบยางแบบไอน้ํา และแบบ
อากาศรอน 

   

4022716 ปฏิบตัิการออกสูตรยางเพื่อคุณสมบัติเฉพาะ 
Rubber Formula Extraction for Qualitative of Specific Property 

2(0-4) 

 ปฏิบัติการหาสูตรยาง เพื่อใหไดยางที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามตองการ เชน 

ทนทานตอการสึกหรอ ทนทานตอการหักงอ ทนความรอน ทนตอการออกซิไดส มี
อายุการใชงานนานข้ึน ฯลฯ โดยใชท้ังยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

   

4022717 ปฏิบตัิการทําผลิตภัณฑยาง 
Rubber Processing Laboratory 

2(0-4) 

 ปฏิบัตกิารทําผลิตภัณฑยาง   เชน  ยางลบ   ยางสีขาว   ยางรัด   ยางแหวน   

ยางปะเก็น   ยางทอ ยางขอบกระจก ยางรถและยางหลอดอก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

   

4022718 เทคโนโลยีน้าํยาง 
Latex Technology 

3(2-2) 

 น้าํยางธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การรักษาสภาพ น้ํายางขน 

น้ํายางสังเคราะห การทดสอบคุณภาพยาง สารเคมีผสมน้ํายาง การเตรียมและการ
ผสมสารเคมีในนํ้ายาง    วิธีการทําผลิตภัณฑจากน้ํายาง  เชน  ถุงมือ    ถุงยางอนามัย  
ลูกโปง   ฟองยาง   สายยางยดื   การหลอยางและกาวยาง เปนตน ปฏิบัตกิารทดสอบ 

คุณภาพน้ํายาง การเตรียมสารเคมี การผสมสารเคมีลงไปในนํ้ายาง วิธีการทํา
ผลิตภัณฑจากน้ํายาง 

  

4022719 ปฏิบตัิการเทคโนโลยียาง 1 

Rubber Technology Lab 1 

2(0-4) 

 ปฏิบัติการผสมยางโดยใชลูกกล้ิงและเคร่ืองผสมยางแบบปด  การเอกซทรู- 
ซัน การทดสอบยางท่ียงัไมวัลคาไนซ การอัดยาง การอบยางแบบไอน้ํา และแบบ
อากาศรอน 

   

4022720 ปฏิบตัิการเทคโนโลยียาง 2 

Rubber Technology Lab 2 

2(0-4) 

 ปฏิบัติการหาสูตรยาง เพื่อใหไดยางท่ีมีสมบัติเฉพาะตามตองการ เชน 

ทนทานตอการสึกหรอ ทนทานตอการหักงอ ทนความรอน ทนตอการออกซิไดส มี
อายุการใชงาน   นานข้ึน ฯลฯ โดยใชท้ังยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

   

4022721 ปฏิบตัิการเทคโนโลยียาง 3 

Rubber Technology Lab 3 

2(0-4) 

 ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑยาง เชน ยางลบ ยางสีขาว ยางรัด ยางแหวน ยาง
ประเก็น ยางทอ ยางขอบกระจก ยางรถและยางหลอดอก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยียาง 1 

Preparation for Professional Experiences in Rubber  

Technology 1 

2(90) 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-

การณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

โดยกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงาน   วชิาชีพนั้น ๆ  

   

4022802 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยียาง 1 

Field  Experiences in Rubber Technology 1 

3(250) 

 ปฏิบัติงานสนามหรือในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความชํานาญในดาน
ทักษะ   ตลอดจน   ทัศนศึกษาในแหลงสําคัญตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการยาง 

   

4022803 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเคมีปฏิบัติ 1           

Preparation for Professional Experiences in Chemistry 

Technology 1 

2(90) 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของผูประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือ       รูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

   

4022804 การฝกประสบการณวชิาชีพเคมีปฏิบตัิ 1 

Field  Experiences in Chemistry Technology 1 

3(250) 

 ฝกตามโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในทองถ่ินและแหลงอ่ืน ๆ      ในสวนท่ี 

เกี่ยวของ  โดยใหอยูในดุลยพินจิของภาควิชาเคมี  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4022901 โครงการพิเศษยาง 
Special Project  in  Rubber 

3(2-2) 

 ศึกษาในลักษณะการคนควา ทํารายงานหรือปฏิบัติงานเฉพาะกจิเกีย่วของกับ
การจัดการยาง 

   

4022902 สัมมนาเทคโนโลยยีาง 
Seminar in Rubber Technology 

2(2-0) 

 สัมมนาการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสัมมนาวิจยัทางเทคโนโลยกีารยาง 
  

4023101 เคมีท่ัวไป 3 

General Chemistry 3 

3(2-2) 

 ความสําคัญของวิชาเคมี การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ  ของ
ผสม อะตอม โครงสรางของอะตอม โมเลกุล หลักเบ้ืองตนของพันธะเคมี การ
เปล่ียนแปลงของสาร ปฏิกิริยาเคมีอยางงาย กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร ความรู
เบ้ืองตน เกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย   ความสัมพันธของสารอาหารตาง ๆ   ตอ
รางกาย      พลังงานจากแอลกอฮอล ถานหิน หนิน้ํามัน แกสธรรมชาติ ปโตรเลียม ดวง
อาทิตย พลังงานนิวเคลียร อุตสาหกรรมท่ีสําคัญในประเทศไทย อุตสาหกรรมใน
ทองถ่ิน 

   

4023201 เคมีอนนิทรีย 1 

Inorganic Chemistry 1 

3(2-2) 

 ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 

สมบัตขิองสารละลาย  ทฤษฎีท่ีเชิงอธิบายพันธะเคมี สมดุลเคมี ผลของไอออนรวม 

กรด เบส เกลือ การแยกสารสลายดวยน้ํา   ปฟเฟอร เคมีของสารอนินทรียในตัวทํา
ละลายท่ีไมใชน้ํา เคมีไฟฟาเบ้ืองตน เคมีนวิเคลียรเบ้ืองตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4023202 เคมีอนินทรีย 2 

Inorganic Chemistry 2 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022201 เคมีอนินทรีย 1 

ศึกษาเกีย่วกับเคมีของสารเชิงซอนในดานโครงสราง การเรียกช่ือ    
ไอโซเมอร การเตรียมสารเชิงซอน พันธะในสารเชิงซอน ทฤษฎีเวเลนซบอนด 
ทฤษฎีคริสตัลฟลด ทฤษฎีลิแกนดฟลด สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซอนและ
ปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซอน สมมาตร และทฤษฏีกลุม 

   

4023203 ปฏิบตัิการเคมีอนินทรีย 2 

Inorganic Chemistry Laboratory 2 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยาของไอออนโลหะ การเตรียมสารอนินทรีย  
เตรียมสารประกอบเชิงซอน หาพลังงานสปลิททิง (Splitting energy) ของ
สารประกอบเชิงซอน สมมาตร และทฤษฎีกลุม 

   

4023204 เคมีอนินทรีย 3 

Inorganic Chemistry 3 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4023202 เคมีอนินทรีย 2 

เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนดและแอกติไนด เคมีของสารประกอบ
ออรกาโนเมทัลลิก 

   

4023205 ปฏิบตัิการเคมีอนินทรีย 3 

Inorganic Chemistry Laboratory 3 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชัน เชน   การ
เตรียมและการตรวจสอบสมบัติ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4023206 เคมีออรแกโนเมทาลิก 
Organometalic Chemistry 

2(2-0) 

 หลักการเบ้ืองตนของการกอเกิดพันธะและโครงสรางของสารประกอบ
เชิงซอนออรแกโนแทรนซิชัน ปฏิกิริยาแทนท่ีลิแกนด ซ่ึงโคออรดิเนตกับโลหะ 
ออกซิเดทีฟแอดดิชัน และ  รีดักทีฟอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยาการสอดแทรกภายใน
โมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนท่ีแบบนิวคลิโอฟลิกและอิเลคโตรฟลิกบนลิแกนด   ซ่ึง
โคออรดิเนตอยูกับโลหะแทรนซิชัน การเรงในปฏิกริยาแบบเอกพันธในปฏิกิริยา
การเติมไฮโดรเจน ตัวเรงในปฏิกิริยาโพลิเมอไรเชชันของพวกโอเลฟนและอะเซติเล
ชัน การประยุกตของสารประกอบเชิงซอนออรแกโนแทรนซิชันในการสังเคราะห
สารอินทรีย   

   

4023301 เคมีอินทรีย 2 

Organic Chemistry 2 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022307  เคมีอินทรีย 1 

ศึกษาโครงสราง สมบัติ การเตรียมปฏิกิริยาชนิดของปฏิกิริยา พลังงาน ของ
ปฏิกิริยา และกลไกของปฏิกิริยาของสารอินทรียท่ีมีไนโตรเจน  กํามะถันและ
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ สารประกอบพอลินิวเคลียรอะโรเมติก สารเฮทเทอโร
ไซคลิกชนิดตาง ๆ สารอินทรียท่ีพบในธรรมชาติ สารออรแกโนเมทัลลิก 

   

4023302 ปฏิบตัิการเคมีอินทรีย 2 

Organic Chemistry Laboratory 2 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอินทรียท่ีมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กํามะถัน เปน   

องคประกอบ เชน ปฏิกิริยาไนเตรชัน ปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟ ปฏิกิริยาเรืองแสง การ
เตรียมสารประกอบเฮทเทอโร  ไซคลิก   เชน  การบูร ยาซัลฟา การเตรียมกรีญารรีเอ
เจนต 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4023304 เคมีอินทรีย 3 

Organic Chemistry 3 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1 

คารบอเนียมไอออน คารแบนไอออน อนุมูลเสรีและคารบีน การจัดเรียงตัว
ในโมเลกุล   กลไกของปฏิกิริยาชนิดตาง ๆ       และวิธีการตรวจสอบไอออนท่ีกลาว 
ขางตน 

   

4023307 สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอินทรีย 
Spectroscopy of Organic Chemistry 

2(2-0) 

 การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย โดยวิธีสเปกโทรสโกป  เชน 

อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล นวิเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ แมสสเปกโทรส
โกป 

  

4023308 อินทรียสังเคราะห       
Organic Synthesis 

2(2-0) 

 การออกแบบสังเคราะหสารอินทรีย โดยการวิเคราะหแบบยอนกลับและ
การสังเคราะหสารอินทรียท่ีนาสนใจ                                     

  

4023309 ปฏิบตัิการอินทรียสังเคราะห       
Organic Synthesis Laboratory 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกีย่วกับการสังเคราะหสารอินทรียบางชนิด 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

   

4023401 เคมีเชิงฟสิกส 2    

Physical Chemistry 2 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022404 เคมีเชิงฟสิกส 1 

อัตราการ เ กิดปฏิกิ ริ ย า เค มีจลนพลศาสตรของปฏิกิ ริ ย า เ ชิงซอน
จลนพลศาสตรของโมเลกุล   โครงสรางของอะตอมและโมเลกุล  โครงสรางของ
อะตอมและโมเลกุล  โฟโตเคมี เคมีพอลิเมอร เคมีพ้ืนผิว อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ        

  

4023402 ปฏิบตัิการเคมีเชิงฟสิกส 2 

Physical Chemistry Loboratory 2 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกีย่วจลนพลศาสตร อัตราการเกิดปฏิกิริยา อันดับปฏิกิริยา ความ
ตงึผิว สเปกโทรสโกป และไฟฟาเคมี                                 

  

4023501 ชวีเคมี 2              

Biochemistry 2                    

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4022503 ชีวเคมี 1 

ศึกษากระบวนการยอย  การดูดซึมเมแทบอลิซึมและการควบคุมวิถีเมแทบ- 

อลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเกลือแร 
  

4023502 ปฏิบตัิการชีวเคมี 2              

Biochemistry Laboratory 2        

1(0-3) 

 

 

ปฏิบัติการเกีย่วกับจลนพลศาสตรของเอนไซมและเมแทบอลิซึมของ 
ชีวโมเลกุล 
 

4023603 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2 

Instrumental Methods of Chemical Analysis 2 

3(3-0) 

 ศึกษาหลักการ และการประยุกตการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา การแยก การ
สกัด หลักการและการประยุกตทางโครมาโทกราฟ    แมสสเปกโตรสโกป 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 

  

4023604 ปฏิบตัิการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 2 

Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2 

1(0-3) 

 การวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา เทคนิคการแยกและสกัดดวยตัวทําละลาย การ
ทําใหบริสุทธ์ิโดยวิธีโครมาโทกราฟ 

  

4023605 การวิเคราะหดนิและปุย       
Analysis of Soil and Fertilizer 

3(2-2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022616 เคมีวิเคราะห 
การเกบ็ตัวอยาง การเตรียมตัวอยางดินและปุยเพื่อการวิเคราะหทางคุณภาพ

และปริมาณ กรรมวิธีการวิเคราะหทางเคมี หลักการใชเคร่ืองมือในการวิเคราะห 
การแปลความหมายของผลการวิเคราะห 

  

4023702 การผลิตอุปกรณการสอนเคมี 

Teaching Aid Construction for Chemistry 

3(2-2) 

 ความสําคัญของอุปกรณ แนวคิดในการผลิตอุปกรณ งานไม งานโลหะ งาน
พลาสติก งานแกว อุปกรณเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสอยางงาย งานโสตทัศนูปกรณ 
วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับวิทยาศาสตร งานซอมแซมอุปกรณวิทยาศาสตร การใช
เคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ การผลิตอุปกรณโดยใชวตัถุดิบในทองถ่ิน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป) 

  

4023703 เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี       

Chemistry Laboratory Skill Improvement  

2(1-3) 

 ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี ประเภทของสารเคมี การเก็บและการ
เลือกใชสารเคมี อุปกรณเคร่ืองแกวและพลาสติก การเตรียมรีเอเจนต การคํานวณใน
การเตรียม       สารละลาย  เทคนิคการทดลองดวยเคร่ืองมือมูลฐานท่ีใชใน
หองปฏิบัตกิารเคมี ข้ันตอนในการ   ดําเนินงานในหองปฏิบัติการเคมี 

  

4023706 เคมีอุตสาหกรรม                      

Industrial Chemistry  

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022404 เคมีเชิงฟสิกส 1 

ศึกษาการทาํงานโดยหลักทางกายภาพท่ีเกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมียูนิต 

โอเปอเรชัน กลศาสตรของของไหล การขนสงและการเก็บของไหล การผลิตความ
รอน การถายเท และการเก็บรักษา กระบวนการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน การ
ผลิตปุย การผลิตกรดซัลฟวริก และสารอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

  

4023707 ยูนติโอเปอเรชนั           

Unit Operation                  

3(3-0) 

 ศึกษาเกี่ยวกับหนวย    มิต ิ   ของไหล     การผสมสารตะกอน การกรองใน 

อุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง การขนสงของแข็งโดยใชลม การถายโอนความ
รอน เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน การผลิตความรอน การผลิตไอน้ํา การละลาย การ
ระเหย การตกผลึก รีเวิรสออสโมซีส อัตราฟลเตรชัน การดูดซึม การดูดซับ การ
อบแหง การสกัดแยกสาร 

  

4023708 เคมีสภาวะแวดลอม           

Environmental Chemistry          

3(3-0) 

 มลพิษทางน้ํา  ดินและอากาศ   การสุมตัวอยางนํ้า ดิน การวิเคราะหน้ําเสีย 
ดิน พืช ยาฆาแมลง โลหะหนักในดิน น้ํา อากาศ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

  

4023709 ปฏิบตัิการเคมีสภาวะแวดลอม  

Environmental Chemistry Laboratory  

1(0-3) 

 การวิเคราะหหาคาออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า คาความตองการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี คาความตองการออกซิเจนทางเคมี การวิเคราะหหาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และกํามะถันในดิน การวิเคราะหยาฆาแมลง โลหะหนักในพืช ในดิน ในน้ํา และใน
อากาศ  

  

4023710 เคมีพอลิเมอรเบื้องตน       

Introduction to Polymer Chemistry 

3(3-0) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพอลิเมอร ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรไรเซชัน การ
สังเคราะหพอลิเมอร กลไกของการเกิดพอลิเมอร การหาขนาดโมเลกุล ทดสอบ
สมบัตขิองพอลิเมอร 

  

4023711 เคมีอาหาร               
Food  Chemistry 

3(3-0) 

 การเปล่ียนแปลงโครงสรางและสมบัติทางเคมีของสารอาหารใน
กระบวนการ รวมท้ังสารเติมแตงสี กล่ิน รส และสารถนอมอาหาร 

  

4023712 ปฏิบตัิการเคมีอาหาร       
Food Chemistry Laboratory 

1(0-3) 

 ปฏิบัติการวิเคราะหปริมาณและของแข็งท้ังหมด น้ําตาล แอลกอฮอล 
สารอาหารความเปนกรด เปอรเซนตความช้ืน การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารทาง
เคมีและทางจุลินทรีย สารปนเปอน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

  

4023713 เทคโนโลยีเก่ียวกับปโตรเลียม 

Petroleum Technology               

2(2-0) 

 ธรรมชาติและองคประกอบของปโตรเลียม กระบวนการการกล่ันลําดับ
สวน กระบวนการกําจัดกํามะถัน และกระบวนการตาง ๆ ในผลิตภัณฑท่ีไดจากการ
แยกปโตรเลียม 

  

4023714 อุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียม 

Petrochemical Industry             

2(2-0) 

 ผลิตภัณฑท่ีไดจากการแยกปโตรเลียม และการทําอุตสาหกรรมจากสวน
ตาง ๆ ของปโตรเลียม เชน พลาสติก สี ปุย    

  

4023715 เคมีเก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง  
Chemistry of Fuels 

2(2-0) 

 ชนิดของน้ํามันเช้ือเพลิง สมบัติทางกายภาพ และเคมีของนํ้ามันเช้ือเพลิง 
การ    ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิง  

  

4023716 เทคโนโลยีเซรามิกส 1      

Ceramics Technology  1              

3(3-0) 

 ความเปนมาของเซรามิกสถึงปจจุบัน บทบาทท่ีสําคัญของการทําผลิตภัณฑ   
อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา (Pottery) ในสวนข้ันตอนของการผลิตและ ความรู
ความเขาใจสมบัติทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปนวัสดุ เคลือบ สีเขียน 

การข้ึนรูป การตกแตง การตากแหง และการเผา สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา 
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาและการทดสอบ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

  

4023717 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีเซรามิกส 1 

Ceramics Technology Laboratory 1           

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปน เคลือบ สีเขียน การขึ้นรูป การตกแตง 
การตากแหงและการเผา สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา การตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผา  

  

4023718 เทคโนโลยีเซรามิกส 2      

Ceramics Technology  2 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4023716 เทคโนโลยีเซรามิกส 1 

การศึกษาใหมีความรู ความเขาใจและความคุนเคยในเชิงปฏิบัติการได
เหมาะสม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกสประเภทวัสดุโครงสราง เชน อิฐ กระเบ้ือง 
เปนตน เคร่ือง   สุขภัณฑ วัสดุทนไฟ วัสดุฉนวนไฟฟา วัสดุเคลือบ วัสดุขัด ซีเม็นต 
แกวและเซรามิกส เทคนิคการผลิต สมบัติทางเคมีและกายภาพ การทดสอบและ
มาตรฐานอุตสาหกรรมของ ผลิตภัณฑเซรามิกสเหลานั้น  

  

4023719 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีเซรามิกส 2 

Ceramics Technology Laboratory 2           

1(0-3) 

 ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพวัสดุ โครงสราง เชน อิฐ 
กระเบ้ือง เปนตน เคร่ืองสุขภัณฑ วัสดุทนไฟ วัสดุฉนวนไฟฟา วัสดุเคลือบ วัสดุขัด 

ซีเม็นต แกวและเซรามกิสใหม   
  

4023720 เทคโนโลยีการเคลือบผิว  
Plating Technology          

3(3-0) 

 หลักการชุบผิวโลหะดวยไฟฟา เคร่ืองมือและอุปกรณการชุบ การทําความ
สะอาดผิวกอนชุบ การชุบผิวทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกั่ว ดีบุก ทองเหลือง เงิน 

ทอง โรเดียม แพลทินัม การชุบพลาสติกดวยโลหะ ความปลอดภัยในการชุบ 

   



 

 

72 

 

                

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

  

4023721 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีการเคลือบผิว 
Plating  Technology Laboratory      

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชุบผิวดวยทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกั่ว ดีบุก 

ทองเหลืองเงิน  ทอง โรเดียม แพลทินัม การชุบพลาสติกดวยโลหะ  
  

4023722 เคมีเก่ียวกับสี  

Chemistry of Colour 

3(3-0) 

 สารท่ีทําใหเกิดสี ชนิดและองคประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสี
เพื่อใชในงานดานตาง ๆ เชน สียอมผา สีพิมพ การควบคุมคุณภาพสี    

  

4023723 ปฏิบตัิการเคมีเก่ียวกับสี          

Chemistry of Colour Laboratory  

1(0-3) 

 ปฏิบัติการเกีย่วกับการตรวจสอบคุณภาพของสี การยอม   

  

4023724 เคมีเก่ียวกับเคร่ืองสําอาง        
Chemistry of Cosmetics           

3(3-0) 

 องคประกอบการผลิต ประโยชนและพิษท่ีเกิดจากเคร่ืองสําอาง การ
วิเคราะหเคร่ืองสําอาง เคร่ืองสําอางเก่ียวกับผม เล็บ หนา ผิว ยาระงับกล่ินตัว สบู 
และผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ  

  

4023725 เคมีเก่ียวกับน้ําหอม  

Perfume Chemistry            

2(2-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1 

หลักการสกัดน้ําหอมจากดอกไม สวนประกอบของตนไม การสังเคราะห
น้าํหอม อุตสาหกรรมน้ําหอม 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป) 

  

4023726 ปฏิบตัิการเคมีเก่ียวกับน้ําหอม        

Perfume Chemistry Laboratory      

2(0-4) 

 ปฏิบัตกิารสกัดน้ําหอมจากดอกไมและการสังเคราะหน้าํหอม   

  

4023728 ปฏิบตัิการเปาแกว  
Glass Blowing Laboratory  

2(0-4) 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเปลวออกซี และผลิตอุปกรณ เชน บีกเกอร ขวด
กนกลม เคร่ืองควบแนน เคร่ืองมือท่ีทําดวยแกวแบบตาง ๆ โดยใชแกวโซดาและ
แกวบอโรซิลิเกต  

  

4023729 เคมีของคอลลอยด         
 Colloid  Chemistry  

3(3-0) 

               ระบบของคอลลอยด  สมบัติทางแสงของคอลลอยด  จลนพลศาสตรของ
คอลลอยด  การดูดซึม   การดูดกลืน   สมบัติทางไฟฟาของคอลลอยด  การเตรียม
คอลลอยด  การทําใหบริสุทธ์ิ  ความอยูตัว การรวมตัวของคอลลอยด   คอลลอยดกับ
สารเซอรแฟกแตนท 

  

4023730 พอลิเมอรและเทคโนโลยีพอลิเมอร 
Polymer and Polymer Technology 

3(3-0) 

  ชนิดและคุณสมบัติของโพลิเมอร สารเคมีสําหรับโพลิเมอร การผสม
สารเคมี     เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ เทคนิคการแปรรูปโพลิเมอร เชน การอัดฉีด การ
ทําแผนฟลม การทําโฟม การทําเสนใย การอัดแบบ การฉีด การหลอและการ
ออกแบบพิมพ เปนตน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป) 

  

4023731 

 

ปฏิบตัิการวิเคราะหพอลิเมอรและสารเคมีผสมพอลิเมอร 
Analysis of Polymer and Additives 

2(0-4) 

 

 

               การวิเคราะหพอลิเมอร การหาชนิดและปริมาณสารเคมีในพอลิเมอร  เชน  

สารเพิ่มสารแอนตีออกซิแดนท  เปนตน               

 

4023732 กาวและการติดประสานดวยกาว 
Adhesive and Adhesion 

2(2-0) 

                หลักการยึดเกาะระหวางสาร   สมบัติและลักษณะผิวของสาร  ทฤษฎีการ
ตดิประสานกาวชนิดตาง ๆ  สูตรและสารท่ีใชในการทํากาว 
 

4023733 ปฏิบตัิการเทคโนโลยีพอลิเมอร 
Polymer Technology Lab 

2(0-4) 

 

 

 

ปฏิบัติการเกีย่วกับการแปรรูปพอลิเมอร  เชน  การฉีด  การอัดแบบ  การรีด  

การอัดรีด  การทําโฟม  การทําเสนใย   การหลอ  เปนตน 

              ปฏิบัติการเกีย่วกับการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร  เชน  

สมบัติทางกล สมบัติทางความรอน  สมบัติทางแสง  เปนตน 

  

4023801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเคมี 3 

Preparation  for  Professional  Experience in Chemistry 3         

2(90) 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-

การณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นัน้ๆ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป) 

  

4023802 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  3 

Preparation for Professional Experiences in Rubber and 

Polymer Technology 3 

2(90) 

 

 

               จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-

การณวิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะ     และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู เรียนใหมีความรู    ทักษะ   เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยกระทําในสภาพการณหรือรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับ
งานในวิชาชีพนั้น ๆ 

  

4023902 วทิยาการใหมทางเคมี  

New Technology in Chemistry          

2(2-0) 

 วทิยาการใหมในเคมีท่ีกาํลังอยูในความสนใจ  
  

4023904 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี  

Computer Application in Chemistry    

2(1-2) 

 เปนการนําความรู พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรรวมกับการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปมาใชศึกษาและแกปญหาทางเคมี การวิเคราะหขอมูลและการศึกษาเคมี 

ทฤษฎีภาคปฏิบัต ิจะเนนการฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามเน้ือหาของภาคบรรยาย 
  

4024201 เคมีอนินทรีย 2                   

Inorganic Chemistry 2 

3(2-2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4022201 เคมีอนินทรีย 1 

สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคแวเลนต สารประกอบโคออรดิเนต 

สมบัตขิองธาตุกลุมเอ และกลุมบีในตารางธาตุ โลหะและโลหะผสม  สารกี่งตัวนํา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 

  

4024204 วทิยาการใหมในสาขาเคมีอนนิทรีย                   
New  Technology  Inorganic  Chemistry 

2(2-0) 

  วทิยาการใหมในสาขาเคมีอนินทรียท่ีกาํลังอยูในความสนใจ     
  

4024301 เคมีอินทรีย 2                   

Organic  Chemistry 2 

3(2-2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4022307 เคมีอินทรีย  1 

สมบัติ  ปฏิบัติกิริยาและวิธีสังเคราะหของสารประกอบอะลิฟาติก 
ไนโตรเจนและ   อะลิฟาติกซัลเฟอร     สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคารบอนและ
อนุพันธ เชน สารประกอบอะโรมาติกแฮโลเจน   อะโรมาติกซัลโฟนิก   อะโรมาติก
ไนโตรเจน อะโรมาติกอะมิโน ไดเอโซฟนอลิก และพอลินวิเคลียร เฮทเทอโรไซคลิก 

  

4024306  เคมีของผลิตภณัฑธรรมชาต ิ          

Chemistry of Natural Products 

3(2-2) 

 การบรรยายเกี่ยวกับการแยก ลักษณะโครงสราง และชีวสังเคราะหของ
สารประกอบท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ  

  

4024307 วทิยาการใหมในสาขาเคมีอินทรีย        
New Technology in Organic Chemistry 

2(2-0) 

 วทิยาการใหมในสาขาเคมีอินทรียท่ีกาํลังอยูในความสนใจ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 

  

4024403 เคมีเชิงฟสิกส 3                  

Physical Chemistry 3                 

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4023401 เคมีเชิงฟสิกส 2 

ศึกษาเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรเชิงฟสิกส กลุมสมมาตรเรโซแนนซสเปก 

โทรสโกป 
  

4024404 วทิยาการใหมในสาขาเคมีเชงิฟสิกส    
New Technology in Physical  Chemistry 

2(2-0) 

 วทิยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสิกสท่ีกาํลังอยูในความสนใจ 
  

4024503 ชวีเคมี 3                       

Biochemistry 3                        

3(3-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4023501 ชีวเคมี 2 

ชีวพลังงานศาสตร (Bioenergetics) โครงสรางและหนาท่ีของเยื่อเซลล  
ชีวเคมีของ ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต พันธุศาสตรและการควบคุมความ
ผิดปกติท่ีเกิดจากเมแทบอลิซึม 

  

4024505 วทิยาการใหมในสาขาชีวเคมี         

New Technology in Biochemistry 

2(2-0) 

 วทิยาการใหมในสาขาชีวเคมีท่ีกาํลังอยูในความสนใจ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 

  

4024506 ชวีเคมีวเิคราะห                
Analytical Biochemistry      

2(2-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022503 ชีวเคมี 1 

หลักการและวิธีการท่ีใชในการวิเคราะหสารชีวโมเลกุล ท้ังทางดาน
คุณภาพและปริมาณ การประยุกตใชวิธีการเหลานี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีของสารเหลานั้น 

  

4024601 เคมีวิเคราะห 1                  

Analytical Chemistry 1 

3(2-2) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4023201 เคมีอนินทรีย 1 

หลักการเบ้ืองตนในการวิเคราะห การใชเคร่ืองมือในการวิเคราะห วิธี
เบ้ืองตนในการทําคุณภาพวิเคราะหแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห แคตไอออนและ
แอนไอออนในสารอนินทรีย การวิเคราะหและการคํานวณหาปริมาณสารเคมีใน
ปฏิกิ ริยา  กรด  เบส  และปฏิกิ ริยารีดอกซ  ปฏิกิ ริยาตกตะกอน  และการเกิด
สารประกอบเชิงซอน 

  

4024605 วทิยาการใหมในสาขาเคมีวเิคราะห 
New Technology in Analytical  Chemistry 

2(2-0) 

 วทิยาการใหมในสาขาเคมีวิเคราะหท่ีกาํลังอยูในความสนใจ 
  

4024606 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือชั้นสูง 
Advanced Instrumental Analytical Chemistry 

2(2-0) 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022618 การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 1 

                                 : 4023603 การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 2 

หลักการวิเคราะหดวยเคร่ืองมือช้ันสูง โดยเนนขอดีขอเสียของวิธีวิเคราะห
แตละวิธี และวิธีการออปติไมซเพื่อใหไดผลการวิเคราะหท่ีเท่ียงตรงและแมนยํา 

                                      



 

 

79 

 

                

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป) 

  

4024701 เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม       

Industrial and Environment Chemistry 

3(2-2) 

 กระบวนการผลิตทางเคมีและทางฟสิกสในอุตสาหกรรม      ผลิตภัณฑและ
ประโยชนในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญบางประเภทในประเทศ ทองถ่ินและครัวเรือน 

ส่ิงแวดลอม ความสัมพันธของมนุษยและส่ิงแวดลอม     การเสียดุลของส่ิงแวดลอม 

การปองกันและการแกไขปญหาของส่ิงแวดลอม         

 

4024703 การเปาแกวเบื้องตน                                                                             

Introduction to Glass Blowing 

2(1-3) 

 

 

           การจัดหองสําหรับการเปาแกว  สมบัติทางกายภาพของแกว  ศึกษาชนดิของ
หวัเปา และเปลวไฟ   เคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ท่ีใชในการเปาแกว เทคนิคเบ้ืองตนในการเปา
แกว เชน การตัด  การงอ  การตอแกวชนิดตาง ๆ การซอมแซมและสรางเคร่ืองแกวท่ี
ใชในหองปฏิบัตกิาร 
 

4024708 คณุสมบัตขิองสสารและรีโอโลยี                                                          
Properties of Matter and Rheology 

3(2-2) 

 

 

              บทนํา       โครงสรางอะตอมกับสมบัติทางฟสิกสของวัสดุ    แรงระหวาง
อะตอม     และโมเลกุล  โครงสรางของของแข็ง   และโครงสรางของโพลิเมอรผิว  
และปรากฏการณผิว ขนาดอนุภาค  และลักษณะการจัดตัวของอนุภาค  สมบัติทาง
กลของวัตถุ    สมบัติทางวีสโคอีลาสติก    ความหนืด   และของไหลประเภทนิวโต-

เนียน  และนอนนิวโตเนี่ยน หลักการวัดการไหล  และวีสโคมิเตอร  ปจจัยตาง ๆ ท่ีมี
ผลตอความหนืด  และการไหล 
              การปฏิบัติการ   ใหฝกปฏิบัตโิดยสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา           น(ท-ป) 

  

4024801 การฝกประสบการณวชิาชีพเคมี 3     

Field Experiences  in Chemistry 3 

5(250) 

 ใหมีการฝกไมต่ํากวา 250 ช่ัวโมง ในสถานประกอบการท่ีเปนของเอกชน 

หรือหนวยงานของรัฐท่ีเหมาะสมในเร่ืองเก่ียวกับงานดานเคมี 

  

4024802 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  3 

Field  Experiences  in  Rubber and Polymer Technology  3 

5(450) 

 

 

             จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ     ดานเทคโนโลยียางและ   
พอลิเมอรในสถานประกอบการท่ีเปนของรัฐหรือเอกชน  เพื่อใหเกิดความรู
ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณ 

  

4024903 เคมีศึกษา                      
Chemistry Education 

3(2-2) 

 ศึกษาคนควาหลักสูตรวิชาเคมีในประเทศและตางประเทศ ทําการทดลอง
โดยใชวัสดุเคร่ืองมือ คนควา นําขอมูลมาอภิปรายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดท่ีสําคัญ
ในหลักสูตรเคมี ระดับมัธยมศึกษา ฝกการสอนแบบจุลภาคและการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู เขียนคูมือการทดลอง จัดทําอุปกรณ การทดลองเขียนขอสอบ วัดผล
และประเมินผล 

  

4024904 โครงการวิจัยทางเคมี         

Senior Project in Chemistry 

2(0-4) 

 ศึกษา คนควา ทดลอง รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจัยใน
เนื้อหาท่ีเกี่ยวของในวิชาเคมี 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา        น(ท-ป) 

  

4024905 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1           

Seminar in Specialized Chemistry 1 

1(0-2) 

 ศึกษางานวิจัยความรูทางเคมีใหม ๆ จากวารสาร ตํารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ แลวนําผลการคนความาอภิปราย แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  

  

4024906 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2           

Seminar in Specialized Chemistry 2 

1(0-2) 

 นาํเสนอผลงานการศึกษาจากโครงงานวิจยัทางเคมีของนักศึกษาเอง  
   

4024907 สัมมนาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร                                                      
 Seminar in Rubber and Polymer Technology 

2(2-0) 

              สัมมนาการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรรม และสัมมนาการวิจัย
เทคโนโลยียาง  และพอลิเมอร       

   

4024908 ปฏิบตัิการวิจัยทางเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร                                    
Research Practicum in Rubber and Polymer Technology 

5(300) 

          วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4112302  วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 
         การเขียนเคาโครงการวิจัยการวางแผนการวจิัย การเขียนรายงานการวิจัย 

และปฏิบัตกิารวิจัยความรูพ้ืนฐาน     หรือการประยกุตเกี่ยวกับเทคโนโยลียางและ 
พอลิเมอร   
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หมูวชิาชีววิทยา 
(403) 

 

 

  หมูวชิาชีววิทยา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจดัลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปน ดงันี้ 

  1.  ชีววิทยา  นเิวศวิทยา  อนุกรมวิธาน  ชีววิทยาของเซลล  (403-1--) 

  2.  พฤกษศาสตร  กายวิภาค และสรีรวิทยาของพืช   (403-2--) 

          3.  สัตววิทยา ตัวออน ปรสิต กฏีวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยา 
              ของสัตว                                                                                           (403-3--) 

  4.  พันธุศาสตร                      (403-4--) 

                                     5. ไมโครเทคนิคปฏิบัต ิ                  (403-5--) 

  6.  จลุชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต    (403-6--) 

  7.                           (403-7--) 

  8.  ฝกประสบการณวิชาชีพ     (403-8--) 

            9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
                                         โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย            (403-9--) 
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หมูวชิา ชีววิทยา  (403) 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

4031101 

4031102 

4031103 

4031104 

 4031107 

4031301 

4031302 

4031303 

4032101 

4032201 

4032301 

4032302 

4032401 

4032601 

4032602 

4032603 

4032604 

4032605 

4032606 

4033101 

4033102 

4033103 

4033104 

4033105 

 

 

- 

- 

- 

- 

4031104 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4032602 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ชีววิทยา 1 

ชีววิทยา 2 

ปฏิบัตกิารชีววิทยา 1 

ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

ชีววิทยาพื้นฐาน 

สัตววิทยา 
กฏีวิทยา 
แมลงสังคม 

สรีรวิทยาทั่วไป 

พฤกษศาสตร 
ปรสิตวิทยา 
สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
พันธุศาสตร 
จลุชีววิทยา 
วทิยาศาสตรทางทะเลเบ้ืองตน 

สรีรวิทยาของจุลินทรีย 
สาหรายวิทยา 
ราวิทยา 
ปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา 
นเิวศวิทยา 
วิวฒันาการ 
อนุกรมวิธาน 

ชีววิทยาของเซลล 
ชีววิทยาของการเจริญ 

 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

1(0-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3)  

1(0-3) 

3(2-3) 

3(3-0) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

4033201 

4033202 

4033203 

4033204 

4033205 

4033301 

4033401 

4033402 

4033601 

4033602 

4033603 

4033604 

4033801 

4033802 

4033901 

4034101 

4034102 

4034103 

4034104 

4034105 

4034106 

4034107 

4034108 

4034109 

4034110 

4034111 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช 

สรีรวิทยาของพืช 

การจัดระบบของพืช 

สัณฐานวิทยาของพืชไมมีทอลําเลียง 
สัณฐานวิทยาของพืชมีทอลําเลียง 
สัตวมีกระดูกสันหลัง 
พันธุศาสตรในหมูประชากร 
พันธุศาสตรมนุษย 
เทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองตน 

โพรโทซัววิทยา 
วทิยาไวรัสเบ้ืองตน 

วทิยาแบคทีเรีย 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยาประยุกต 
เสริมทักษะปฏิบัตกิารชีววิทยา 
ชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 
นเิวศวิทยาของพืช 

นเิวศวิทยาของสัตว 
นเิวศวิทยาของมนุษย 
นเิวศวิทยาของจุลินทรีย 
อนุกรมวิธานของจุลินทรีย 
อนุกรมวิธานของพืช 

อนุกรมวิธานของสัตว 
ชีววิทยาของมลพิษ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต 

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว 
 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(2-0) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(90) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

4034112 

4034201 

4034202 

4034203 

4034204 

4034205 

4034206 

4034301 

4034302 

4034303 

4034304 

4034305 

4034306 

4034307 

4034308 

4034401 

4034501 

4034502 

4034601 

4034602 

4034603 

4034604 

4034605 

4034606 

4034607 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย 
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

การเจริญและการพัฒนาของพืช 

ไบรโอโลยี 
เฟรน 

การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถ่ิน 

พยาธิวิทยาของพืช 

สรีรวิทยาของสัตว 
กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมีกระดูกสันหลัง 
วทิยาเอ็มบริโอ 
มิญชวิทยาของสัตว 
พฤติกรรมของสัตว 
ปกษีวิทยา 
การเกบ็ตัวอยางสัตว 
แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ 
พันธุศาสตรของจุลินทรีย 
ไมโครเทคนิค 

เทคนิคทางชีววิทยา 
ยีสตและยีสตเทคโนโลยี 
พาโทเจนิกแบคทีริโอโลยี 
จลุชีววิทยาทางดิน 

จลุชีววิทยาดานสาธารณสุข 

จุลินทรียอุตสาหกรรม 

หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร 
ผลิตภัณฑอาหารที่ใชจุลินทรีย 
 

 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

 

 

 



 
86

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท-ป) 

4034608 

4034609 

4034610 

4034611 

4034801 

4034901 

4034902 

4034904 

4034905 

- 

- 

- 

- 

- 

4034903 

- 

- 

- 

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร 
จลุชีววิทยาทางอาหาร 
เทคโนโลยีการหมัก 

วทิยาภูมิคุมกัน 

การฝกประสบการณวิชาชีพชีววิทยาประยุกต 
โครงการวิจัยทางชวีวิทยา 
สัมมนาชีววิทยา 
ปญหาพิเศษชีววิทยา 
สถิตทิางชีววิทยา 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

5(450) 

3(2-3) 

2(2-0) 

2(0-4) 

3(3-0) 
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          25คําอธิบายรายวชิา 
   หมูวชิาชีววิทยา  (403) 

 

รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

4031101 ชวีวิทยา 1                     3(3-0) 

   Biology 1 

หลักชีววิทยาพื้นฐาน      สารประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวิต     สมบัติของ
ส่ิงมีชีวิตวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  เซลลและเนื้อเยื่อ  การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโต  การจําแนกประเภทของส่ิงมีชีวิต 

 

4031102 ชวีวิทยา 2                     3(3-0) 

   Biology 2 

เมตาบอลิซึม  การแลกเปล่ียนสาร  เอนไซม  การสังเคราะหดวยแสง  การ
หายใจระดับเซลล   การขนสงและการคายน้ํา   สมดุลภายในเซลล    การทํางานของ
ระบบตาง ๆ  พันธุศาสตร    พฤติกรรมและการปรับตัว     ส่ิงมีชีวติกับสภาวะแวด-

ลอม        การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 

4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                    1(0-3) 

  Biological Laboratory 1 

ปฏิบัติการเร่ืองคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท    ลิพิด    โปรตีน      กรด
นวิคลีอิก  วติามิน      การใชกลองจุลทรรศน  เซลล    การแบงเซลล     เนื้อเยื่อ  การ
สืบพันธุของส่ิงมีชีวิต    การเจริญเติบโต  และการจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต 
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รหัส          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา               น(ท-ป) 

 

4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                 1(0-3) 

  Biological Laboratory 2 

ปฏิบัติการเร่ืองการแลกเปล่ียนสาร  เชน  การแพร    ออสโมซีส    เอนไซม   
การสังเคราะหดวยแสง    การหายใจ    การขนสง    การคายนํ้า    การทํางานของ
ระบบตาง ๆ เชน  ระบบกลามเนื้อ  ระบบหมุนเวียนเลือด  ระบบประสาท  ฮอรโมน
สัตว  ฮอรโมนพืชพันธุศาสตร  พฤติกรรม  การปรับตัว  ระบบนิเวศ  การจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 

4031107 ชวีวิทยาพื้นฐาน                     3(2-3) 

  Fundamental Biology 

   สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต  เซลล   เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโต 

ระบบตางๆ ของส่ิงมีชีวิต การจําแนกส่ิงมีชีวิต  กาํเนิดชีวิต  วิวฒันาการ  พันธุกรรม 

ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม   การอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

4031301 สัตววิทยา                     3(2-3) 

  Zoology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4031101  ชีววิทยา 1  หรือ  4031107   ชีววิทยาพื้นฐาน 

ชีววิทยาของสัตว   เซลล   เนื้อเยื่อ    การจําแนกประเภท    การศึกษาดาน
สัณฐานวิทยา    กายวิภาค    สรีรวิทยา    การสืบพันธุ      การเจริญเติบโต       นเิวศ-
วทิยาของสัตว  วิวัฒนาการ  การรวบรวมและเก็บตัวอยางสัตว  การศึกษาภาคสนาม 

 

4031302 กีฏวิทยา                     3(2-3) 

  Entomology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301  สัตววิทยา 
ชีววิทยาของแมลง    สัณฐานวิทยา     สรีรวิทยา   การจําแนกประเภท   การ

กระจาย    ความสําคัญทางเศรษฐกิจ    การใชเคร่ืองควบคุมและการกําจัดแมลง  การ
รวบรวมและการเก็บตัวอยางแมลง  การศึกษาภาคสนาม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4031303 แมลงสงัคม        2(1-3) 

  Social Insect 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4031302   กฏีวิทยา 
 ศึกษาแมลงตาง ๆ ท่ีรวมกันอยูแบบสังคม  เชน มด ปลวก ผ้ึง  โดยเนน
โครงสราง   และหนาท่ีของสวนตาง ๆ ของรางกาย  พฤติกรรมทางสังคม   ตลอดจน
การเล้ียงแมลงสังคมท่ีมีประโยชน   

 

4032101 สรีรวิทยาท่ัวไป        3(2-3) 

  General Physiology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 4031102  ชีววิทยา 2   หรือ    4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 

ความรูพ้ืนฐานทางสรีรวิทยาของส่ิงมีชีวิต   กระบวนการตาง ๆ  ท่ีสําคัญ    

เชน  การสังเคราะหแสง การหายใจ การขนสงและการลําเลียง   ความสมดุลของน้ํา
และเกลือแร  กลไกการประสานงานและควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ  

 

4032201 พฤกษศาสตร                     3(2-3) 

  Botany 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031101 ชีววิทยา  1  หรือ 4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 

   ชีววิทยาของพืช เซลล    เนื้อเยื่อ   สัณฐานวิทยา   กายวภิาคของพืชมีดอก   

สรีรวิทยานิเวศวิทยาของพืช   วิวัฒนาการ   การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บ
ตวัอยางพืช        การศึกษาภาคสนาม 

 

4032301 ปรสิตวิทยา                     3(2-3) 

  Parasitology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301  สัตววิทยา 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรสิตวิทยา       การจําแนกประเภท   วฏัจักรชีวิต  

สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา ของปรสิตในไฟลัมท่ีเกี่ยวของ       ความสัมพันธกับ
มนุษยการรวบรวมและเก็บตัวอยางปรสิต  การศึกษาภาคสนาม      
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4032302 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง                    3(2-3) 

  Invertebrate  

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301 สัตววิทยา 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสัตวไมมีกระดูกสันหลัง         การจําแนกประเภท

ตัง้แตโพรโทซัว    จนถึงโพรโทคอรเดต      ศึกษาสัณฐานวิทยา   สรีรวิทยา   
นเิวศวิทยา   การรวบรวมและเก็บตัวอยาง  การศึกษาภาคสนาม 

 

4032401 พันธุศาสตร                     3(2-3) 

  Genetics 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031102 ชีววิทยา  2   หรือ    4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 

ความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร    หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

การคาดคะเน  ผลลัทธท่ีเกิดในลูกผสม  ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ  
ยนีและโครโมโซม      การจําลองของสารพันธุกรรม      จนีเช่ือมโยงและรึคอมบิ
เนชัน   (Gene Lingkage and Recombination)  เพศ  การกําหนดเพศ  มัลติเปลแผล
ลีส     การควบคุมของ จีนเชิงปริมาณและคุณภาพ     ความแปรปรวนของลูกผสม     

การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม    พันธุวศิวกรรม    พันธุศาสตรประชากร    
การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส 

 

4032601 จุลชีววิทยา                                  3(2-3) 

  Microbiology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  4031101  ชีววิทยา 1  หรือ 4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 

   ความรูพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา       ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคา 
ริโอตการจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา    สรีรวิทยา   การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ  
การควบคุมความสัมพันธของจุลินทรียตออาหาร  น้ํา  ดิน  อากาศ  การอุตสาหกรรม  

การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตานทาน  การศึกษาภาคสนาม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4032602 วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน                   3(2-3) 

  Introduction to Marine Science 

   ขอบเขตของวิทยาศาสตรทางทะเล    อันไดแก     สมุทรศาสตร    เคมีสกา
ยะ 

สมุทรศาสตรธรณี  และสมุทรชีววิทยา      รวมท้ังความสัมพันธของแขนงวิชาตาง  ๆ 

ท่ีมีตอกัน  นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในทะเลดวย 
 

4032603 สรีรวิทยาของจุลินทรีย       3(2-3) 

  Microbial Physiology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
   โครงสรางของเซลล          ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับหนาท่ีของ 

จุลินทรียการเตบิโต  ปจจัยที่มีผลตอการเติบโต    สรีรวิทยาของแบคทีเรีย   
สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับพลังงาน (Energetics)  กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม 

 

4032604 สาหรายวิทยา        3(2-3) 

  Phycology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031101  ชีววิทยา  1 

โครงสราง  สรีรวิทยา   วัฏจักรชีวิต    อนุกรมวิธาน   บทบาททางนิเวศวิทยา 
วิวฒันาการ  ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหรายตอส่ิงมีชีวติอ่ืน  การเก็บรวบรวม  

การเพาะเล้ียง  การแยกสายพันธุบริสุทธ์ิ  การศึกษาภาคสนาม 

 

4032605 ราวิทยา                      3(2-3) 

  Mycology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
   โครงสราง  สรีรวิทยา  วัฏจักรชีวิต  อนุกรมวิธาน  บทบาททางนิเวศวิทยา 

วิวฒันาการ  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และความสําคัญของราตอส่ิงมีชีวติอ่ืน  

การศึกษาภาคสนาม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4032606 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา       1(0-3) 

  Microbial Laboratory 

วิธีใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลินทรีย     เทคนิคการทําปลอดเช้ือ  การ
เตรียมอาหารสําหรับเล้ียงจุลินทรีย    เทคนิคการแยกเช้ือบริสุทธ์ิ     การทดลองทาง 
ชีวเคมี  การวินจิฉัยจุลินทรียเบ้ืองตน      การศึกษาผลของสารปฏิชีวนะตอการ
เติบโตของจุลินทรีย   การวิเคราะหคุณภาพของน้ําโดยใชแบคทีเรีย 

 

4033101 นเิวศวิทยา                     3(2-3) 

  Ecology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031102  ชีววิทยา 2  หรือ 4031107 ชวีวิทยาพื้นฐาน 

   ความรูพ้ืนฐานทางนเิวศวิทยา     ระบบนิเวศ    พลังงาน  ปจจัยจํากัด  วัฏ
จกัร 

ของสาร  ประชากร  ชุมชน  การเปล่ียนแปลงแทนท่ี  การกระจาย   มลพิษ      การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม  การศึกษาภาคสนาม 

 

4033102 วิวฒันาการ                     3(3-0) 

  Evolution 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031101  ชีววิทยา  1 

ความหมายของวิวฒันาการ  และทฤษฎีวิวัฒนาการ    หลักฐานตาง ๆ 

สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการ  ไดแก  คัพภะวิทยา  สรีรวิทยา  กายวิภาคศาสตร  
เปรียบเทียบ  ชีวเคมี โบราณวทิยา  พันธุศาสตรและอ่ืน ๆ  ความสัมพันธของ
อนุกรมวิธานกับวิวัฒนาการ 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4033103 อนุกรมวิธาน                     3(2-3) 

  Taxonomy 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031101  ชีววิทยา  1  หรือ 4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 

ความรูพ้ืนฐานในการจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิต     หลักเกณฑการจําแนก
ประเภทปฏิบัตกิารจําแนกประเภทส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว     การสรางไดโคโทมัส 

คีย (Dichotomous Key)  จากตัวอยางในหองปฏิบัติการและภาคสนาม    การ
รวบรวมและเก็บตัวอยาง     การศึกษาภาคสนาม 

 

4033104 ชวีวิทยาของเซลล                    3(2-3) 

  Cell Biology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031101  ชีววิทยา  1  

โครงสรางและหนาท่ีของเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต        ระดับ
โมเลกุลวัฏจักรของเซลล    การแบงเซลล  เมตาบอลิซึมของเซลล      สารพันธุกรรม
ในเซลล   โพรคาริโอติกและเซลลยคูาริโอติก     การแสดงออกของจีน  (gene 

expression) 

 

4033105 ชวีวิทยาของการเจริญ                    3(2-3) 

  Developmental Biology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031102  ชีววิทยา 2 

การพัฒนาดานชีวภาพ   เคมี  และสรีรวิทยาของเซลลสืบพันธุ     การ
ปฏิสนธิของไขภายหลังการถูกผสม  การเจริญของอวัยวะตาง ๆ ของพืชและสัตว 

 

4033201 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช     3(2-3) 

  Plant Morphology and Anatomy 

สวนประกอบตาง ๆ ของเซลลพืช   ระบบเน้ือเยื่อ  ชนิด  ลักษณะ  รูปราง
และความสัมพันธเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ      ชนิดและรูปรางของเซลลท่ีเปน
สวนประกอบของเนื้อเยื่อพืช  รูปราง และการเจริญเติบโตของสวนตาง ๆ ของพืช   

เชน  ราก  ลําตน  ใบ  ดอก  ผล และเมล็ด 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4033202 สรีรวิทยาของพืช                    3(2-3) 

  Plant Physiology 

กระบวนการดํารงชีวิตของพืช         ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต     และ
การเปล่ียนแปลงสภาพ (differentiation) ของพืช   น้ํา   แรธาตุ    แสง  และฮอรโมน   

กลไกและ   กระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะหดวยแสง     การหายใจ   การ
ขนสง   การคายนํ้า    กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด 

 

4033203 การจัดระบบของพืช                    3(2-3) 

  Systematic Botany 

หลักและระบบวิธีในการจดัจําแนก   (Identification)    จากความรูทาง
สัณฐานวิทยา  (Morphology) และทางสรีรวิทยา (Physiology)  ของพืชไฟลัมตาง ๆ     

และการเรียกช่ือวิทยาศาสตร  อนุกรมวิธาน(Taxonomy) ของพืช  โดยเฉพาะพวกพืช
ท่ีมีทอลําเลียง    พืชท่ีมีคาทางเศรษฐกิจ  เปนตน   วิธีเก็บรวบรวมพืชและการระวัง
รักษาตัวอยางพืช 

 

4033204 สัณฐานวิทยาของพืชไมมีทอลําเลียง                  3(2-3) 

  Morphology of Non - Vascular Plant 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4031101    ชีววิทยา 1 

โครงสราง      การเจริญเติบโต     การเปล่ียนแปลง        การจัดตัว  หนาท่ี 

และวิวฒันาการของเซลล  เนื้อเยื่อ  และอวัยวะของพืชไมมีทอลําเลียง 
 

4033205 สัณฐานวิทยาของพืชมีทอลําเลียง                   3(2-3) 

  Morphology of Vascular Plant 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4031101  ชีววิทยา 1 

โครงสราง       การเจริญเติบโต      การเปล่ียนแปลง     การจัดตัว   หนาท่ี  

และวิวฒันาการของเซลล  เนื้อเยื่อ  ระบบเน้ือเยื่อและอวัยวะของพืชท่ีมีทอลําเลียง 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4033301 สัตวมีกระดูกสันหลัง                    3(2-3) 

  Vertebrate Zoology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301  สัตววิทยา 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา    กายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยา  วงจรชีวิต (Life 

cycle)  ความเปนอยู  ความสัมพันธตอส่ิงแวดลอม  การเจริญเติบโตของตัวออนและ
การแบงหมวดหมูของสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง 

 

4033401 พันธุศาสตรในหมูประชากร      2(2-0) 

  Population Genetics 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032401  พันธุศาสตร 
การถายทอดพันธุกรรมในหมูประชากร     อัตราการเปล่ียนแปลงจีโนไทป 

(Genotype)  และฟโนไทป (Phenotype) ในหมูประชากร   การนํากฎของเมนเดลมา
ใชการเปล่ียนแปลงของประชากรเนื่องดวยสาเหตุตาง ๆ   และการสมดุลยของ
ประชากร 

 

4033402 พันธุศาสตรมนุษย                    3(2-3) 

  Human Genetics 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032401  พันธุศาสตร 
   หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย  การควบคุมลักษณะ 

ตาง ๆ ในหมูประชากรมนุษย 
 

4033601 เทคโนโลยีชวีภาพเบื้องตน                   3(2-3) 

  Introductory Biotechnology 

เซลลและกระบวนการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต    การเพาะเล้ียงเซลล  การ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ   การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในทาง          
อุตสาหกรรม    การปรับปรุง พันธุพืชและสัตว   และการควบคุมโดย
กระบวนการชีววิทยา 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4033602 โพรโทซัววิทยา                     3(2-3) 

  Protozoology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4031101  ชีววิทยา 1 

   ชีววิทยาของโพรโทซัว      การจําแนกประเภท     สัณฐานวิทยา     
สรีรวิทยา 

วฏัจักรชีวติของโพรโทซัวบางชนดิท่ีดํารงชีวิตเปนอิสระและเปนปรสิต         การ
เก็บรวบรวม  การเพาะเล้ียง  การแยกสายพันธุบริสุทธ์ิ  การศึกษาภาคสนาม 

 

4033603 วิทยาไวรัสเบื้องตน                    3(2-3) 

  Introduction to Virology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4032601  จุลชีววิทยา 
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบ้ืองตนของไวรัสวิทยา    โครงสรางและ

สวนประกอบการจาํแนก  การติดเช้ือ  การตรวจสอบ  ชนิด  การแยกเช้ือ  และ
อิทธิพลของไวรัสตอส่ิงมีชีวิตอ่ืน 

 

4033604 วิทยาแบคทีเรีย                     3(2-3) 

  Bacteriology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
   ชีววิทยาของแบคทีเรีย    สัณฐานวิทยา    สรีรวิทยา    ชีวเคมี   อนุกรมวิธาน  

 การเพาะเล้ียง   แบคทีเรียท่ีสําคัญทางดานเกษตร  การแพทย และอุตสาหกรรม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4033801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพชีววิทยาประยุกต     2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Applied Biology 

   จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
  วชิาชีพเกี่ยวกับลักษณะของงานและโอกาสของการประกอบอาชีพ       การพัฒนาตัว 
    ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ    และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ         ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ ศึกษาดูงานในหนวยท่ีจะฝกประสบการณวชิาชีพ และจัดสัมมนาเพ่ือฝกทักษะ
เพิ่มเติม 

 

4033802 เสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา      3(2-3) 

  Essential Skills for Biological Laboratory 

หลักการปฏิบัตเิบ้ืองตนในการปฏิบัตกิารทางชีววิทยา  การใช  การดูแล
รักษาการซอมแซมอุปกรณและเคร่ืองมือทางชีววิทยาเบ้ืองตน    ฝกทักษะการเตรียม
สารเคมีพ้ืนฐาน  เทคนิคการเก็บตัวอยางพืชและสัตว 

 

4033901 ชวีวิทยาสําหรับครูวทิยาศาสตร                   3(2-3) 

  Biology for Science Teacher 

การศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา       การ
อภิปรายความคิดรวบยอดท่ีสําคัญในหลักสูตร        การเรียนรูโดยวิธีปฏิบัติการ      
(Laboratory Approach)    การศึกษาแบบเรียนและคูมือครู      การจัดทําส่ือการสอน     

การออกแบบ    การทดลอง      การจัดทําอุปกรณการทดลองอยางงาย  เพื่อให
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034101 นเิวศวิทยาของพืช                    3(2-3) 

  Plant Ecology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4033101  นเิวศวิทยา 
ความสัมพันธของพืชกับส่ิงแวดลอม    ระบบนิเวศ     การถายทอดพลังงาน 

ชุมชนพืช  การกระจาย  การเปล่ียนแปลงแทนท่ี  ความสัมพันธของพืชระหวางพืช
ชนิดเดียวกันและตางชนิดกัน   การใชความรูทางนิเวศวิทยาวิเคราะหชนิดและชุมชน
พืชการศึกษาภาคสนาม 

 

4034102 นเิวศวิทยาของสัตว                    3(2-3) 

  Animal Ecology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4033101  นเิวศวิทยา 
ความสัมพันธระหวางสัตวกบัส่ิงแวดลอม  การกระจาย  การเปล่ียนแปลง

ของประชากร  การจําแนกชนิดของสัตวตามแหลงท่ีอยูอาศัย  พฤติกรรมของสัตว    
การใชความรูทางนิเวศวิทยา  วิเคราะหชนิดและชุมชนของสัตว  การศึกษาภาคสนาม 

 

4034103 นเิวศวิทยาของมนุษย       3(2-3) 

  Human Ecology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4033101  นเิวศวิทยา 
ประชากร  ความสัมพันธระหวางประชากร  ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ท่ีเกี่ยวของ  การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยา  ปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับมนุษย 

 

4034104 นเิวศวิทยาของจุลินทรีย       3(2-3) 

  Microbial Ecology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4033101   นเิวศวิทยา,  4032601  จลุชีววิทยา 
ความสัมพันธระหวางจุลินทรียกบัสภาพแวดลอม   ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอ

การเจริญเติบโตและกระบวนการทางชวีเคมีท่ีมีผลตอจุลินทรีย 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034105 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย      3(2-3) 

  Systemic Microbiology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4032601  จุลชีววิทยา 
   หลักการจําแนกประเภทและการวินจิฉัยจุลินทรีย          จุลินทรียกลุมหลัก 

ๆ   

     โครงสรางและสรีรวิทยา  วิธีการศึกษาและควบคุมจุลินทรีย  ประโยชนและโทษของ 
  จุลินทรีย 
 

4034106 อนุกรมวิธานของพืช       3(2-3) 

  Plant Taxonomy 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4033103 อนุกรมวิธาน 

   แนวคิด    หลักเกณฑ    การต้ังช่ือวิทยาศาสตร    วิธีการจําแนกชนิดของพืช 

  ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ และความเกี่ยวของทางชีววิทยาในแขนงอ่ืน ๆ  

 

4034107 อนุกรมวิธานของสัตว       3(2-3) 

  Animal Taxonomy 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4033103 อนุกรมวิธาน 

   ศึกษาแนวคิด    หลักเกณฑการตั้งช่ือวิทยาศาสตร   การจําแนกชนิดของ
สัตว 
  ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ  และความเกี่ยวของกับชีววิทยาในแขนงอ่ืน ๆ  

 

4034108 ชวีวิทยาของมลพิษ       2(1-3) 

  Pollution Biology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4033101  นเิวศวิทยา 
ชนิด  แหลงกําเนิด  และลักษณะปญหา  สาเหตุ  ผลกระทบของส่ิงแวดลอม

ท่ีเปนพิษตอสังคม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034109 ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต                  3(2-3) 

  Biological Diversity 

เรียนรูถึงความหลากหลายทางดานนิเวศ  พันธุศาสตร  และสปชีสของ
ส่ิงมีชีวิต  เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR 

 

4034110 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช     3(2-3) 

  Plant Biodiversity 

   เรียนรูถึงความหลากหลายทางดานนิเวศ  พันธุศาสตร  และสปชีสของพืช   

  เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR 

 

4034111 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว     3(2-3) 

  Animal Biodiversity 

เรียนรูถึงความหลากหลายทางดานนิเวศ  พันธุศาสตร และสปชีสของสัตว
เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR 

 

4034112 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย     3(2-3) 

  Microbial Biodiversity 

   เรียนรูถึงความหลากหลายทางดานนิเวศ    พันธุศาสตร   และสปชีสของ 
จุลินทรีย     เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR 

 

4034201 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                    3(2-3) 

  Plant Tissue Culture 

การศึกษาเทคนคิและวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  โดยใชอาหารสังเคราะห 
และฮอรโมนในสภาวะปลอดเช้ือ    การนําเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชไปใชใน
การขยายพันธุพืช  ปรับปรุงพันธุพืช  การเกบ็รักษา 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034202 การเจริญและการพัฒนาของพืช      3(2-3) 

  Plant Growth and Development 

กระบวนการตาง ๆ ในการเจริญเติบโตของพืช        ปจจัยท่ีเกี่ยวของและ
สารท่ีควบคุมอัตราการเจริญเติบโต    ประวัติ    ลักษณะ     และการจําแนกประเภท
ของสารท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  อิทธิพลของส่ิงแวดลอม  ท่ีมีตอการ
ตอบสนองของพืชในรูปแบบตาง ๆ     การขยายพันธุ     การสุกและการรวง    การใช
สารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 

4034203 ไบรโอโลยี        3(2-3) 

  Bryology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน   :  4031101   ชีววิทยา 1 

การศึกษาสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา   การสืบพันธุ  วฏัจักรชีวิต  วิวฒันาการ  
นเิวศวิทยาของไบรโอไฟต  การเกบ็รวบรวมตัวอยาง  การศึกษาภาคสนาม 

 

4034204 เฟรน         3(2-3) 

  Fern 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031101  ชีววิทยา 1 

การศึกษาสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  การสืบพันธุ    วฏัจักรชีวิต   นเิวศวิทยา 
วิวฒันาการ   การจําแนกประเภทของเฟรน   การเพาะเล้ียง  การรวบรวมและเก็บ
ตวัอยางการศึกษาภาคสนาม 

 

4034205 การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถ่ิน                 2(1-3) 

  Survey and Collection Local Plants 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  : 4032201  พฤกษศาสตร 
   การศึกษาสัณฐานวิทยา   สรีรวิทยา   การสืบพันธุ    วฏัจักรชีวิต  นเิวศวิทยา 
  วิวฒันาการ  การจําแนกประเภทท่ีสําคัญในทองถ่ิน   การเพาะเล้ียง  การรวบรวมและ 
  เก็บตัวอยาง  การศึกษาภาคสนาม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034206 พยาธิวทิยาของพืช                    3(2-3) 

  Plant Pathology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032201  พฤกษศาสตร และ 4032601 จลุชีววิทยา 
ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับพยาธิวิทยาของพืช  วัฏจักรชีวิต  ปฏิกิริยาระหวาง

ปรสิต และพืช  การวินิจฉัยพยาธิวิทยาของพืช    ความสัมพันธระหวางเช้ือโรคและ
ส่ิงแวดลอม   การแพรระบาด  และการควบคุมโรคพืช  ปฏิบัติการและการฝก
ภาคสนาม 

 

4034301 สรีรวิทยาของสัตว       3(2-3) 

  Animal Physiology 

ระบบตาง ๆ   และกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism)    หอหุมรางกาย
ระบบโครงกระดูก     ระบบกลามเนื้อ     ระบบยอยอาหาร      ระบบหายใจ     ระบบ
การหมุนเวียนโลหิต  ระบบขับถาย  อวัยวะรับความรูสึกตาง ๆ    เชน   ห ู จมูก  ล้ิน  

ผิวหนัง  ระบบประสาท   ระบบตอมไรทอ  และระบบสืบพันธุ 
 

4034302 กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมีกระดูกสันหลัง                3(2-3) 

  Comparative Anatomy of Chordate 

ความหมายของกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมีกระดูกสันหลัง  
ลักษณะสําคัญของสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ของตัวออน  และอวัยวะท่ี เปล่ียนแปลงไปจากเนื้อ เยื่อของตัวออน    ศึกษา
เปรียบเทียบโครงสราง และการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในแตละระบบ        โดยการ
เปรียบเทียบต้ังแตสัตวมีกระดูกสันหลังช้ันตํ่า  จนถึงสัตวมีกระดูกสันหลังช้ันสูง 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034303 วิทยาเอ็มบริโอ                     3(2-3) 

  Embryology 

ข้ันตอนและแบบแผนตาง ๆ ของการเจริญเติบโตของตัวออน    การสราง
เซลลสืบพันธุ    การปฏิสนธิ   การพัฒนาของไซโกตเปนตัวเต็มวัย    วทิยาเอ็มบริโอ
ของพืชใบเล้ียงคู   วิทยาเอ็มบริโอของสัตว     เชน    ซีเลนเทอเรต    แอมฟออกซัส 

(amphioxus) กบ  ไก สัตวเล้ียงลูกดวยนม  ชนิดของรกในสัตวเล้ียงลูกดวยนม 

 

4034304 มิญชวิทยาของสัตว                    3(2-3) 

  Animal Histology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4033301  สัตวมีกระดูกสันหลัง 
การศึกษาชนิด  โครงสราง  หนาท่ี และสมบัติของเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ ของ

สัตว  โดยการยอมสีและศึกษาจากกลองจุลทรรศน 
 

4034305 พฤติกรรมของสัตว       3(2-3) 

  Animal Behavior 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031102  ชีววิทยา 2 

ประเภท  วิวัฒนาการ  การปรับตัว  และเหตุปจจัยในดานพฤติกรรมของ
สัตว 

ไมมีกระดูกสันหลัง และมีกระดูกสันหลัง 
 

4034306 ปกษีวิทยา        3(2-3) 

  Ornithology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301  สัตววิทยา 
การศึกษาสัณฐานวิทยา    กายวิภาค    สรีรวิทยา    การจําแนกประเภทของ

นกการสํารวจนกในธรรมชาติ  การกระจาย  วิวัฒนาการ  พฤติกรรม  การอนุรักษ
พันธุนก   การศึกษาภาคสนาม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034307 การเก็บตัวอยางสัตว                    2(1-3) 

  Animal Museum Collection 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301  สัตววิทยา 
ศึกษา  รวบรวม  เพาะเล้ียงสัตวสําหรับใชในหองปฏิบัติการ และการเก็บ

รักษาไวในพิพิธภัณฑ  ขอดีขอเสียของการเก็บรักษาแตละวิธี 
 

4034308 แมลงสาํคัญทางเศรษฐกิจ                                        2(1-3) 

  Economic Insect 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031302  กฏีวิทยา 
การศึกษา    ชนิด    สัณฐานวิทยา    กายวิภาค    สรีรวิทยา    วฏัจักรชีวิต  

แหลงท่ีอยูอาศัย  การจําแนกประเภท  การกระจาย  การเพาะเล้ียงแมลงท่ีมีประโยชน  
การปองกันการทําลายและการกาํจัดแมลงศัตรูพืช 

 

4034401 พันธุศาสตรของจุลินทรีย                    3(2-3) 

  Microbial Genetics 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา และ 4032401  พันธุศาสตร 
สารพันธุกรรมของจุลินทรีย  การแสดงออกของจีน และการควบคุม    การ 

กลายพันธุ   (Mutation)    และการซอมแซม (Repair)    การวิเคราะหการเช่ือมโยง   
(Linkage  Analysis)      รีคอมบิเนชัน (Recombination)      พลาสมิด (Plasmids)         

ทานสโปซอน (Transposon)   เทคนิคพ้ืนฐานทางพันธุวศิวกรรม   การหาตาํแหนง
ของจีน    การทําแผนท่ีโครโมโซม   (Chromosome Mapping)       คอนจูเกชัน 

(Conjugation)  ทรานสเมชัน (Transformation)   ทรานสดักชัน(Transduction) 

 

 

 

 

 

 



 
105

รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034501 ไมโครเทคนิค                     3(2-3) 

  Microtechnique 

การใชกลองจุลทรรศน  เทคนิคตาง ๆ ในการเตรียมตัวอยางเพ่ือศึกษาภายใต
กลองจุลทรรศน   เชน     การตรึงตัวอยาง (fixation)   การฝงลึก (embedding)      การ
ตดัเนื้อเยื่อ (sectioning)   การยอมสีเนื้อเยื่อพืชและสัตว เพื่อผลิตสไลด 

 

4034502 เทคนิคทางชีววิทยา                    3(2-3) 

  Biotechnique 

การใชเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา  การเก็บตัวอยาง
พันธุพืชและพันธุสัตว    การอัดแหง    การดอง    การสตาฟสัตว   การทําสไลด
ช่ัวคราวและสไลดถาวร    การถายรูปผานกลองจุลทรรศน 

 

4034601 ยสีตและยีสตเทคโนโลยี        3(2-3) 

  Yeast and Yeast Technology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา และ 4032401  พันธุศาสตร 
โครงสราง  สรีรวิทยา  การจําแนกประเภท  อนุกรมวิธาน  พันธุศาสตรและ

นิเวศวิทยาของยีสต    ความสําคัญของยีสตตอการอุตสาหกรรม   เทคนิคการ
เพาะเล้ียงยีสตเพื่อ การอุตสาหกรรม  การแยกสายพันธุใหบริสุทธ์ิ  อุตสาหกรรมการ
หมัก 

 

4034602 พาโทเจนิกแบคทีริโอโลยี        3(2-3) 

  Pathogenic Bacteriology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
 ความสัมพันธระหวางโอสตและแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรคการระบาดของ
เช้ือโรค     ความสามารถในการทําใหเกิดโรค    อาการของโรคตาง ๆ     ท่ีเกิดจาก
แบคทีเรีย 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034603 จุลชีววิทยาทางดิน                    3(2-3) 

  Soil Microbiology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
   ชนิด บทบาท และกระบวนการชีวเคมีของจุลินทรียในดิน    นเิวศวิทยาของ 
  จุลินทรียในดิน  วัฏจักรของสาร  และการเปล่ียนแปลงของแรธาตุท่ีเกิดในดิน  ความ 

     สําคัญและการใชประโยชนทางดานการเกษตร  การปาไม  การศึกษาภาคสนาม 

 

4034604 จุลชีววิทยาดานสาธารณสุข                   3(2-3) 

  Sanitation Microbiology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
หลักดานสาธารณสุขและการสุขาภิบาลในโรงงาน  จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับ

การสาธารณสุข    ระบาดวิทยา (Epidemiology)    การปองกันและการควบคุม     

การทําลายจุลินทรีย  การกําจัดวัสดุเหลือท้ิงจากแหลงตาง ๆ  

 

4034605 จุลินทรียอุตสาหกรรม                    3(2-3) 

  Industrial Microbiology 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
จุลินทรียท่ีมีความสําคัญทางอุตสาหกรรม  หลักการคัดเลือกและการเก็บ

รักษาสายพันธุ          กระบวนการหมัก (Fermentation processes)     กระบวนการ
ผลิตภัณฑ  อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ท่ีใชจุลินทรีย     การศึกษานอกสถานท่ี     

เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 
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รหัส                                                             ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4034606 หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร    3(2-3) 

  Principle of Food Processing and Preservation 

   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอาหาร     สารอาหาร     และผลิตผลทางอาหาร      
จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหาร           การแปรรูปอาหาร            การถนอมอาหารใน
ครัวเรือนและใน อุตสาหกรรม          การเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกิดข้ึนในการแปร
รูปอาหารและการถนอมอาหาร  การรักษาคุณภาพและมาตรฐานอาหาร  สารเคมีท่ี
ใชในอาหาร  กฎหมายคุมครอง ผูบริโภค 

 

4034607 ผลิตภัณฑอาหารท่ีใชจุลินทรีย                   3(2-3) 

  Microbial Food Product 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร     การถนอมอาหาร   

การเตรียมผลิตภัณฑ  กลไกการหมัก  ท้ังแบบใชออกซิเจน และไมใชออกซิเจน    

การพัฒนาเทคโนโลยีของการหมักของผลิตภัณฑตาง ๆ  

 

4034608 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร                  3(2-3) 

  Quality Control of Food Product 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
ความสําคัญ    หลักการ     วิธีการ        และเทคนิคการควบคุมคุณภาพ

อาหารและผลิตภัณฑอาหารในทางอุตสาหกรรมในดานเคมี  กายภาพของจุลินทรีย  
เพื่อใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
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รหัส                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                              น(ท-
ป) 
 

4034609 จุลชีววิทยาทางอาหาร       3(2-3) 

  Food Microbiology 

จุลินทรียกับอาหาร     จุลินทรียท่ีกอใหเกิดการเนาเสีย     เช้ือโรคและ
สารพิษจากจุลินทรียในอาหาร  องคประกอบของอาหารท่ีมีผลตอการเจริญของจุลิ
นทรีย และลักษณะการเนาเสีย     การเนาเสียของอาหารประเภทตาง ๆ       การสุม
ตัวอยาง      วิธีการตรวจหาจุลินทรียในอาหาร  น้ํานม  ผลิตภัณฑนม     มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา    วิธีปองกันและกําจัดจุลินทรียในอาหาร   การถนอมอาหาร
ทางจุลชีววิทยา      วิธีปองกันและกําจัดจุลินทรียในอาหาร  การถนอมอาหาร  
การศึกษาภาคสนาม 

 

4034610 เทคโนโลยีการหมัก                    3(2-3) 

  Fermentation Technology 

วิธีการและข้ันตอนการแยกจุลินทรียจากแหลงตาง ๆ    การคัดเลือก    การ
ปรับปรุงพันธุ    การเก็บรักษาและการเพาะเล้ียงจุลินทรีย     กระบวนการหมักและ
จลนศาสตรของการหมักแบบตาง ๆ  การแยกและการทําใหผลิตภัณฑบริสุทธ์ิ 

 

4034611 วิทยาภูมิคุมกัน                     3(2-3) 

  Immunology 

ความรูพ้ืนฐานทางวทิยาภูมิคุมกัน  ระบบภูมิคุมกัน  รวมท้ังการตอบสนอง
ทางภูมิคุมกันโดยผานกระบวนการของเซลลและกระบวนการแอนติบอดี  ปฏิกิริยา
ระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี  ภาวะผิดปกติทางภูมิคุมกัน 

 

4034801 การฝกประสบการณวชิาชีพชีววิทยาประยุกต                 5(450) 

  Field Experience in Applied Biology 

การฝกงานทางชีววิทยาประยุกต ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบันกําหนด          มีการ
เสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกงานแลว 
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รหัส                                   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                               น(ท-
ป) 
 

4034901 โครงการวิจัยทางชีววิทยา                                3(2-3) 

  Research Project in Biology 

   ทําการวิจัยทางชวีวิทยา  ศึกษา  คนควา  ทดลอง  รวบรวมและเสนอผลงาน 

  และเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

4034902 สัมมนาชีววิทยา        2(2-0) 

  Seminar in Biology 

ศึกษาชีววิทยาตามความสนใจ  โดยการคนควา    นําผลงานและความรู
ทางดานชีววิทยา หรือปญหาทางชีววิทยามาอภิปรายอยางมีเหตุผล  เขียนโครงการ  
เขียนรายงาน และนําเสนอ 

 

4034904 ปญหาพิเศษชีววิทยา                    2(0-4) 

  Special Problem of Biology 

   ศึกษาคนควา  รวบรวมขอมูลประเด็นปญหาเฉพาะเร่ืองแตละแขนงวิชาตาม 

    ความสนใจ  นาํผลสรุปมาเสนอ  ฝกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน 

 

4034905 สถิตทิางชีววิทยา       3(3-0) 

  Statistic for Biology 

การศึกษาขอมูลและตัวอยางขอมูลทางชีววิทยา    การหาสถิติมูลฐาน
เกี่ยวกับขอมูล  อัตราสวนและความนาจะเปน  การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติ
ตาง ๆ   เชน การทดสอบไควสแคว     สหสัมพันธ    ความถดถอยเชิงเสน    และการ
วิเคราะหความแปรปรวน  เปนตน  รวมถึงการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ ทาง
ชีววิทยา 
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หมูวชิาดาราศาสตร   
 (404) 

 

 

  หมูวชิาดาราศาสตร ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจดัลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้ 

  1.  อวกาศ                 (404-1--) 

 2.  ดาราศาสตร       (404-2--) 

  3.          (404-3--)

  4.                                                                                                          (404-4--) 

            5.                                                                                                          (404-5--) 

  6.   ปฏิบัตกิาร                                                                 (404-6--) 

            7.                                                                                                          (404-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (404-8--) 

            9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
       การสัมมนา และการวิจัย     (404-9--) 
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หมูวชิาดาราศาสตร ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (404) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4042101 

4044201 

4044202 

4044601 

 

 

3112109 

3114509 

3114510 

- 

 

ดาราศาสตรและอวกาศ      
ดาราศาสตร 1 

ดาราศาสตร 2 

ปฏิบัตกิารดาราศาสตร 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 
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คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิาดาราศาสตร   (404) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4042101 ดาราศาสตรและอวกาศ                                                                                      2(1-2) 

 Astronomy and Space 

ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนําไปสูความเขาใจ    ลักษณะ
บางประการของวัตถุทองฟา     ระบบพิกดัทางดาราศาสตร      ทรงกลมทองฟา     
ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร   ศึกษาลักษณะและปรากฏการณตาง ๆ 

ของวัตถุในทองฟาเร่ิมต้ังแตวัตถุทองฟาท่ีอยูใกลท่ีสุด   ไปยังจุดท่ีกวางไกลท่ีสุดจาก
โลกถึงเอกภพ   ยานอวกาศกับความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน 

 

4044201 ดาราศาสตร 1                                                                                                    3(3-0) 

 Astronomy 1 

ระบบสุริยะ   กฏเคปเลอร    ดาวเทียม    เทคนิคและกระบวนการสังเกต 

ทองฟา  ดาวฤกษ   กลุมแกส   เนบูลา   ดาราจักร   ควาซาร   คล่ืนวิทยุ     อุปกรณทาง
ดาราศาสตรโดยใหอธิบายและคํานวณดวยกฎเกณฑและทฤษฎีฟสิกส 

 

4044202 ดาราศาสตร 2                                                                                                    3(3-0) 

 Astronomy 2 

ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับระยะทาง มวล โชติมาตร ของดาวฤกษ ภาวะ
ความเปนไปและการคงอยูของดาวฤกษ ฟสิกสของดวงดาว และดาราจกัร 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4044601 ปฏิบัติการดาราศาสตร                                                                                      1(0-3) 

 Astronomical Laboratory 

ปฏิบัติการเพ่ือศึกษาการกาํหนดตําแหนงของดวงดาวในทองฟา      ในระบบ
เสนขอบฟา  ระบบเสนศูนยสูตรทองฟา  การกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก  เวลา  การ
เคล่ือนท่ีของดาวเคราะห  การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย    การศึกษาดาวฤกษ    
กลุมเนบิวลา     การถายภาพดวงอาทิตยและดวงดาว       การสรางและการใชกลอง
โทรทรรศน 
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หมูวชิาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก  
   (405) 

 

 

  หมูวชิาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
จดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้ 

  1.  วิทยาศาสตรท่ัวไป     (405-1--) 

  2.  สมุทรศาสตร      (405-2--) 

             3.  อุตุนยิมวิทยา               (405-3--)

                         4.                                                                                             (405-4--) 

                         5.                                                                                             (405-5--) 

                         6.   ปฏิบัตกิาร                                                                         (405-6--) 

                         7.                                                                    (405-7--

) 

                         8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ             (405-8--) 

9.โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการ 
 ศึกษาเอกเทศ    การสัมมนา และการวิจัย            (405-9--) 
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หมูวชิาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   (405) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4051101 

4051102 

4051301 

4052101 

4052102 

4052103 

4052104 

4052201 

4052301 

4053101 

4053102 

4053301 

4053302 

4053601 

4054101 

4054102 

4054301 

4054601 

 

 

 

 

3111103 

3111104 

3601004 

3112106 

3112107 

- 

- 

3113116 

3112110 

3114114 

2713104 

3114511 

3114512 

- 

3114507 

3114508 

2714106 

- 

วทิยาศาสตรท่ัวไป 1 

วทิยาศาสตรท่ัวไป 2 

อุตุนยิมวิทยาเพื่อการเกษตร 
ธรณีวิทยาทั่วไป 

ธรณีวิทยาเบ้ืองตน 1 

วทิยาศาสตรกายภาพสําหรับครูประถมศึกษา 
วทิยาศาสตรชีวภาพสําหรับครูประถมศึกษา 
สมุทรศาสตร 
อุตุนยิมวิทยาเบ้ืองตน 

วทิยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 

ธรณีวิทยาเบ้ืองตน 2 

อุตุนยิมวิทยา 1 

อุตุนยิมวิทยา 2 

ปฏิบัตกิารอุตุนยิมวิทยา 1 

ธรณวีิทยา 1 

ธรณีวิทยา 2 

อุตุนยิมวิทยา 3 

ปฏิบัตกิารธรณีวิทยา 1 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-3) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(3-0) 

2(1-2) 

1(0-3) 

3(3-0) 

2(1-2) 

3(2-2) 

1(0-3) 
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คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก   (405) 

 

รหัส              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4051101 วิทยาศาสตรท่ัวไป 1                                                                                           3(2-2) 

 General Sciences 1  

ความหมายของบรรยากาศ  องคประกอบและคุณสมบัติของอากาศ แผนท่ี
อากาศ การพยากรณอากาศ ระบบสุริยะ สมมติฐานของการเกิดโลกและระบบสุริยะ  
ดาวเคราะหดวงจันทรของดาวเคราะห    ดาวเคราะหนอย    ดาวฤกษ    กฎของโบต   

กฎของเคปเลอร  องคประกอบของเปลือกโลก  แร  หิน  ประวัติและการกําเนิดทะเล  
มหาสมุทร    ลักษณะกายภาพทองทะเล  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําทะเล  
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4051102 วิทยาศาสตรท่ัวไป 2                                                                                           2(1-2) 

 General Sciences 2 

อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน    อุตุนิยมวิทยาของไทย    ภูมิอากาศประเทศไทย   
การใชประโยชนของอุตุนิยมวิทยาในทางตาง ๆ   ดวงจันทร   ดวงอาทิตย  และ
อิทธิพลที่มีตอโลกเก่ียวกับการหมุนรอบตัวเอง  (ฤดูกาล  น้ําข้ึน น้ําลง กระแสน้ํา    
การเกิดจันทรุปราคา สุริยุปราคา)    ความสําคัญของวิชาธรณีวิทยาตอชีวิตประจําวัน 

และพัฒนาเศรษฐกิจ   ดิน ธาตุอาหารพืช   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะภูมิประเทศ  แรเช้ือเพลิงและปญหามลภาวะของประเทศไทย 

 

4051301 อุตุนยิมวิทยาเพื่อการเกษตร                                                                               2(2-0) 

 Agricultural Meteorology  

หลักการเบื้องตนของอุตุนิยมวิทยา  การใชขอมูลเพื่อประโยชนทางการ
เพาะปลูก  การชลประธาน  การพยากรณอากาศ 
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รหัส               ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

4052101 ธรณีวทิยาท่ัวไป                                                                                                 2(1-2) 

 General Geology           

ความหมาย  ประวัติ  และขอบเขตของธรณีวิทยา  รูปราง  ขนาด  การ
เคล่ือนไหวโครงสราง    สวนประกอบท่ัวไปและทางเคมีของโลก    คุณสมบัติของ
แรทางฟสิกสและทางเคมี   การแยกหมูแร   การแพรกระจาย  และการใชประโยชน
จากแร    คุณสมบัติและลักษณะของหินตาง ๆ บนผิวโลก  วัฏจักรการเกิด  การ
แพรกระจาย  และประโยชนของหินแตละชนิด  ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป  

เช้ือเพลิงธรรมชาติ 

 

4052102 ธรณีวทิยาเบ้ืองตน 1                                                                                          2(2-0) 

 Introduction to Geology  1 

บทนําของวิทยาศาสตรซิลิเกทในทางเคมี  กายภาพและธรณีวทิยา  การศึกษา
ถึงแหลงกําเนิดของดิน   หิน   แร   ในทางธรณีวิทยา  สวนประกอบทางเคมีและ
สวนประกอบของแรชนิดตาง ๆ ในวัตถุดิบ   การเปล่ียนแปลงทางเคมีและกายภาพ
ของวัตถุดิบเซรามิกสเมื่อถูกเผาท่ีอุณหภูมิสูง การศึกษาโครงสรางของซิลิเกทใน
วตัถุดบิและดินปนเพื่อประโยชนใชงานทางเคมี  เคร่ืองปนดินเผา 

 

4052103 วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับครูประถมศึกษา                                                    2(2-0) 

 Physical Science for Elementary School Teachers 

องคประกอบและสถานะของสสาร     สมบัติและวัฏจักรของน้ํา   แรงดัน
ของน้ําสวนประกอบและสมบัติของอากาศ  แรงดันอากาศ  ความช้ืนของอากาศและ
เคร่ืองมือวัดสวนประกอบและประโยชนของดิน  หิน  แร  วิธีใชและผลกระทบจาก
การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน   ความรอนและเคร่ืองใชท่ีใหความรอน   แสงและ
การมองเห็น   เสียงและการไดยิน ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ   แรงและเคร่ือง
ผอนแรง   ระบบสุริยะจักรวาล ปรากฏการณธรรมชาติทางดาราศาสตร    และ
การศึกษาคนควาความกาวหนาดานอวกาศและเนื้อหาวิทยาศาสตรกายภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 
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รหัส                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

4052104 วิทยาศาสตรชวีภาพสําหรับครูประถมศึกษา                                                      3(2-

3) 

 Biological Science for Elementary School Teachers 

สมบัติของส่ิงมีชีวิต  โครงสรางของเซลล   ระบบอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย    
การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว     การจําแนกส่ิงมีชีวิตโดยเนนพืช
และสัตวสวนประกอบของพืช  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  ระบบนิเวศ  
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอมนุษย เนนมลพิษทางน้ําและ
อากาศ   ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ  และเน้ือหาวิทยาศาสตรชีวภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน 

 

4052201 สมุทรศาสตร                                                                                                      2(1-2) 

 Oceanography 

ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของทะเลและมหาสมุทร     สมบัติทางภาย
ภาพทางเคมีของน้ําทะเล ส่ิงท่ีมีชีวิตในมหาสมุทร          นเิวศวิทยา      สมุทรศาสตร    
ทรัพยากรธรรมชาติในมหาสมุทร 

 

4052301 อุตุนยิมวิทยาเบ้ืองตน                    2(1-2) 

  Meteorology 

ความหมายของบรรยากาศของโลก องคประกอบและสมบัติของบรรยากาศ 
สาเหตุและผลการเปล่ียนแปลงของลมฟาอากาศ  การอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน  การ
พยากรณอากาศ  การศึกษาวิทยาศาสตรเบ้ืองตน  การศึกษาภูมิอากาศของไทย 
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รหัส                  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                      น(ท-ป) 

 

4053101 วิทยาศาสตรเก่ียวกับโลก                    3(3-0) 

  Earth Sciences 

ความสําคัญของธรณีวิทยาตอชีวิตประจําวัน        ธรณีประวัติ        โดยเร่ิมศึกษา
ตั้งแตยุคดึกดําบรรพถึงยุคปจจุบัน  ธรณีวิทยา  โครงสรางและลักษณะภูมิประเทศ  การ
สํารวจทางธรณีวิทยา    ธรณีประยุกตและธรณีวิทยาของประเทศไทย      ดาราจักรของเรา
และเอกภพ    ทรงกลม  ทองฟา   นภา  ระบบสุริยะ  และมิติท่ีแทจริง  โครงสรางและ
วิวฒันาการของดวงดาว      รวมท้ังความรูใหม ๆ  เกี่ยวกับดาวเคราะห         หวงในหวงนอก  
ดวงจันทรของดาวเคราะห ประวัติการกําเนิดทะเลและมหาสมุทร  ลักษณะทางกายภาพ  

สวนประกอบทางเคมี    ความสัมพันธ    ทางดานชีววิทยาของมหาสมุทร     ซ่ึงจะ
กอใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ  ท้ังของไทยและโลก 

 

4053102 ธรณีวทิยาเบ้ืองตน 2                    3(2-2) 

  Introduction to Geology 2 

หลักเกณฑ ท่ัวไปทางธรณีวิทยา   ธรณีวิทยาโครงสราง   แรและหิน  

กระบวนการกําเนิดและการเปล่ียนแปลง  ประวัติการกําเนิดโลก  ลําดับยุคทาง
ธรณีวทิยา  และธรณีวิทยาในประเทศไทย  มีการฝกปฏิบัติการภาคสนาม 

 

4053301 อุตุนยิมวิทยา 1        3(3-0) 

  Meteorology 1 

คุณลักษณะของบรรยากาศช้ันตาง  ๆ         กจิกรรมของลมฟาอากาศเก่ียวกับ
การดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย      การทะลวงผาน    การแลกเปล่ียนความรอนใน
บรรยากาศ และผลที่ทําใหยานตาง ๆ แตกตางกันในดานความช้ืน  อุณหภูมิ  และ
ความดัน   กิจกรรมเชิงคอริออลิสของมวลอากาศ      ลมฟาอากาศประจําถ่ิน    การ
สํารวจอากาศ    ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร  การชลประทาน   การ
คมนาคม   การอุตสาหกรรม  และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมไทย 

 

 



 
120

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4053302 อุตุนยิมวิทยา 2                                                                                                   2(1-2) 

 Meteorology 2 

วิทยาการของลมฟาอากาศ  เกี่ยวกับฟสิกสของบรรยากาศ การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาดวยเทคโนโลยีทางฟสิกสของบรรยากาศ  การใช
ดาวเทียมสํารวจและประมวลขอมูลเพื่อวิเคราะหสภาพบรรยากาศและการนําผลไป
ประยุกตใช 

 

4053601 ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1                                                                                  1(0-3) 

 Meteorological Laboratory 1 

ปฏิบัติการเพื่อศึกษา   การอาน   การบันทึกขอมูล   การแปรคา   ทาง
อุตุนยิมวิทยาอยางนอย 10 ปฏิบัตกิาร 

 

4054101 ธรณีวทิยา 1                                                                                                        3(3-0) 

 Geology 1 

สมบัติท่ัวไปและการกอเกิดโลก       ลักษณะภายในและกิจกรรมของเปลือก
โลกในวาระตาง ๆ    การกรอนทําลายของลมฟาอากาศ     การสลายตัว การสะสมตัว       
การตกตะกอน   การระเหย    ภาวะแหงแลง    การแปรสภาพของดิน  หิน  แร  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ลักษณะและเหตุการณตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทยและขอมูล
เกี่ยวกับธรณีวิทยาโลก  สภาพความอุดมสมบูรณทางเศรษฐกิจ   การชลประทาน  

การเกษตร      อุตสาหกรรม  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของชาติ 

 

4054102 ธรณีวทิยา 2                                                                                                        2(1-2) 

 Geology 2 

วิทยาการทางธรณีฟสิกสเกี่ยวกับธรณีวิทยา   การสํารวจทางธรณีวิทยาดวย
เทคโนโลยีตาง ๆ  และโดยใชดาวเทียมศึกษาขอมูลและทําการวิเคราะหเกี่ยวกับการ
คนหาแหลงทรัพยากรสาํคัญบางอยาง 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4054301 อุตุนยิมวิทยา 3                                                                                                   3(2-2) 

 Meteorology 3 

องคประกอบอุตุนยิมวิทยาทางกายภาพ  ไดแก  ความกด  อุณหภูมิ  ความช้ืน  

ลม เมฆ  หยาดน้ําฟา  ทัศนวิสัย  แสงแดด    ความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับพื้น
โลกมหาสมุทรและส่ิงมีชีวิต  การใชแผนท่ีพยากรณอากาศ     มีการฝกปฏิบัติการ
ดานอุตุนยิมวิทยา 

 

4054601 ปฏิบัติการธรณีวทิยา 1                                                                                       1(0-3) 

 Geological  Laboratory 1 

ปฏิบัติการเพื่อศึกษาชนิดของหินและแรทางกายภาพ    การทําหินเซกช่ัน   

โปลิซเซกช่ัน  การอานแผนท่ีภูมิประเทศ   แผนท่ีธรณีวิทยาและภาพถายดาวเทียม   

การสํารวจเพื่อการทําแผนท่ีธรณีวิทยา 
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หมูวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม    

( 406 ) 

 

 

  หมูวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได
จดัลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังนี ้

  1.  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม    (406 – 1 -- ) 

   2.  ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม     (406 – 2 -- ) 

   3.  การศึกษาปญหาส่ิงแวดลอม     (406 – 3 -- ) 

                4.  การควบคุมและการอนุรักษ     (406 – 4 -- ) 

                    5.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ        (406 – 5 -- ) 

                 6.                                                                                              (406 – 6 -- ) 

                 7.                                                                                              (406 – 7 -- ) 

                 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                     (406 – 8 -- ) 

                 9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ 
                     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย      (406 – 9 -- ) 
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              หมูวชิา  วทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม ( 406 ) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท–ป) 

4061101 

4061102 

4061103 

4061201 

4061202 

4061203 

4061204 

4061301 

4061401 

4061402 

4061501 

4061502 

4061503 

4061504 

4061505 

4062101 

4062102 

4062103 

4062104 

4062105 

4062106 

4062107 

4062108 

4062109 

3141101 

3141102 

3141110 

3141202 

3141203 

3141204 

3141205 

3141301 

3141407 

3141408 

3141501 

3141502 

3141503 

3141504 

3141505 

3142105 

3142106 

3142109 

3142113 

3142114 

3142115 

3142116 

3142117 

3142118 

พ้ืนฐานทางวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

นเิวศวิทยามนษุย 
นเิวศวิทยาเขตรอน 

มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางดิน 

เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบ้ืองตน 

สัตวปาและการอนุรักษ 
ปาไมและการอนุรักษ 
ทรัพยากรสตัวปาและการจดัการ 
ทรัพยากรปาไมและการจดัการ 
ทรัพยากรปาชายเลนและการจัดการ 
ทรัพยากรประมงและการจดัการ 
ทรัพยากรปะการังและการจดัการ 
นเิวศวิทยาปาไม 
นเิวศวิทยาปาชายเลน 

นเิวศวิทยาของดิน 

นเิวศวิทยาชายฝง 
นเิวศวิทยาน้ํากรอย 
นเิวศวิทยาทะเลสาบ 

นเิวศวิทยาสัตวหนาดิน 

นเิวศวิทยาแหลงน้ํา 
สมุทรศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท–ป) 

4062201 

4062202 

4062203 

4062204 

4062205 

4062206 

4062207 

4062301 

4062302 

4062401 

4062402 

4062403 

4062404 

4062405 

4062406 

4062407 

4062501 

4062502 

4062503 

4062504 

4063101 

4063103 

4063104 

4063105 

4063201 

 

3142206 

3142207 

3142208 

3142210 

3142211 

3142212 

3142215 

3142301 

3142302 

3142402 

3142410 

3142411 

3142412 

3142413 

3142414 

3142429 

3142506 

3142507 

3142508 

3142509 

3113111 

3143104 

3143112 

3143110 

3143201 

 

การทําลายปาและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 

พิษวิทยาดานอนามัย 
เคมีส่ิงแวดลอม 

สารพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

สารเคมีท่ีเปนพิษในส่ิงแวดลอม 

วตัถุมีพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม 

การตั้งถ่ินฐานของมนุษย 
การบริหารงานส่ิงแวดลอม 

การควบคุมมลพิษ 

การควบคุมน้ําโสโครก 

น้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม 

การสุขาภิบาลน้ําดื่มน้ําใช 
กฏีวิทยาสุขาภบิาลและการควบคุมสัตวแทะ 
แรธาตุ  พลังงานและการอนรัุกษ 
ทรัพยากรทางทะเลและการจดัการ 
ทรัพยากรทุงหญาและการจดัการ 
ทรัพยากรน้าํและการจัดการ 
ทรัพยากรนนัทนาการและการจัดการ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

นเิวศวิทยาทุงหญา 
นเิวศวิทยาของสัตว 
พลังงานกับส่ิงแวดลอม 

มลพิษส่ิงแวดลอม 

 

3( 3 – 0 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 3 – 0 ) 

3( 3 – 0 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท–ป) 

4063202 

4063203 

4063204 

4063205 

4063206 

4063207 

4063208 

4063301 

4063401 

4063402 

4063403 

4063404 

4063405 

4063406 

4063407 

4063408 

4063409 

4063410 

4063411 

4063412 

4063413 

4063414 

4063415 

4063416 

4063417 

 

3143209 

3143214 

3143216 

3143217 

3143218 

3143219 

3143220 

 

3142430 

3143403 

- 

3143404 

3143405 

3143406 

3143409 

3143415 

3143417 

3143418 

3143419 

3143420 

3143421 

3143431 

3143432 

3143435 

3143436 

การเปนพิษของอาหาร 
จลุชีววิทยาทางทะเล 
สารฆาแมลง 
เคมีวิเคราะหสารมลพิษ 

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 1 

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา 2 

สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห 
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรม 

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กฏหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

กฏหมายทางทะเล 
กฏหมายปาไมและสัตวปา 
การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม 

สุขศาสตรอุตสาหกรรม 

การสุขาภิบาลในอาคาร 
การสุขาภิบาลในโรงงาน 

เทคโนโลยีทางอนามัยส่ิงแวดลอม 

เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม 

การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

การควบคุมมลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน 

หลักการจัดการลุมน้ํา 
 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

2 ( 2 – 0 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

2 ( 1 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

2( 1 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท–ป) 

4063418 

4063419 

4063420 

4063501 

4063801 

 

4064101 

4064102 

4064103 

4064201 

4064202 

4064203 

4064204 

4064205 

4064401 

4064402 

4064403 

4064404 

4064405 

4064406 

4064407 

4064408 

4064409 

4064410 

4064411 

 

3143437 

3143440 

3141401 

3113117 

       - 

 

3144107 

3144108 

3144111 

3144213 

3142221 

3144222 

3144223 

3144224 

3143441 

3144416 

3144422 

3144423 

3144424 

3144425 

3144426 

3144427 

3144428 

3144433 

3144434 

 

พ้ืนฐานทางวศิวกรรมแหลงน้ํา 
การเพาะเล้ียงชายฝง 
ส่ิงแวดลอมกบัการพัฒนา 
การจัดการส่ิงแวดลอม 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตร 
ส่ิงแวดลอม 

นเิวศวิทยาทางทะเล 
นเิวศวิทยาพรรณไมน้ํา 
นเิวศวิทยาประยุกต 
จลุชีววิทยาส่ิงแวดลอม 

ปฏิบัติการอนามัยส่ิงแวดลอม 

สรีรวิทยาเกีย่วกับส่ิงแวดลอมและการทํางาน 

โรคจากการประกอบอาชีพ 

สภาวะแวดลอมเชิงฟสิกส 
การวางแผนพฒันาทรัพยากรมนุษย 
พ้ืนฐานทางวศิวกรรมอนามัยส่ิงแวดลอม 

เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย 
การดูแลและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
การบําบัดน้ําท้ิงจากชุมชน 

หลักและวิธีการทางอนามัยส่ิงแวดลอม 

การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม 

การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน 

การวางผังเมืองและผังภาค 
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 

3( 2 – 2 ) 

2( 1 – 2 ) 

3( 3 – 0 ) 

2( 1 – 2 ) 

 

2(90) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

2( 1 – 2 ) 

2( 1 – 2 ) 

2( 2 – 0 ) 

3( 3 – 0 ) 

3( 3 - 0 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 3 – 0 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ช่ือวิชา น(ท–ป) 

4064412 

4064413 

4064414 

4064802 

4064901 

4064902 

 

3144438 

3144439 

3144442 

       - 

3144901 

3144902 

การใชแผนท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจดัการทรัพยากร 
การควบคุมการพังทลายของดิน 

การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

สัมมนาส่ิงแวดลอม 

การวิจยัส่ิงแวดลอม 

2 ( 1 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

3 ( 2 – 2 ) 

5(350) 

1 ( 0 – 2 ) 

3 ( 0 – 6 ) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   (406) 

 

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4061101 พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 

  Environmental Science Foundation 

   ความหมายและขอบเขตของส่ิงแวดลอม     สมดุลในธรรมชาติ    ปญหา 
มลพิษทางส่ิงแวดลอมกับการแกไขและปองกัน  การพฒันาเศรษฐกจิ   ปญหาส่ิง-
แวดลอมตาง ๆโดยท่ัวไป  และเนนปญหาสิ่งแวดลอมในแตละภาคท่ีกาํลังประสบอยู
ในสภาวะปจจบัุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   การศึกษาความสัมพันธในระบบ
ส่ิงแวดลอม 

 

4061102 นิเวศวิทยามนษุย                    3(2-2) 

  Human Ecology 

   ความหมายของประชากร   ทรัพยากร     ส่ิงแวดลอม     ปญหาทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอมกบัการกําหนดประชากร    ความสัมพันธระหวางประชากรกับระบบ 

น ิเวศ ศึกษาปญหาวิธีการแกปญหาของมนุษย   มลภาวะในสังคมมนุษย  ผลกระทบ
ของวิกฤตการณดานพลังงาน  การเมือง  ปญหาในทางเศรษฐกิจและสังคมตอระบบ
นเิวศของมนษุย  สาเหตุและผลกระทบของความเส่ือมโทรม  คุณภาพ  ส่ิงแวดลอม
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

4061103 นเิวศวทิยาเขตรอน                    3(2-2) 

  Tropical  Ecology 

ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตรอน โดยเนนหนกัอิทธิพลของสภาพ  ดิน   

น้ํา     อากาศ     ท่ีมีตอการปรับตัวของพืชและสัตวท้ังบก   และในน้ํา   รวมท้ังการ
กระจายของส่ิงมีชีวิต ชนิดตาง ๆ โดยศึกษาจากสภาพของจริงในประเทศไทย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4061201 มลพิษทางอากาศ                    2(1-2) 

  Air Pollution 

ลักษณะและแหลงมลภาวะอากาศ  มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ 
สารมลพิษท่ีเปนแกส     และอนุภาค      การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษใน
อากาศ  การสํารวจแหลงมลภาวะ  วิธีควบคุมภาวะอากาศ 

 

4061202 มลพิษทางน้าํ                     3(2-2) 

  Water Pollution 

วฎัจักรและการใชน้ํา   แหลงน้ําบนพ้ืนโลก  ลักษณะ  และสมบัติของน้ํา  
ภาวะน้ําเสียและผลกระทบ  มาตรการปองกันความควบคุม และแกไขมลพิษ  ใน
แหลงน้ําศึกษาวิธีการปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ํา 

 

4061203 มลพิษทางเสียง                     2(1-2) 

  Noise Pollution 

            ชนิดและสาเหตุของการทําใหเกิดเสียงรําคาญ  ผลกระทบทางเสียงท่ีระดับ
เกินมาตรฐานตอสุขภาพของมนุษย   รวมทั้งมาตรการในการควบคุมความรําคาญ
ทางเสียง     ท้ังทางดานวิชาการและกฎหมาย        รวมทั้งบทบาทของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

 

4061204 มลพิษทางดนิ                     3(2-2) 

  Soil  Pollution 

กาํเนิดและโครงสรางของดิน  ความหมายของมลพิษทางดิน  สาเหตุและ
ปญหาตาง ๆ  ท่ีทําใหดนิเกดิมลพิษ     ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม    การปองกัน
ควบคุมและการแกไขมลพิษของดิน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4061301 เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบือ้งตน                   2(2-0) 

  Introduction  to  Public  Health Economics 

ศึกษาถึงการประยุกตวิชาเศรษฐศาสตร เพือ่นํามาใชในงานดานสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย   โดยเนนถึงความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากร  ท่ีมีอยูอยาง
จาํกัดใหไดประโยชนสูงสุดและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด      ในเร่ืองการใหบริการ
สาธารณสุข  และการบริการการรักษาพยาบาล         การจัดสรรงบประมาณและการ
ประเมินโครงการสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธของงานสาธารณสุขกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

4061401 สัตวปาและการอนุรักษ                    2(2-0) 

  Widlife and Conservation 

   สัตวปา     การจําแนกสัตวปา        สาเหตุการลดจํานวนหรือการสูญพันธ   
พระราชบัญญัตสิงวนและคุมครองสัตวปา  การอนุรักษและการจัดการสัตวปาผลิต
และปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิต 

 

4061402 ปาไมและการอนุรักษ                    2(2-0) 

  Forest  and  Conservation 

ความหมาย   ความสําคัญและประโยชนของปาไม   การจําแนกปาไมของ
ประเทศไทย  ปญหาท่ีเกิดกบัทรัพยากรปาไม  กฎหมายเกี่ยวกับปาไม  การอนุรักษ
และการจดัการปาไม 

 

4061501 ทรัพยากรสัตวปาและการจัดการ                   3(3-0) 

  Wildlife Resources and Management 

ความหมาย   ความสําคัญ  ประโยชน    ปจจัยในการดําเนินชีวิต  สาเหตุท่ี
สัตวปาลดจํานวน      พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา      หลักการจัดการสัตวปา  
นโยบายการอนุรักษและการจัดการสัตวปาในประเทศไทย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4061502 ทรัพยากรปาไมและการจัดการ                   3(3-0) 

  Forestry  and  Management 

ปาไมและความสําคัญตอเศรษฐกิจสังคม  บทบาทของปาทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   การสํารวจ  และการประเมินปริมาณเนื้อไม  ความ
เพิ่มพูนรายปและความอุดมสมบูรณของปา   การวางแผนการตดัฟนและการชักไม  
การฟนฟูปาเส่ือมโทรม  และการปลูกบํารุง 

 

4061503 ทรัพยากรปาชายเลนและการจัดการ                  3(3-0) 

  Mangrove Resource and Management 

ศึกษาองคประกอบของปาชายเลน              ระบบนิเวศปาชายเลนพ้ืนฐาน  

ประเภทของปาชายเลน   ประโยชน  แนวทางการอนุรักษปาชายเลน   ปริมาณและ
คุณภาพปาชายเลนของประเทศไทย       การวางแผนจดัการปาชายเลน     นโยบายปา
ชายเลนแหงชาติ 

 

4061504 ทรัพยากรประมงและการจัดการ                   3(3-0) 

  Fishery Management 

ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรประมงนํ้าจืด  น้าํกรอย และนํ้าเค็ม 

ความสําคัญ  และบทบาทของทรัพยากรประมง  ปริมาณและคุณภาพน้ํา  ตอความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง     การสํารวจและประเมินคุณคาของทรัพยากร
ประมง   การฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ   การสืบพันธุตามธรรมชาติกบัผลผลิตยั่งยืน  

การเกบ็เกีย่วผลผลิต  การเพาะเล้ียงและการวางแผนการจัดการทรัพยากรประมง 
 

4061505 ทรัพยากรปะการังและการจัดการ                   3(3-0) 

  Coral Reef  Management 

 ศึกษาลักษณะและชนิดของปะการัง   ระบบนิเวศปะการัง  ประโยชนของ
ปะการัง  ปญหาและแนวทางจัดการทรัพยากรปะการัง  แหลงปะการัง ปะการังกับ
การพัฒนาการทองเท่ียว  การอนุรักษปะการังในประเทศไทย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4062101 นเิวศวิทยาปาไม                     3(2-2) 

  Forest Ecology 

ศึกษาโครงสรางของปา     วัฏจักรส่ิงแวดลอมของปาไมตามสภาพฤดูกาล 
ซ่ึงเกี่ยวกับพืชและสัตว การแพรกระจายการงอกและการเจริญเติบโต  การอนุรักษ 

   ปาไม  ความสัมพันธของสัตวและพืช และขนาดของปาไม 
 

4062102 นเิวศวิทยาปาชายเลน                    3(2-2) 

  Mangrove Ecology 

โครงสรางและความสัมพันธของส่ิงมีชีวติกับส่ิงแวดลอม  กายวิภาควงจร
ชีวิต และอนุกรมวธิานของพรรณไมในปาชายเลน  การเปล่ียนแปลงแทนท่ี  

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  การอนุรักษปาชายเลน 

 

4062103 นเิวศวิทยาของดิน                    3(2-2) 

  Soil  Ecology 

ดิน และการจําแนกดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และการประเมิน ความ
อุดมสมบูรณของดิน กจิกรรมของส่ิงมีชีวิต 

 

4062104 นเิวศวิทยาชายฝง                    3(2-2) 

  Coastal Ecology 

ศึกษาองคประกอบของทรัพยากรชายฝง              ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
เปล่ียนแปลงของชายฝง  องคประกอบและหนาท่ีระบบนิเวศชายฝง  การวิเคราะห
องคประกอบของระบบนิเวศ       ความสัมพันธของส่ิงมีชีวติในระบบนิเวศชายฝง  
แนวทางการอนุรักษ  ระบบนิเวศชายฝง 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

  

4062105 นเิวศวิทยาน้ํากรอย                    3(2-2) 

  Estuarine Ecology 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติของนํ้ากรอย        ลักษณะน้ําข้ึน
และนํ้าลง  ความสัมพันธของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศปากแมน้ํา ความอุดมสมบูรณ
ของปากแมน้ํา ปญหามลพิษท่ีแวดลอมบริเวณปากแมน้ํา  และทะเล   การวิเคราะห
องคประกอบ ระบบนิเวศ   น้าํกรอย 

 

4062106 นเิวศวิทยาทะเลสาบ                    3(2-2) 

  Lake Basin Ecology 

   ศึกษาองคประกอบทางกายภาพ  ลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศทะเลสาบ 

  ศักยภาพของระบบหนาท่ีของระบบ   ความสัมพันธของส่ิงมีชีวติในระบบ  ปญหา 
  และแนวทางจดัการระบบนิเวศทะเลสาบ     ระบบนิเวศทะเลสาบของประเทศไทย 
 

4062107 นเิวศวิทยาสัตวหนาดิน                    3(2-2) 

  Benthos Ecology 

   ศึกษาองคประกอบของทะเล    ลักษณะของทองทะเล  ความสัมพันธของ 
  ส่ิงมีชีวิตในทองทะเล    ชนดิของสัตวหนาดิน   การเก็บรักษาตัวอยางสัตวหนาดิน 

คุณภาพน้ํากับการเปลี่ยนแปลงของสัตวหนาดิน           การวิเคราะหชนิดของสัตว
หนาดิน    การหามวลชีวภาพ       ความหลากหลาย และการเปล่ียนแปลงของสัตว
หนาดิน 

 

4062108 นเิวศวิทยาแหลงน้ํา                    3(2-2) 

  Aquatic  Ecology 

   ศึกษาความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมในแหลงน้ําตาง    ๆ 

  พลังงาน   วฎัจักรของสาร   ประชากร   ชุมชน   การเปล่ียนแปลงแทนที่  การแพร 
  กระจายของส่ิงมีชีวิต  การจดัการทรัพยากรในแหลงน้ํา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4062109 สมุทรศาสตรส่ิงแวดลอม                    3(2-2) 

  Environmental Oceanography 

ศึกษาองคประกอบของชายฝง     ลักษณะทางกายภาพ       สัณฐานวิทยาการ
พังทลายของชายฝง      ลักษณะกระแสน้ํา      การศึกษารูปแบบของกระแสนํ้า  
ความสัมพันธของกระแสนํ้ากับมลพิษทางทะเล      รูปแบบกระแสนํ้าในทะเลไทย  
ความสัมพันธของอุณหภูมิกบักระแสน้ํา 

 

4062201 การทําลายปาและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม                  3(3-0) 

  Forest Destruction and Environmental Impact 

   สถานการณปาไมของโลกและประเทศ    สาเหตุการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม 
  ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอันเนื่องจากการทําลายปา   โดยเฉพาะผลกระทบตอ 
  ทรัพยากรดนิ    ทรัพยากรน้ํา    ทรัพยากรอากาศ และทรัพยากรมนษุย   เนนปญหา 
  ในประเทศไทยเปนสําคัญ 

 

4062202 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม                    3(2-2) 

  Environmental  Toxicology 

สารพิษในส่ิงแวดลอม        กลไกความเปนพิษของสารพิษในส่ิงแวดลอม  

การเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงแวดลอม    ผลกระทบของสารพิษตอระบบของ
รางกาย  การตรวจวเิคราะห การประเมินผลและการควบคุมความเปนพษิของสาร 

 

4062203 พิษวิทยาดานอนามัย                    3(2-2) 

  Health Toxicology 

ศึกษาเกีย่วกับหลักการของพิษวิทยาโดยทั่วไป ความรูเกี่ยวกับความ 

สัมพันธระหวางปริมาณของสารเปนพิษท่ีเขาสูรางกาย     และปฏิกิริยาของรางกาย
ตอสารเปนพิษท่ีเขาสูรางกาย และปฏิกิริยาของรางกายตอสารพิษ    คุณสมบัติของ
สารเปนพิษกลุมท่ีสําคัญ ๆ และใชกนัมาก    ในการประกอบอุตสาหกรรมและงาน
อาชีพอ่ืน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4062204 เคมีส่ิงแวดลอม                     3(2-2) 

  Environmental  Chemistry 

ความหมายและขอบเขตของเคมีส่ิงแวดลอม    องคประกอบทางเคมี และ
สารมลพิษทางอากาศ   ลักษณะท่ีสําคัญของน้ําและสารมลพิษทางน้ํา    มลพิษจาก 

อุตสาหกรรม    มลพิษทางเกษตร    มลพิษทางรังสีและความรอน     ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม การปองกันและการแกไข 

 

4062205 สารพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 

  Pollutants and Environmental Impact 

ศึกษาประเภทของสารพิษ  ไดแก   วัตถุมีพิษทางการเกษตร    สารพิษจาก
การอุตสาหกรรม  สารพษิจากสาธารณสุขและการแพทย  เปนตน   ผลกระทบของ
สารพิษตอส่ิงแวดลอม     การประเมินความรุนแรงของสารจากแหลงตาง ๆ     การ
ตดิตามตรวจสอบสารพิษ  การปองกันและควบคุม 

 

4062206 สารเคมีท่ีเปนพิษในส่ิงแวดลอม                   3(2-2) 

  Chemical Pollutants 

สาเหตุการเกดิสารเคมีท่ีเปนพิษท้ังในอากาศ  น้ํา  และดิน  ผลกระทบของ
สารเคมีเหลานั้นท่ีมีตอส่ิงแวดลอม  การศึกษาสารเคมีท่ีเปนพิษตอส่ิงแวดลอมโดย
วิธีการตรวจสอบตาง ๆ 

 

4062207 วัตถุมีพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 

  Toxic Substance and Environmental Impact 

ความหมาย  ประเภท   ชนิดและโครงสรางของวัตถุมีพิษ   พิษของวัตถุมี 

พิษแตละชนิด      การแพรกระจายของวัตถุมีพิษในส่ิงแวดลอม  พิษตกคาง  อันตราย 
และผลกระทบของวัตถุมีพิษที่มีตอมนุษย        สัตวและส่ิงแวดลอม การเลือกใชและ
วิธีการใชวตัถุมีพิษชนิดตาง  ๆ ใหเหมาะสม 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4062301 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม                    3(3-0) 

  Environmental Economics 

ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมโดยใชการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร      บทบาท
ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม       ความสัมพันธระหวาง  
ส่ิงแวดลอมกบัเศรษฐกิจ     ปญหาส่ิงแวดลอม       สาเหตุและผลกระทบของความ
เส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดลอม          หลักเศรษฐศาสตรวาดวยผลการควบคุม
มลภาวะ     นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมมลภาวะ       โครงการและมาตรการ
ตาง  ๆ  เกี่ยวกบัการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

4062302 การตั้งถ่ินฐานของมนุษย                    3(3-0) 

  Human Settlement 

ปจจัยทางธรรมชาติ       และสังคมท่ีมีผลตอการอพยพ และการต้ังถ่ินฐาน
ของมนุษย       รูปแบบการต้ังถ่ินฐานและแบบแผนการใชท่ีดินท้ังในเขตเมืองและ
ชนบท    ตลอดจนแนวโนมการเปล่ียนแปลงของแผนดังกลาว 

 

4062401 การบริหารงานส่ิงแวดลอม                   2(2-0) 

  Environmental Management 

  นโยบายส่ิงแวดลอมของชาติ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เกี่ยวกับดิน     ปาไม     ท่ีกกัเก็บน้ํา     ลุมน้าํ   ลําคลองและสวนสาธารณะ   ดชันี
แสดงความขาดแคลน    หลักการจัดการทรัพยากรแตละชนิด    มาตรการควบคุม
และการแกไขส่ิงแวดลอมท่ีจะเสียหายได 

 

4062402 การควบคุมมลพิษ                    3(2-2) 

  Pollution Control 

สาเหตุและปญหาตาง ๆ  ท่ีทําใหเกดิมลภาวะ   ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม   

และการเปรียบเทียบระบบการควบคุมและกําจดัของเสียแบบตาง  ๆ และการนําของ
เสียกลับมาใชประโยชน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4062403 การควบคุมน้ําโสโครก                                 3(2-2) 

  Sewage and Waste Disposal 

ศึกษาคุณสมบัติ    อิทธิพลและอันตรายของนํ้าโสโครก    ส่ิงปฏิกลูท่ีมีตอ
สภาวะแวดลอม  และการสาธารณสุข  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตาง ๆ  การเลือกใช  
และการควบคุม  รักษาระบบบําบัดใหมีประสิทธิภาพ 

 

4062404 น้าํเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม                 2(1-2) 

  Industrial Waste Water and Control 

 ศึกษาถึงคุณสมบัติ    และ     อันตรายของน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทตาง ๆ    ท่ีมีตอสภาวะแวดลอม และการสาธารณสุข     ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตาง ๆ การเลือกใช  ควบคุม  รักษาบําบัดใหมีประสิทธิภาพ 

 

4062405 การสุขาภิบาลน้ําดื่มน้าํใช                    3(2-2) 

  Water Supply  and  Sanitation 

ศึกษาเกีย่วกับความสําคัญ       และความจําเปนของน้ําในดานสาธารณสุข  

การระบาดของโรคตาง ๆ อันเนื่องมาจากน้ําเปนส่ือ   คุณสมบัติและมาตรฐานของ
น้าํดื่ม-น้าํใช   แหลงน้ํา  ปริมาณและลักษณะการใชน้าํของชุมชน  วิธีการปรับปรุง
คุณภาพของน้าํ    ระบบการจายน้ํา    วิธีควบคุมน้ําดื่มน้าํใชทางดานการสุขาภิบาล
ของชุมชน  ตลอดจนการวเิคราะหภาพจากแหลงตาง ๆ 

 

4062406 กีฎวิทยาสุขาภิบาลและการควบคุมสัตวแทะ                 2(2-0) 

  Sanitary Entomology and Rodent Control 

ศึกษาเกีย่วกับแมลงนําโรค   และสัตวแทะที่มีความสําคัญ   และกอใหเกิด
ปญหาสาธารณสุข  และการสุขาภิบาลของประเทศไทย  โดยเนนหนกัเกี่ยวกับการ
ปองกันควบคุม  และการกําจัด  พรอมท้ังวธีิการใชยาปราบศัตรูพืชและสัตวแทะ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4062407 แรธาตุ  พลังงานและการอนรัุกษ                   2(2-0) 

  Mineral and Energy Conservation 

แรธาตุ   ประเภทของแรธาตุ   แหลงแรในประเทศไทย   การใชประโยชน
จากทรัพยากร  แรธาตุ   ปญหาจากการผลิตและการใชทรัพยากรแรธาตุ   แนวทางใน
การอนุรักษทรัพยากรแรธาตุ    พลังงาน   ประเภทของพลังงาน  แหลงพลังงานใน
ประเทศไทย     การใชพลังงาน     การพัฒนาแหลงพลังงาน    พลังงานทดแทน
ปญหาจากการใชพลังงานแนวทางในการอนุรักษ 

 

4062501 ทรัพยากรทางทะเลและการจัดการ                   3(3-0) 

  Marine Resources Management 

ขอบขายและความสําคัญ  การจําแนกทรัพยากรทางทะเล ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
ทรัพยากรทางทะเลแตละประเภท       กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเล     หลักการจัดการทรัพยากรทางทะเล    รวมถึงการจัดการทรัพยากรทางทะเล
ในประเทศไทย 

 

4062502 ทรัพยากรทุงหญาและการจัดการ                   3(3-0) 

  Grass Land Management 

ความหมายสําคัญและประโยชนของทุงหญา  ประเภทของทุงหญา  ระบบ
นิเวศของทุงหญา   แนวทางการอนุรักษและการวางแผนการจัดการทุงหญา 

 

4062503 ทรัพยากรน้ําและการจัดการ                   3(3-0) 

  Water Resources and Management 

ชนิดและการกระจายของแหลงน้ําธรรมชาติ      แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  

ประโยชนและสภาพปญหาท่ีเกิดจากการใชประโยชน       การสํารวจและวางแผน
พัฒนาแหลงน้าํ  เพื่อจุดมุงหมายตาง ๆ โดยเนนประเทศไทย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4062504 ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ                  3(3-0) 

  Recreation Resources and Management 

ชนิดและแหลงของทรัพยากรนันทนาการในประเทศไทย  สภาพปญหาที่
เกิดจากการใชประโยชน    การวิเคราะหและวางแผนเพื่อการพัฒนา   และอนุรักษ
แหลงทรัพยากรนันทนาการท้ังท่ีมีอยูเดิมและแหลงใหม ๆ 

 

4063101 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ                   2(1-2) 

  Natural  Resources  Conservation 

ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   ประเภทของทรัพยากร-
ธรรมชาติท่ีควรแกการอนุรักษ  สภาพปจจบัุนของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ    

นโยบายและแผนการเกี่ยวกบัการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ               ปญหาและ
อุปสรรคในการอนุรักษ   การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

 

4063103 นเิวศวิทยาทุงหญา                    3(2-2) 

  Grass Land Ecology 

ระบบนิเวศของทุงหญา  สภาพแวดลอมทุงหญาตามฤดูกาล   การงอกและ
การเจริญ  การอนุรักษทุงหญา  ความสัมพันธของสัตวและพืชชนิดของทุงหญา 

 

4063104 นเิวศวิทยาของสัตว                    3(2-2) 

  Animal  Ecology 

ศึกษาสัตวในส่ิงแวดลอมขนาดเล็ก       นเิวศวิทยาของสัตว      โครงสราง
การเจริญและการพัฒนาของประชากรสัตว  การแกงแยงแขงขัน  การเปล่ียนแปลง
ของพลังงาน   ความสัมพันธของสัตวกบัส่ิงแวดลอม   การปรับตัวของสัตวภายใต
สภาวะแวดลอม 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063105 พลังงานกับส่ิงแวดลอม                    3(2-2) 

  Energy and Environment 

ความสําคัญของพลังงานตอชีวิต              ตอระบบนิเวศและตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม พลังงานในอาหาร  สถานการณและวิกฤตการณ พลังงานของ
โลก ผลกระทบของการใชพลังงานตอส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษพลังงาน  

นโยบายพลังงานของประเทศไทย 
 

4063201 มลพิษส่ิงแวดลอม                    3(2-2) 

  Environmental Pollution 

ความหมายของมลพิษ        ชนิดของมลพิษ        สาเหตุของการเกิดมลพิษ  

ผลกระทบตอสุขภาพอนามยั และระบบนิเวศ  นโยบายในการปองกันและแกไข 
 

4063202 การเปนพิษของอาหาร                    2(1-2)

  Food  Poisoning 

สาเหตุการเกดิมลพิษในอาหารท้ังจากสารเคมีและจุลินทรีย      ผลกระทบ
ตอสุขภาพ     การเลือกการทําความสะอาด    การปรับปรุงและเก็บรักษาอาหารให
ปลอดภัย  การตรวจวเิคราะหคุณภาพทางกายภาพ   เคมีและชีวภาพ 

 

4063203 จุลชีววิทยาทางทะเล                    3(2-2) 

  Marine Microbiology 

ศึกษาระบบทางทะเล   สังคมส่ิงมีชีวิตในทะเล   ความสําคัญและประเภท
ของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเล   การเกบ็ตัวอยางและการวิเคราะหหา
แพลงกตอนสัตวและแพลงกตอนพืช      ผลกระทบจากมลพิษทางทะเลและแนวทาง
ปองกัน   การใชส่ิงมีชีวิตเปนตัวช้ีปญหามลพิษส่ิงแวดลอม 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063204 สารฆาแมลง                     2(2-0) 

  Insecticides 

ศึกษาถึงประเภทของสารฆาแมลงดวยเคร่ืองมือชนิดตาง ๆ รวมถึงการใช
สารฆาแมลงเพื่อการควบคุมแมลงนําโรคท่ีสําคัญ  ๆ         และตองคํานึงถึงผลที่จะ
กระทบตอส่ิงแวดลอมดวย 

     

4063205 เคมีวเิคราะหสารมลพิษ                    3(2-2) 

  Chemical Analysis of Pollutants 

ศึกษาหลักการวิเคราะหทางเคมี  การใชเคร่ืองมือและวิธีการตาง ๆ ในการ
วเิคราะหทางปริมาณ  และคุณภาพของสารพิษตกคางพวกโลหะหนัก  ยาฆาแมลง
และสารเคมีชนิดตาง ๆ  ท่ีปนเปอนและเจอืปนในอาหารและส่ิงแวดลอม 

 

4063206 การวิเคราะหคณุภาพน้ํา  1                   3(2-2) 

  Water and Waste Water Analysis  1 

   ความรูเกี่ยวกบัปริมาณวิเคราะห การเก็บตัวอยาง          การตรวจวิเคราะห 
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ ชีวภาพและทางเคมี      การอานผลการเปรียบเทียบผล
กบัเกณฑมาตรฐานและการแปรผล 

 

4063207 การวิเคราะหคณุภาพน้ํา 2                   2(1-2) 

  Water and Waste Water Analysis 2 

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา เพื่อหาปริมาณโลหะหนัก  สารพิษ  สารฆาแมลง
และจุลชีพในน้ํา  การประเมินคาความสกปรกของนํ้าและผลกระทบตอส่ิงมีชีวิต 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063208 สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห                  3(2-2) 

  Water Pollutants and Analysis 

แหลงน้ําและความสําคัญของน้ํา      ลักษณะท่ีสําคัญทางกายภาพและทาง
เคมีของนํ้า สารมลพิษ หนวยท่ีใชระบุความเขมขนของสารมลพิษ  สารมลพิษทาง
กายภาพ   เคมี  และทางชีววทิยาของน้ํา   มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มน้ําใช  มาตรฐาน
คุณภาพน้ําประปา     มาตรฐานคุณภาพน้ําท้ิงของกระทรวงอุตสาหกรรม  

แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพษิทางน้ํา  การวิเคราะหคุณภาพน้ําเกีย่วกับความขุน  สี  

ความเปนกรดดางและความกระดาง การหาปริมาณคลอรีนตกคาง     คลอไรด็       
เหล็ก  แมงกานีส  ซัลเฟต   ตะกัว่   ปรอท  ฟอสฟอรัส   และฟอสเฟต  บีโอดี  ซีโอดี
และการวิเคราะหแบคทีเรีย 

 

4063301 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม                 3(3-0)

   Natural  Resources  and  Environmental  Economics 

ศึกษาความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ      และประเภทของทรัพยากร-
ธรรมชาติ     สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ  ผลที่เกิดจากปญหาทรัพยากร-
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย วิธีการจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ  

ศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมโดยใชการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร   บทบาทของทฤษฎี
เศรษฐศาสตรสมัยใหมในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม         ความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมกบัเศรษฐกิจ    นโยบายของรัฐในการควบคุมภาวะมลพิษ      หลักการ
วเิคราะหตนทุน     ประโยชนท่ีนาํมาประยุกตใชกบัโครงการและมาตรการตาง   ๆ 

เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม   การวางนโยบายและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมกับความจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063401 การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม                 2(2-0) 

  Natural and Cultural Heritage Conservation 

ความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติ      ประเภทของธรรมชาติท่ีควรแก
การอนุรักษ        สภาพปจจบัุนของการอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  

นโยบาย และแผนการเกีย่วกับการอนุรักษธรรมชาติ        และมรดกทางวัฒนธรรม  

ปญหา และ อุปสรรคในการอนุรักษ                  วิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

4063402 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ                  3(3-0) 

  Principles  of  Natural Resources Management 

หลักการเบื้องตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     วิธีผสมผสานการ
จดัการทรัพยากรอยางเปนระบบการสรางนโยบาย  มาตรการ  แผนงาน  โครงการ 
และกิจกรรม การจัดทรัพยากรเฉพาะอยางและแบบผสมผสาน 

 

4063403 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                 2(1-2) 

  Management of Natural Resources and Environment 

ความหมาย    ประเภท     ประโยชน    ความจําเปน   วตัถุประสงค วิธีการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         การศึกษาคนควาทดลอง  เพื่อ
แกปญหาตามสภาพความเปนจริงในทองถ่ิน 

 

4063404 กฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดลอม                   2(2-0) 

  Environmental Laws 

ศึกษาถึงประวตัิ      ความเปนมา     ความสําคัญ    นโยบายและขอกําหนด 

การออกกฎหมายเกีย่วกับส่ิงแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ   พระราช-

บัญญัต ิ  พระราชกําหนด    กฎ   ระเบียบ    ขอบังคับ   และบัญญัติตาง ๆ  ทางดาน 

สาธารณสุข   แรงงาน    อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอม   อาชีวอนามัย   ความปลอดภยั
และกฎหมายอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 



 

 

144

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063405 กฎหมายทางทะเล                    2(2-0) 

  Laws  of  the Sea 

ศึกษาถึงกฎหมายทางทะเลของไทย    กฎหมายระหวางประเทศทางทะเล
ของเขตนานน้าํไทย    ความรูพ้ืนฐานทางการเดินเรือ และการเกดิมลพษิทางทะเล  
กฎหมายเก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางทะเล 

 

4063406 กฎหมายปาไมและสัตวปา                   2(2-0) 

  Forestry  and Wildlife  Laws 

ศึกษาถึงววิัฒนาการของกฎหมายปาไมและสัตวปา     กฎหมายปาไมและ
สัตวปาท่ีสําคัญของประเทศไทย      โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ   

อุทยาน   วนอุทยาน    เขตรักษาพันธสัตวปา   สวนรุกขชาติ   เปนตน   ปญหาและ
อุปสรรคในการแกไขกฎหมายเก่ียวกับปาไมและสัตวปา 

 

4063407 การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม                3(2-2) 

  Environmental Analysis and Impact Assessment 

ศึกษาสภาวการณและการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม   การประเมินและ
การพยากรณผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพ           ชีวภาพและเศรษฐกจิ  
สังคม    การสรุป   รวบรวมสาเหตุ   และตัวการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง   และ
ผลกระทบและเสนอวิธีการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4063408 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  3(2-2) 

  Solid Wastes and Disposal 

ศึกษาปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู   ผลกระทบขยะ
มูลฝอยตอส่ิงแวดลอม   ระบบการขนถาย   วิวฒันาการการกําจัดขยะ การรวบรวม
และกระบวนการเก็บขยะ   การสํารวจและวิเคราะหขยะ    วิธีการกําจดัขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล    การจัดการขยะของประเทศไทย     เทคโนโลยีในการกาํจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล การนําขยะไปใชประโยชน (Recycling) 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063409 ความปลอดภยัในงานอุตสาหกรรม                  2(1-2) 

  Industrial Safety 

ศึกษาถึงสาเหตุและธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ    หลักการควบคุมและ
ปองกันอุบัตเิหตุ    วิธีการเก็บสถิติขอมูล   การตรวจสอบความปลอดภัยใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับงานความปลอดภยั     วิธีการใหสวัสดิศึกษา       รวมถึงการ
ประเมินถึงอันตรายอันเกดิจากกรรมวิธี   และ    สภาพแวดลอมในการทํางานชนิด 

ตาง ๆ 

 

4063410 สุขศาสตรอุตสาหกรรม                    2(2-0) 

  Industrial  Hygiene 

 ศึกษาถึงปจจยัทางส่ิงแวดลอมท่ีอาจเปนสาเหตุท่ีใหเกดิอันตรายกับคนที่
ทํางานในอุตสาหกรรมตามประเภทและลักษณะของงานท่ีแตกตางกนั   หลักการ
ควบคุมและปองกันอันตราย  และการสืบสวนสาเหตุของอันตรายในงานอุตสาห-

กรรม 

 

4063411 การสุขาภิบาลในอาคาร                    2(1-2) 

  Building  Sanitation 

ศึกษาระบบน้าํใชและระบบน้ําท้ิงในอาคาร  การออกแบบทอ  การระบาย
ควัน  ระบบปองกันอัคคีภยั   การจัดเก็บขยะ     ระบบบําบัดน้ําท้ิง มาตรฐานนํ้าท้ิง
จากอาคาร     พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

 

4063412 การสุขาภิบาลในโรงงาน                    3(2-2) 

  Industrial  Sanitation 

ศึกษาหลักการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม การแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมในโรงงาน   การควบคุมและการปรับปรุงสภาวะแวดลอมของ 
โรงงานใหถูกสุขลักษณะ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063413 เทคโนโลยีทางอนามัยส่ิงแวดลอม                   2(1-2) 

  Environmental Health  Technology 

 ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคในการจดัการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม
ของท่ีอยูอาศัย    บริการตาง ๆ  ใหถูกตองตามหลักสุขาภบิาล  ปลอดภัยตอสุขภาพ
และเหมาะสมตอการใชประโยชนของบุคคลระดับตาง ๆ  ในสังคม   ศึกษาคนควา   
ทดลองเพ่ือการปองกัน   และ  แกไขปญหาทางดานอนามัยส่ิงแวดลอมในลักษณะ
ตาง ๆ ตามสถานการณปจจบัุน 

 

4063414 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 

  Environmental Pollution Control  Technology 

การพัฒนาเทคโนโลยี     ในการควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีใน
การควบคุมและกําจดัมลพิษแตละประเภท   ไดแก      มลพิษทางน้ํา      มลพิษทาง
อากาศ    มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน   ขยะและส่ิงปฏิกูล     การควบคุม 

มลพิษส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  คามาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

4063415 การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม                3(2-2) 

  Environmental Survey and Monitoring 

ศึกษาวิธีการ       และเคร่ืองมือในการสํารวจคุณภาพส่ิงแวดลอม      เชน  

คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ   คุณภาพดิน  เปนตน   การวางแผนสํารวจขอมูล   การ
เก็บตัวอยาง     การรักษาตัวอยาง    การวเิคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอมในภาคสนาม   

การวิเคราะหขอมูลและการนาํเสนอขอมูลจากการสํารวจ 
 

4063416 การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน                 2(1-2) 

  Noise Pollution and Vibration Control 

   ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเสียง     ระบบการไดยนิ     ผลกระทบของ 
มลพิษทางเสียง    แหลงกําเนดิของความส่ันสะเทือนและผลกระทบตอมนุษยและ 
ส่ิงแวดลอม   เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียง   และความส่ันสะเทือน 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063417 หลักการจัดการลุมน้ํา                    3(2-2) 

  Principles of Watershed Management 

   ลุมน้ําและความคิดเกี่ยวกับลุมน้ํา       โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ําและ 
สมดุลทางนิเวศวิทยา  หลักการจัดการลุมน้าํเพื่อการควบคุมปริมาณ   คุณภาพและ
อัตราการไหลของน้ํา การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน            อุทกภยั    
ความแหงแลง และมลพิษในพื้นท่ีลุมน้ํา  การพัฒนาแหลงเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
ความรูเบ้ืองตนในการสํารวจและวิเคราะหลุมน้ํา  เพื่อวางแผนจัดการลุมน้ํา 
 

4063418 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมแหลงน้ํา                     3(2-2) 

  Water Resources Engineering Foundation 

ศึกษาแหลงน้ําธรรมชาติ    ปริมาณและคุณภาพแหลงน้ํา      แหลงการใช
ประโยชนจากแหลงน้ําธรรมชาติ   ระบบประปา    การปรับปรุงคุณภาพน้ํา  อัตรา
การไหลของน้าํ     มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําเพื่อประโยชนตาง  ๆ   ไดแก     การ 
ชลประทาน   การบริโภค   การเกษตรกรรม   การคมนาคม  เปนตน  การวางแผน 

พัฒนาแหลงน้าํ    การวางแผนปองกันน้ําทวม  ปญหาความแหงแลง   พ้ืนฐานทาง
วศิวกรรมทรัพยากรน้ํา 

 

4063419 การเพาะเลี้ยงชายฝง                                 2(1-2) 

  Aquaculture 

ศึกษาถึงประเภทการเพาะเล้ียงชายฝง           สถานการณเพาะเล้ียงชายฝง  
คุณภาพน้ํา เพือ่การเพาะเล้ียงชายฝง    โรคสัตวน้าํพื้นฐาน     ปญหาการเพาะเล้ียง
ชายฝง  การเพาะเล้ียงชายฝงกับปญหามลพิษทางน้ํา 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4063420 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา                    3(3-0) 

  Environment and Development 

ศึกษาความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมศึกษากับการพฒันา           ปญหา
ส่ิงแวดลอม    ผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีตอคุณภาพส่ิงแวดลอม     การวางแผน
ดานส่ิงแวดลอม เพื่อลดความขัดแยงระหวางการพัฒนากบัการอนุรักษทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

4063501 การจัดการส่ิงแวดลอม                    2(1-2) 

  Environmental  Management 

ศึกษาหลักการวิเคราะห     และการจัดการระบบส่ิงแวดลอม          สํารวจ
รวบรวมขอมูลและศึกษาผลกระทบเพือ่การวางแผนแกปญหาส่ิงแวดลอม      โดย 
มุงเนนการจดัการและพัฒนาแบบยั่งยืน 

 

4063801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม                 2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Environmental Science 

           จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพในดานการรับรู        ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชพี การพัฒนา
ตวัผูเรียนใหมีความรู   ทักษะ   เจตคติ   แรงจูงใจ    และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วชิาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง  ๆ   ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วชิานั้น ๆ 

 

4064101 นเิวศวิทยาทางทะเล                    3(2-2) 

  Marine  Ecology 

ส่ิงแวดลอมทางทะเล  การแบงเขตในทะเล  ส่ิงมีชีวิตในทะเล  สังคมส่ิงมี 

ชีวติในบริเวณชายฝง   สังคมส่ิงมีชีวิตในทองทะเล   น้าํกรอย  มลพิษในทะเล และ
การอนุรักษ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4064102 นเิวศวิทยาพรรณไมน้ํา                    3(2-2) 

  Aquatic  Plant  Ecology 

ศึกษาพรรณไมน้าํถึงวงศและสกุลท่ีมีในประเทศไทย    โดยเฉพาะไมดอก  

รวมถึงวิธีการจัดจําแนก   ตนกําเนดิ   สภาพนิเวศวิทยา  วชัพืชและความสําคัญทาง 
ดานเศรษฐกิจ 

 

4064103 นเิวศวิทยาประยุกต                    3(2-2) 

  Applied Ecology 

ศึกษาเกีย่วกับระบบนิเวศท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร   สัตวปา อุตสาหกรรม  

ปาไม   ทรัพยากรธรณี   อุตสาหกรรมเหมืองแร    การเพาะเล้ียงชายฝง    ตลอดจน
ประโยชนท่ีไดรับจากทะเล 

 

4064201 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม                    3(2-2) 

  Environmental  Microbiology 

ชนิดของจุลินทรียในส่ิงแวดลอม   จุลินทรียในอาหาร   น้าํ   ดิน   และการ
สุขาภิบาล   อิทธิพลของจุลินทรียตอส่ิงแวดลอมและการควบคุมแกไข    จุลินทรีย
กบัอุตสาหกรรม  ประโยชนและโทษของจลิุนทรีย 

 

4064202 ปฏิบตัิการอนามัยสิ่งแวดลอม                   2(1-2) 

  Environmental Health  Laboratory 

ศึกษาการใชเคร่ืองมือและอุปกรณการเก็บตัวอยาง     การตรวจวดั      การ
วเิคราะห และการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ และเคมี  
ทดลอง  ปฏิบัต ิ และฝกทักษะการใชอุปกรณ   การตรวจวัด   การสรุปสภาพการณ
และการเสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4064203 สรีรวิทยาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและการทํางาน                  2(1-2) 

  Environment  and  Work  Physiology 

      ศึกษากลไกการทํางานของรางกายภายใตสภาวะแวดลอม ท้ังทางรางกาย
และจิตใจในการทํางานชนิดตาง ๆ  รวมท้ังความสามารถในการทํางานของมนุษย
และขอจํากดัในการทํางานอันเนื่องมาจากปจจัยในรางกาย    การประเมินคาความ
สมบูรณของรางกาย และความเม่ือยลาจากการทํางาน     ท้ังนี้เพื่อเปนหลักในการ
สรางสภาวะการทํางานท่ีถูกตอง 

 

4064204 โรคจากการประกอบอาชีพ                   2(2-0) 

  Diseases  in  Occupation 

โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ       ลักษณะอาการของโรคท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ   จากสาเหตุทางกายภาพ   ชีวภาพ   และสารเคมี    การวินจิฉัยและ
จาํแนกสาเหตุ     การเจบ็ปวยท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ     ตลอดจนการปองกัน
และแกไข 

 

4064205 สภาวะแวดลอมเชิงฟสิกส                   3(3-0) 

  Physical  Environment 

ศึกษาเกีย่วกับสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการแผรังสี  การสงผานความรอน  

มวล และโมเมนตัม   สมดุลพลังงานของระบบพื้นดินและบรรยากาศ  ความช้ืนใน
สภาวะแวดลอม  ความแตกตางระหวางอุณหภูมิในชนบทและในเมือง 

 

4064401 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย                  3(3-0) 

  Human Resource Development Planning 

มนุษยและการตั้งถ่ินฐานในภูมิภาคตาง ๆ  ของโลก    กลุมเช้ือชาติศาสนา  
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต          ปญหาท่ีเกีย่วกับทรัพยากรมนษุยในปจจุบัน   

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนษุย            การวางแผนการพฒันาคุณภาพ
ทรัพยากรมนษุย 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4064402 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 

  Environmental  Health  Engineering  Foundation 

ศึกษาเกีย่วกับพื้นฐานทางวศิวกรรมอนามัยส่ิงแวดลอม      คุณสมบัติของ
วตัถุตาง  ๆ  เม่ือถูกแรงกระทํา   คุณสมบัติของของเหลว   และแกสท่ีจาํเปนตอการ
ปฏิบัติงานวศิวกรรม   สุขาภิบาล   คุณสมบัติของดินในการซึมน้ํา   การรับน้ําหนัก   

การคงรูปเม่ือขุดเจาะ   การไหลของน้ําใตดนิ การทํางานของเคร่ืองสูบชนิดตาง  ๆ  

การออกแบบกอสราง เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็กในงานดานการสุขาภิบาลบาง-
อยาง    เชน    บอน้ํา    หอถังสูง    รวมท้ังการคํานวณราคาประมาณการกอสรางท่ี 

จาํเปนในงานสุขาภิบาล 
 

4064403 เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย                   3(2-2) 

  Technology  in  Wastewater Treatment 

ศึกษาองคประกอบของนํ้าเสีย         ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตาง  ๆ  การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี       และลักษณะ 
น้าํท้ิง    มาตรฐานนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน    การวางแผนจัดการ
คุณภาพการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียพืน้ฐาน 

 

4064404 การดูแลและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย                  3(2-2) 

  Wastewater  Treatment  Plan  Miantenance  and  Operation 

ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียท่ีนยิมใชในประเทศ    การรวบรวมนํ้าเสีย
เขาระบบการเก็บตัวอยางน้ําเสีย     การวิเคราะหน้าํในระบบบําบัด    การประเมิน-

ประสิทธิภาพของระบบบําบัด           การดูแลควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแบบเล้ียง
ตะกอน (Activated Sludge)   ผังระบบน้ําท้ิง    พ้ืนฐานวิชาวาดวยการไหล 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4064405 การบําบัดน้าํท้ิงจากชุมชน                   3(2-2) 

  Domestic  Wastewater  Treatment 

ศึกษาถึงแหลงกําเนิดคุณสมบัติและปริมาณนํ้าท้ิง      จากชุมชนมาตรฐาน  

น้าํท้ิงจากชุมชน    ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบําบัดน้ําโสโครก    การควบคุมและ 
แกไขระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

4064406 หลักและวิธีการทางอนามัยส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 

  Environmental Health Approach 

ความหมาย    ขอบเขต   และแนวคิดทางอนามัยส่ิงแวดลอม   ความเขาใจ
พ้ืนฐานเกี่ยวกบับุคคลและสังคม     ความตองการของมนุษย     พฤติกรรมอนามัย   
การเรียนรู และการจูงใจ  โครงสราง   สังคม ทฤษฎีและวธีิการพัฒนาชุมชนท่ัวไป   

องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอโครงการพัฒนาอนามัย 
 

4064407 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยส่ิงแวดลอม                 3(2-2) 

  Environmental  Health  Planning  and  Supervision 

            ศึกษาหลักเกณฑในการประเมินปญหาทางอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ   
การบริหารและดําเนนิการท้ังในสวนภูมิภาค           หลักการวางแผนและโครงการ  
การประเมินโครงการ            หลักการวิธีการที่จะมาใชในการนิเทศงานการพัฒนา
บุคลากร 

 

4064408 แบบจําลองทางส่ิงแวดลอม                   3(3-0) 

  Environmental  Modeling 

ศึกษาหลักการวางแผนข้ันพืน้ฐานทางนิเวศวิทยา     การออกแบบทดลอง
วางแผนของระบบนิเวศในสถานการณจํากดัตาง ๆ   เพื่อเปนแนวทางการวางแผน
และพัฒนาทางนิเวศวิทยา 

 

 

 



 

 

153

รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4064409 การวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน                   3(2-2) 

  Land  Use  Planning 

ความหมาย     ความสําคัญของการใชประโยชนท่ีดิน    สภาพการใชท่ีดนิใน
ประเทศไทย  การจําแนกและหลักการจําแนกสมรรถนะท่ีดิน  หลักการใชท่ีดินและ
อ่ืน ๆ        การวางแผน      การใชประโยชนท่ีดิน       เนนกิจกรรมการใชท่ีดินใน
ประเทศไทยเปนสําคัญ 

 

4064410 การวางผังเมืองและผังภาค                   3(2-2) 

  Urban  and  Regional  Planning 

ทฤษฎีการวางผังเมือง   โครงสรางและการกระจายตัวของประชากร  การ
วางแผนการใชท่ีดนิในเขตเมืองและชนบท   การกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดนิ  

(Zoning)   กฎหมายผังเมือง   นโยบายการพัฒนาเมือง    การวางผังจราจร  การวางผัง
เพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

 

4064411 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ                  3(2-2) 

  Technology  for  Air Pollution  Control 

แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ       สารมลพิษ          การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพอากาศ    มาตรฐานคุณภาพอากาศ   เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษทาง
อากาศจากยวดยานพาหนะ    โรงงานอุตสาหกรรม  และอาคารตาง ๆ 

 

4064412 การใชแผนท่ีเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ                           2(1-2) 

  Map  for  Natural  Resource  Management 

พ้ืนฐานความรูทางการอานและเขียนแผนที่   การเกบ็ขอมูลและการแสดง
ขอมูลท้ังทางกายภาพและสังคมในแผนท่ี     การใชแผนท่ีเพื่อการศึกษาสถานภาพ
ของทรัพยากร และวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4064413 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากร                 3(2-2) 

  Computer  for  Resource  Management 

          ระบบคอมพิวเตอร  การรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร    
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป   ในการประมวลผลขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

 

4064414 การควบคุมการพังทลายของดิน                   3(2-2) 

  Soil  Erosion  Control 

ขบวนการพังทลายของดิน   ปจจัยท่ีมีผลตอการพังทลายของดิน  ผลกระทบ
ของการพังทลายของดินตอทรัพยากรอื่น      แนวทางปฏิบัตเิพื่อควบคุมการพังทลาย
ของดิน 

 

4064802 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม               5(350) 

  Field  Experience in  Evironmental Science 

ใหมีการฝกปฏิบัตงิาน   หรือจัดทําโครงการ   ศึกษาเฉพาะในชุมชน   โดย
ใหมีการรวบรวมขอมูล   ศึกษาสภาพปญหา   วิเคราะหและแสดงความสามารถ
ในทางสรางสรรคท่ีจะคล่ีคลายปญหาทางดานส่ิงแวดลอมดวยตนเอง   แลวจัดทํา
เปนรายงานเสนอตออาจารย  และผูนาํในชุมชน 

 

4064901 สัมมนาส่ิงแวดลอม                    1(0-2) 

  Seminar  in  Environment 

การเสนอรายงานเก่ียวกับปญหาทางส่ิงแวดลอม     การใชเทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐใหม ๆ   แนวความคิด    ผลงาน    ขอมูล   หรือสภาพการเปล่ียนแปลงใน
สังคมท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวติและสุขภาพอนามัยของมนุษย   โดยการ 
ศึกษาและคนควาจากแหลงตาง  ๆ   แลวนาํมาอภิปราย    เพื่อประโยชนในการศกึษา
เพิ่มเติม หรือนําไปประยุกตใชตอไป 
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รหัส    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป) 

 

4064902 การวิจัยสิ่งแวดลอม                    3(0-6) 

  Environmental  Research 

   ศึกษาคนควาและวิจยัข้ันพืน้ฐานทางดานส่ิงแวดลอมเสนอเปนรายงาน 
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หมูวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ    

(407) 

 

 

 

 หมูวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจดัเปนหมู
ยอยตามองคความรูของลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ :- 
 1.  วทิยาศาสตรการแพทย      (407-1--) 

 2.  พฤติกรรมศาสตร จติวิทยา บุคลิกภาพและสังคม    (407-2--) 

 3.  การบริการและบริหารจัดการสุขภาพ     (407-3--) 

 4.  เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ    (407-4--) 

 5.  การดูแลสุขภาพ       (407-5--) 

 6.  การวัด  การประเมินผล และการวิจัย     (407-6--) 

 7.                                                                                                            (407-7--) 

8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                            (407-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ  การสัมมนา                  (407-9--) 
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หมูวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ (407) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4071101 

4071103 

4071104 

4071105 

4071202 

4071203 

4071204 

4071301 

4071302 

4071303 

4071304 

4071402 

4071601 

4072101 

4072102 

4072103 

4072201 

4072204 

4072205 

4072206 

4072207 

4072208 

4072209 

4072304 

4072305 

4072101 

 

 

 

 

 

 

4071201 

 

4071301 

 

 

 

 

4072102 

 

4072201 

 

 

 

 

 

 

 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 

กายวิภาคและสรีรวิทยา 2 

การวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  
การสุขาภิบาลอาหาร 
อุบัติภยัศึกษา 
วทิยาศาสตรความปลอดภยั 
สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 

สวัสดิศึกษา 
วทิยาศาสตรความปลอดภยั 
สุขวิทยาอาหาร 
วทิยาการระบาด 

การสาธารณสุขช้ันนํา 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย 
จลุชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
กายวิภาคของมนุษย 
พฤติกรรมศาสตร 
ความปลอดภยักับผูบริโภค 
อัคคีภยัและการปองกัน 

ความปลอดภยัเกีย่วกับไฟฟา 
สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ 

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

การสุขาภิบาลในโรงงาน 

การปฐมพยาบาลและการดูแลผูปวยท่ีบาน 

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผูปวยที่บาน 

 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

    2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(3-0)  

3(3-0) 

1(0-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา  3(3-0) 

4072306 

4072307 

4072308 

4072309 

4072310 

4072311 

4072312 

4072313 

4072314 

4072315 

4072316 

4072317 

4072318 

4072319 

4072320 

4072321 

4072322 

4072323 

4072401 

4072402 

4072403 

4072404 

4072405 

4072406 

4072407 

4072408 

4072501 

4072502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4074302 

4073202 

4072201 

 

 

 

 

 

 

 

 

4072301 

4072306 

4071403 

 

 

 

 

การปฐมพยาบาล 
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล 
โภชนาการ 
โภชนาการสาธารณสุข 

การสุขาภิบาลอาหาร 
สุขภาพผูบริโภค 

เภสัชวิทยาสําหรับเด็ก 
การอบรมเล้ียงดูเด็ก 
ปฏิบัติการเล้ียงดูเด็ก 

นนัทนาการสําหรับเด็ก 
หลักการควบคุมโรค 

ปญหาสุขภาพและการปองกนั 

เพศศกึษา 
อาชีวอนามัย 
สุขภาพส่ิงแวดลอม 

เพศศกึษาและสุขภาพในครอบครัว 
เภสัชวิทยา 
พิษสุราและสารเสพติด 

การสาธารณสุข 

หลักและวิธีการสุขศึกษา 
เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 
โครงการสุขภาพในโรงเรียน 

สุขศึกษาในชมุชน 

โรคเด็กและการปองกัน 

จลุชีววิทยาพืน้ฐาน 

ปรสิตสาธารณสุข 

เทคโนโลยีทางสุขศึกษา 
ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีทางสุขศึกษา 

1(0-3) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

1(0-3) 

2(2-0)  

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

1(0-3) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4072503 

4072504 

4072505 

4072506 

4072507 

4072508 

4072509 

4072510 

4072603 

4072801 

4072802 

4072803 

4072804 

4073103 

4073201 

4073202 

4073203 

4073204 

4073205 

4073206 

4073207 

4073208 

4073209 

4073210 

4073211 

4073212 

4073213 

4073214 

 

 

 

 

 

4072502 

 

 

4072603 

 

 

 

 

4071402 

 

 

4073513 

4073505 

4073506 

 

 

 

4074102 

4073204 

4073205 

4073206 

4073207 

4073208 

สารสนเทศทางสุขภาพ 

ปฏิบัติการสารสนเทศทางสุขภาพ 

การประยกุตใชคอมพิวเตอรในงานสุขศึกษา 
การส่ือสารและการประชาสัมพันธทางสุขภาพ 

อนามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล 
สุขภาพอนามยัครอบครัว 
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน 

สุขภาพจิตชุมชน 

การสาธารณสุขมูลฐาน 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 1 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1 

วทิยาการระบาด 

สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
ทักษะชีวิต 

สุขภาพจิต 

สุขภาพจิตเดก็ 

สุขภาพจิตผูสูงอายุ 
ศิลปะเพ่ือการสรางสรรคสําหรับเด็ก 
การเลนและของเลนเพื่อการพัฒนาการเดก็ 
การพฒันาความคิดสรางสรรคเด็ก 
การดูแลเดก็และผูสูงอายุ 
การปองกันอุบัติภยัในสถานประกอบการ 
ความปลอดภยัในการจราจรและขนสง 
วตัถุระเบิด 

การบรรเทาสาธารณภัย 
อุบัติภยักลุมชน 

3(3-0) 

1(0-3) 

2(1-2) 

3(3-0) 

2(1-2) 

2(2-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(90) 

3(250) 

2(90) 

3(250) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4073215 4073209 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย 3(2-2) 

4073216 4073210 การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานความปลอดภยั 3(2-2) 

4073217 4073211 สุขศาสตรอุตสาหกรรม 3(2-2) 

4073218  อนามัยส่ิงแวดลอม 3(2-2) 

4073219  การจัดหาน้ําสะอาดและการกําจัดของเสีย 3(2-2) 

4073220  มลพิษกับสุขภาพ 2(2-0) 

4073301  ยาและสารเสพติด 2(2-0) 

4073305  โภชนศาสตร 2(2-0) 

4073306  สุขศึกษา 3(2-2) 

4073321  อาหารและยาในชีวิตประจําวนั 2(2-0) 

4073323  วทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0) 

4073324  อนามัยครอบครัว 3(3-0) 

4073325  การดูแลสุขภาพแมและเด็ก 3(3-0) 

4073326  อุบัติภยัศึกษาสําหรับเด็ก 2(2-0) 

4073327  สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 

4073328  สวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ 2(2-0) 

4073329  การเล้ียงดูเด็กท่ีมีความบกพรองทางกาย 2(2-0) 

4073330  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก 2(2-0) 

4073331  การยศาสตรเพื่อสุขภาพ 2(2-0) 

4073332  สถิตสิาธารณสุข 3(3-0) 

4073402  โรคติดตอและโรคไมติดตอ 2(2-0) 

4073403  พิษวิทยา 3(3-0) 

4073404  โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ 3(3-0) 

4073407  สุขศึกษาเบ็ดเสร็จ 2(2-0) 

4073408  สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2(2-0) 

4073409  การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ 3(3-0) 

4073410  การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 2(2-0) 

4073411  การจัดประสบการณสําหรับเด็ก 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4073412  การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูสูงอายุ 2(2-0) 

4073413 4073608 ทันตสุขภาพ 2(2-0) 

4073414  ระบาดวิทยา 3(2-2) 

4073501  พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข 2(2-0) 

4073511  พฤติกรรมสุขภาพ 2(2-0) 

4073514  พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย 3(2-2) 

4073515  การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย 3(2-2) 

4073516  ปรัชญาความปลอดภัย 2(2-0) 

4073518  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 1 2(1-2) 

4073519  การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 2 2(1-2) 

4073605 4073601 ชีวสถิติสาธารณสุข 2(2-0) 

4073611  การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 1 3(3-0) 

4073612  การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา 2(2-0) 

4073613  สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2(2-0) 

4073614  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2) 

4073615  การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0) 

4073701  การยศาสตร 3(3-0) 

4073805  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรความปลอดภัย3 2(90) 

4073901  ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข (0-4) 

4073902  ระเบียบวิธีวิจยัทางสาธารณสุข 2(1-2) 

4074103  การพัฒนาอนามัยชุมชน 2(1-2) 

4074333  หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0) 

4074334  สุขภาพผูสูงอาย ุ 2(2-0) 

4074414  การสงเสริมสุขภาพ 3(3-0) 

4074415  การบริการทางการแพทยเบ้ืองตน 2(2-0) 

4074416  การบริหารงานสุขศึกษา 3(3-0) 

4074417  การนิเทศงานสุขศึกษา 2(2-0) 

4074418  การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4074419  การพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3(3-0) 

4074420  สุขศึกษาในโรงพยาบาล 2(2-0) 

4074421  การแนะแนวสุขภาพ 2(2-0) 

4074422  การคิดเชิงระบบ 2(2-0) 

4074424  การแพทยแผนไทย 2(2-0) 

4074425  ปฏิบัตกิารแพทยแผนไทย 1(0-3) 

4074502  เวชศาสตรฟนฟู 2(2-0) 

4074603  ชีวสถิติวทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0) 

4074604  การวิจยัสุขศึกษา 3(3-0) 

4074605  การวิจยัทางวทิยาศาสตรสุขภาพ 3(3-0) 

4074606  การวางแผนและประเมินผลความปลอดภยั 3(3-0) 

4074607  ทันตกรรมพ้ืนฐาน 2(2-0) 

4074701  การฝกอบรมความปลอดภัย 2(1-2) 

4074805 4074807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 2 2(90) 

4074806 4074808 การฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 2 3(270) 

4074807 4084805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2 2(90) 

4074808 4084806 การฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2 3(250) 

4074809  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 3 2(90) 

4074810 4074805 การฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 3 5(450) 

4074811  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3 2(90) 

4074812  การฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3 5(450) 

4074813 4074808 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรความปลอดภยั 3 5(450) 

4074814  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3 2(90) 

4074815  การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3 5(400) 

4074901  การสัมมนาสุขศึกษา 2(2-0) 

4074902  การสัมมนาการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็ก 2(2-0) 

4074903  การศึกษารายกรณ ี 2(2-0) 

4074908  สัมมนาความปลอดภัย 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4074909  การวิจยัทางสาธารณสุข 3(3-0) 

4074910  สัมมนาสาธารณสุข 2(1-2) 
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                 คําอธิบายรายวชิา 
  วทิยาศาสตรสุขภาพ (407) 

 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4071101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย                3(2-2) 

  Human    Anatomy  and  Physiology       

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา  ความรู
เบ้ืองตน  และคําศัพททางกายวิภาคศาสตร  และสรีรวิทยา โครงสรางรางกายมนุษย  
เซลล และเนื้อเยื่อ    รูปราง  ลักษณะ   ตําแหนง   โครงสรางและหนาท่ีของระบบ
ตาง  ๆ   ของรางกาย 

 

4071103 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1                  2(1-2) 

  Anatomy and Physiology 1 

ศึกษาความหมาย    ความสําคัญของวชิากายวิภาคและสรีรวิทยา    ความรู
เบ้ืองตนและคําศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรศาสตร  โครงสรางรางกายมนุษย 
รูปราง  ลักษณะ  ตําแหนง  และหนาท่ีการงานของอวัยวะในระบบโครงราง   
ระบบกลามเนื้อ  ระบบประสาท 

 

4071104 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2                  2(1-2) 

  Anatomy and Physiology 2 

   ศึกษารูปราง ลักษณะ ตําแหนงและหนาท่ีการทํางานของอวัยวะในระบบ 

  หายใจ  ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง  ระบบยอยอาหาร  ระบบขับถาย 
  ระบบตอมไรทอ  ระบบสืบพันธุ  ความสัมพันธในแตละระบบของรางกาย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4071105 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา                 2(2-0) 

  Anatomy and Physiology 

   ศึกษาเกี่ยวกับรางกายของมนุษย  หนาท่ีของอวัยวะและระบบตาง ๆ ของ 
  รางกาย  ตลอดจนหนาท่ีของเซลเน้ือเยี่อรอบผิวหนัง     เพื่อเปนรากฐานความรูใน 

     การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว 
 

4071202 การสุขาภิบาลอาหาร                  3(3-0) 

  Food Sanitation 

   โรคท่ีเกิดจากอาหาร  สาเหตุของโรค       การแพรเช้ือและวิธีการปองกัน   

  สุขวิทยาสวนบุคคลของผูประกอบการ  และสถานท่ีผลิตอาหาร  รวมท้ังเคร่ืองมือ 
  การผลิตและความสะอาดของส่ิงแวดลอม         กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร   
  อนามัยในการแตะตองอาหาร  พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค   กฎหมายอาหาร 
  มาตรฐานของอาหารและการปรับมาตรฐาน 

 

4071203 อุบัติภัยศึกษา                   2(2-0) 

  Accidentology 

นโยบายและแผนหลักการปองกันอุบัติภยัแหงชาติ แนวทางการดําเนินงาน 

    การปองกันอุบัติภัย          กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัย   
การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน กจิกรรมการปองกันอุบัติภยักับการสราง
จติสํานึกมาตรฐาน   ความปลอดภัยในการผลติส่ือ   การเกบ็รวบรวมขอมูล     สถิติ 

  การวิจยัและการประเมินผล 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4071204 วทิยาศาสตรความปลอดภัย                 3(3-0) 

  Safety   Science      

       ความหมาย ขอบขาย  และความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย     
ประเภทของอุบัติภัย สาเหตุของอุบัติภัย การสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ทฤษฎีการเกดิอุบัติภัย 
การปองกันอุบัติภัย  เทคโนโลยีความปลอดภัย  กฎหมายความปลอดภัย  และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย และหลักการสัมมนาแนวทางการ
ดาํเนินงานการปองกันอุบัติภยัจากการทํางาน 

 

4071301 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน                 2(2-0) 

  Personal and Community Health 

ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง 
และสุภาพชุมชน    องคประกอบสําคัญของการมีสุขภาพดี  ความเชื่อ  และความ
เขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาสุขภาพในชุมชน  แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ          

การสงเสริมสุขภาพชุมชน 

 

4071302 สวัสดิศึกษา                              2(2-0) 

  Safety   Education    

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของวิชาสวัสดิศึกษา สาเหตุของอุบัติเหตุ 
ความปลอดภัยในบาน  โรงเรียน  การกีฬา  การเกษตร  อุตสาหกรรม  การจราจร
และคนเดินเทา  แกสหุงตม  และความปลอดภัยเกี่ยวกับอาวุธเทอรโมนิวเคลียร 

 

4071303 วทิยาศาสตรความปลอดภัย                 2(2-0) 

  Safety Science 

ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวิทยาศาสตรความ
ปลอดภัย ปจจัยท่ีกอใหเกิดอุบัตเิหตุ ทฤษฎีการเกดิอุบัติเหตุ เทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กฏหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของทางดานความปลอดภัย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4071304 สุขวิทยาอาหาร                          2(2-0) 

  Food   Hygiene 

ความจําเปนของการสุขาภิบาลอาหาร โรค    และโทษท่ีเกิดจากอาหาร 
เปนพิษท่ีปนมากับอาหารและการปองกัน  การควบคุมการผลิตอาหารใหปลอดภัย  
กฎหมาย  และเทศบัญญัติท่ีเกี่ยวกับอาหาร 

 

4071402 วทิยาการระบาด                   2(2-0) 

  Epidemiology 

ความหมาย  ขอบเขต  จุดมุงหมาย  และประโยชนของระบาดวิทยา  นเิวศ 
วทิยาของมนุษย   หลักการปองกันโรค   มาตรการการวัดของการปวยและการตาย 
ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเช้ือ  การสืบสวนการระบาดของโรค  ระบาดวิทยาและ
การควบคุมการติดเช้ือจากโรงพยาบาล ระบาดวิทยาดานประยุกต     ความผิดพลาด
ท่ีพบบอย ๆ ในการระบาดวิทยา 

 

4071601 การสาธารณสุขชั้นนํา                  2(2-0) 

  Introduction to Public Health 

ประวัตแิละควมสําคัญของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณ 

สุข ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทยและนวกรรมสาธารณสุข นโยบายการ
แกปญหาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุข
ของประเทศ 

 

4072101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย                3(2-2) 

  Human Anatomy and Physiology 

ความรูเกี่ยวกับรางกายมนุษย  โครงสราง  รูปรางลักษณะและหนาท่ีของ 
     ระบบตาง ๆ  ท้ังในลักษณะท่ีปกติและผิดปกติ     เม่ือเกิดโรคภัยไขเจ็บและความ 

    พิการตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                 3(2-2) 

  Microbiology and Parasitology 

   ศึกษาลักษณะรูปรางของเช้ือรา  แบคทีเรีย  ไวรัส  ริคเก็ตเซียและปาราสิต 

  วงจรชีวติของจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค   การระบาดของเช้ือโรค    การควบคุมและ 
  กาํจัดจุลินทรีย 
 

4072103 กายวิภาคของมนุษย                  3(3-0) 

  Human Anatomy 

   ความรูเกี่ยวกับรางกายของมนุษย  ศึกษารายละเอียดในเร่ืองโครงสราง 
  องคประกอบ  รูปรางลักษณะของระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย  ความผิดปกติ 

  ในดานรูปราง  องคประกอบของระบบท่ีทําใหเกิดโรค  และความพิการตาง ๆ  

 

4072201 พฤติกรรมศาสตร                  3(3-0) 

  Behavioral Science 

   แนวคิดพื้นฐานทางดานพฤติกรรมศาสตร องคประกอบ ปจจัยและอิทธิพล 

ตอพฤติกรรม  การสํารวจ   การวัด   การวิเคราะห    และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

     สุขภาพ 

 

4072204 ความปลอดภัยกับผูบริโภค                 2(2-0) 

  Safety for Consumers 

ศึกษาหลักการ วิธีการ และวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีใชในชีวติประจํา 
วัน  เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดสํานึกในเร่ืองความปลอดภัยของตนเอง และของ
ผูอ่ืนในสวนท่ีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัย และอันตรายจากการใชผลิตภัณฑ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072205 อัคคีภยัและการปองกัน                  3(2-2) 

  Fire Protection and Control 

   ความหมายของอัคคีภัย  ประเภทของอัคคีภัย  สาเหตุของอัคคีภัย  แหลง 
  กาํเนิดอัคคีภัย  ผลเสียและอันตรายจากอัคคีภัย  เคมีของไฟและการสันดาป   การ 
  เกิดปฏิกิริยาลูกโซ     การปองกันและควบคุมอัคคีภัย       มาตรฐานระบบปองกัน 

     อัคคีภัย  อาคารและการทนไฟ  การบริหารจัดการในการปองกันอัคคีภยั การระงับ 

  อัคคีภัย  การใชเคร่ืองดับเพลิงเคมีข้ันตน     ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  อุปกรณ 
  ตรวจจับเพลิงไหมอยางอัตโนมัต ิ  ระบบควบคุมควันไฟ      ระบบการหนีอัคคีภัย 
  การวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย      การฝกหนีไฟ           การวางแผนฉุกเฉิน   

     กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย           ปฏิบัติการฝกการวางแผนและปองกัน 

  อัคคีภัย   อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอยางอัตโนมัต ิ ระบบควบคุมควันไฟ  ระบบ 

  การหนีอัคคีภัย 
 

4072206 ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา                 3(2-2) 

  Electric Safety 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับไฟฟา  พลังงานไฟฟา  ประเภทของไฟฟา  
ประโยชนของไฟฟา    อันตรายจากไฟฟา    ชนิดของอุบัติภยัจากไฟฟา   สาเหตุ
และการปองกันอุบัติภยัจากไฟฟา  ฟวส  ฉนวนกั้นไฟฟา  เคร่ืองตัดวงจร  สายดิน   

สัญลักษณท่ีใชในงานไฟฟา      มาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟา    การใชไฟฟา
และอุปกรณไฟฟาใหปลอดภัย       การตรวจสอบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา  การ
ชวย เหลือและการปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติภยัจากไฟฟา    หนวยงานท่ีเกี่ยวกับ
ไฟฟา      ปฏิบัตกิารตรวจสอบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาเพื่อความปลอดภัย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072207 สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ               3(3-0) 

  Occupational Health and Safety 

   หลักท่ัวไปในการสงเสริมสุขภาพ     และสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ  

ขอควรปฏิบัตขิองผูประกอบอาชีพในดานตาง ๆ      โรคภัยไขเจ็บและอุบัติภัยท่ี
เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพ   การคุมครองสุขภาพและสวสัดิภาพในการ
ประกอบอาชีพท้ังในดานนายจางและลูกจาง       และโครงการสงเสริมสุขภาพและ
สวัสดิภาพของผูประกอบอาชีพ  ตลอดจนการจัดบริการอาชีวอนามัย 

 

4072208 อุปกรณคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคล               3(2-2) 

  Personal Protection Equipment 

   ความสําคัญ ประโยชนอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  ชนิด 

  วิธีการใช     วิธีการเกบ็บํารุงรักษา    ปญหาท่ีเกิดจากการใช    ศึกษาผลการวิจัยท่ี 

     เกี่ยวของของอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
 

4072209 การสุขาภิบาลในโรงงาน                  3(3-0) 

  Industrial Sanitation 

   ศึกษาถึงมลภาวะ และของเสีย  อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม   

มาตรการควบคุมและการบริหารจัดการ  โดยเนนการสุขาภิบาล  และควบคุม 

คุณภาพของน้ําอากาศ  แสง  เสียง  ความรอน  และเหตุรําคาญอ่ืน ๆ  ซ่ึงมีพิษตอ
สภาพแวดลอม 

 

4072304 การปฐมพยาบาลและการดูแลผูปวยท่ีบาน                3(3-0) 

  First Aids and Home Health Care 

หลักการและเทคนคิการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน        การใชวสัดุอุปกรณใน
การปฐมพยาบาล  การปฐมพยาบาล  การดูแล การฟนฟูสภาพบุคคลในภาวะตาง ๆ  

ท่ีบาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072305 ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผูปวยท่ีบาน               1(0-3) 

  Practice in First Aids and Health Care 

   ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล     และการใชวสัดุอุปกรณในการปฐมพยาบาล 
การปฐมพยาบาล  การดูแลผูปวยท่ีบาน    การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสุขภาพ 

  บุคคลในภาวะตาง ๆ ท่ีบาน 

 

4072306 การปฐมพยาบาล                  3(3-0) 

  First Aid 

   ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน  และหลักการปฐมพยาบาล                 

 การปฐมพยาบาลผูปวยประเภทตาง ๆ การประเมินสภาพผูปวย  โดยการจับชีพจร 
  การนับการหายใจ  การวัดอุณหภูมิและความดันโลหิต  การใชวสัดุอุปกรณใน 

  การปฐมพยาบาล  การเคล่ือนยายผูปวย 
 

4072307 ปฏิบัติการปฐมพยาบาล                  1(0-3) 

  First Aid Practice 

ปฏิบัตกิารตรวจประเมินสัญญาณชีพ    การปฐมพยาบาลผูปวยประเภท 

ตาง ๆ  การฟนคืนชีพ  การเคล่ือนยายผูปวย  การพันผา  การหามเลือด  การตกแตง
บาดแผลการฝกเขาเฝอก 

 

4072308 โภชนาการ                   3(3-0) 

  Nutrition 

ความหมาย     ประวัติ     ความสําคัญของวิชาโภชนาการ    อาหารหลัก 

และสารอาหาร  ลักษณะ  ประเภทและคุณสมบัติของสารอาหารชนิดตาง ๆ ความ
ตองการอาหารและวิธีการจัดอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ       ท้ังในดานคุณภาพ
และปริมาณอาหารหญิงมีครรภและแมลูกออน          อาหารสําหรับบุคคลในภาวะ
และวัยตาง ๆ   การเลือกอาหารสําหรับครอบครัว  สุขาภิบาลอาหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072309 โภชนาการสาธารณสุข                  3(3-0) 

  Public Health Nutrition 

   ลักษณะ  ประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดตาง ๆ  ความตองการ 
  อาหารและวิธีจัดอาหาร        สําหรับบุคคลวัยตาง ๆ  ท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ 

ปญหาโภชนาการของประเทศไทย  การเฝาระวัง สํารวจประเมินสภาวะโภชนาการ 
  สาเหตุและแนวทางการปองกันและแกไขปญหาโภชนาการในชุมชน           รวมท้ัง 
      โภชนบําบัด 

 

4072310 การสุขาภิบาลอาหาร                  2(2-0) 

  Food Sanitation 

   ความหมาย  ความสําคัญ และขอบขายของการสุขาภิบาลอาหาร  โรคท่ีเกิด 

  จากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกหลักสุขาภิบาล  สาเหตุของโรค  สุขวิทยาสวนบุคคล 
  ของผูประกอบอาหาร  สุขาภิบาลสถานท่ีผลิตอาหาร  รวมท้ังเคร่ืองมือการผลิตและ 
  ความสะอาดของส่ิงแวดลอม     กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร    อนามัยในการ 
  ประกอบอาหาร  กฎหมายอาหาร  มาตรฐานของอาหารและการปรับมาตรฐาน 

 

4072311 สุขภาพผูบริโภค                   2(2-0) 

  Consumer Health 

ความสําคัญของการบริโภคท่ีมีตอสุขภาพ  วิธีเลือกซ้ือสินคาและบริการ
ตาง ๆ  อันตรายจากการบริโภคสินคาและบริการ    กฎหมายคุมครองผูบริโภค  

หนวยงานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริโภค  การบริโภคท่ีมีผลตอสุขภาพ 

 

4072312 เภสัชวิทยาสําหรับเด็ก                  2(2-0) 

  Pharmacology for Children 

ความหมาย  ขอบขาย และความสําคัญของเภสัชวิทยาสําหรับเด็ก  นโยบาย
แหงชาติ  หลักการช่ัง  ตวง  วัด  ฤทธ์ิของยาและผลขางเคียง  ยาปฏิชีวนะ  ยาท่ัวไป   

และเฉพาะท่ีมีผลตอการพัฒนาของเด็ก  ยาท่ีจําเปนสําหรับเด็ก 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072313 การอบรมเล้ียงดูเด็ก                  2(2-0) 

  Child Care 

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ  การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
เด็กความตองการพลังงานและสารอาหาร น้าํนมมารดา  การจัดการในการเล้ียงเด็ก
ดวยนมมารดา  ปญหาและความจําเปนในการใหนมผสม      วิธีการเล้ียงเด็กดวยนม
ผสมอาหารและอาหารเสริมสําหรับเด็ก    การสรางเสริมภูมิคุมกันแกเด็ก        ภาวะ
เส่ียงอันตรายในเด็กเล็กและการปองกัน           การติดตามการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ ปฏิญญาเพ่ือเด็ก และกฎเกณฑในการจาํหนายผลิตภัณฑทดแทนน้ํานม
มารดา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กเพื่อเตรียมความพรอมดานรางกาย      อารมณ   
สังคม    และสติปญญา 

 

4072314 ปฏิบัติการเล้ียงดูเด็ก                  1(0-3) 

  Practice in Child Care 

ฝกปฏิบัตกิารวัดการเจริญเติบโตของทารกและเด็ก การเล้ียงเด็กดวยนมแม 
การเล้ียงเด็กดวยนมผสม     การชงนม     การทําอาหารสําหรับเด็ก    การอาบน้ํา
เด็ก  การอุมเด็ก  การเปล่ียนผาออม  การหอตัวเด็ก  การจับเรอ      การจัดกิจกรรม
ในการสงเสริมพัฒนาดานรางกาย  อารมณ และสติปญญา  การดูแลเด็กวัยตาง ๆ  

วยัทารก  วยักอนเรียน  วัยเรียน  ฯลฯ 

 

4072315 นันทนาการสําหรับเด็ก                  2(2-0) 

  Recreation for Children 

ความสําคัญ   และประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก        การจัดกิจกรรม
เขาจังหวะ  ดนตรี  เกม  และการเลานิทาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและ
สติปญญา  อารมณ  สังคม  แกเด็กวัยตาง ๆ  การดูแลเด็กวัยตาง ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072316 หลักการควบคุมโรค                  2(2-0) 

  Principles of Disease Control 

   ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคติดตอ โรคไมตดิตอ 
ธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ  โรคท่ียงัไมทราบ 

สาเหตุ  และโรคประจําถ่ิน  หลักและวิธีการปองกันควบคุมโรคและพาหะนําโรค 

  ภูมิคุมกันโรค  การสรางเสริมภูมิคุมกัน  พระราชบัญญัติโรคติดตอ 
 

4072317 ปญหาสุขภาพและการปองกัน                 3(3-0) 

  Health Problem and Prevention 

ภาวะสุขภาพ   ปญหาสุขภาพในเขตเมืองและชุมชน   วิทยาการระบาด     

การติดตอของโรค  ลักษณะของโรค  การวินจิฉัย  การดูแลและการปองกัน  ปญหา
สุขภาพในชีวติประจําวัน  อุบัติภัย  การติดเช้ือ    โรคติดตอ    โรคไมติดตอ    
ปญหาสุขภาพจิตโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด   เบาหวาน   โรคท่ีเกี่ยวกับมลพิษ  

ส่ิงแวดลอม    กลุมโรคพันธุกรรม  สารเสพติด  และอาการผิดปกติตาง ๆ  

 

4072318 เพศศึกษา                   2(2-0) 

  Sex Education 

   ลักษณะและความหมายของเพศ    ความรูเร่ืองเพศ     การเจริญเติบโตและ 
  พัฒนาการทางเพศ  ความสัมพันธระหวางเพศ  ความเช่ือและเขาใจผิดเกี่ยวกับเร่ือง 
  เพศ  ความผิดปกติทางเพศ  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ    การวางแผนชีวิต   ปญหา 
  เกี่ยวกับเพศ  การสอนเพศศึกษา   จิตเวชศาสตรกับเพศศึกษา   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา 
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หัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072319 อาชีวอนามัย                   2(2-0) 

  Occupational Health 

   ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย  โรคท่ีเกิดจากการประกอบ 

อาชีพ  อุบัติภยัอันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักท่ัวไปในการควบคุมการปองกัน 

  โรค  การสุขาภิบาลโรงงาน  หนวยงานราชการ  องคกรและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ 

  งานดานอาชีวอนามัย  การดําเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย 
 

4072320 สุขภาพส่ิงแวดลอม                  2(2-0) 

  Environmental Health 

   ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพส่ิงแวดลอม  ความสัมพันธระหวาง 
  มนุษยกบัส่ิงแวดลอมในแงนเิวศวิทยา   องคประกอบตาง ๆ ของส่ิงแวดลอมซ่ึงมี 

  ผลกระทบตอความเปนอยูและสุขภาพท่ีดีของมนุษย       การสุขาภิบาลที่พักอาศัย   
  โรงเรียน  ชุมชน  น้าํดื่มน้ําใช   การกําจัดและการควบคุมส่ิงปฏิกูล  การระงับเหตุ 

  รําคาญ  เสียง  กล่ิน  ควัน  อากาศ  การควบคุมแมลงและสัตวนาํโรค 

 

4072321 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว                2(2-0) 

  Sex Education and Family Health 

การศึกษาเร่ืองเพศ  ท้ังทางดานชีววิทยา    สุขวิทยา  จติวิทยา  และสังคม
วทิยาการเปล่ียนแปลง และส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทางเพศ  การปฏิบัติเพื่อ
รักษาสุขภาพของระบบสืบพันธุ  โรคติดตอทางเพศสัมพันธ   การปฏิบัติตน
ระหวางเพศ    การเลือกคูครอง  ชีวิตครอบครัว  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
เพศศกึษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072322 เภสัชวิทยา                   3(3-0) 

  Pharmacology 

หลักพ้ืนฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใชยา หลักการใชยา การ
คํานวณทางเภสัชกรรม การแบงกลุมยา กลไกการออกฤทธ์ิท่ีสําคัญ สรรพคุณ 

วิธีใช ขนาดท่ีใช  อาการขางเคียงและขอหามใชของยาภายใตขอบเขตท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด บัญชียาหลักแหงชาติ  ยาสามัญประจําบาน ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการใชสมุนไพร การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 

 

4072323 พิษสุราและสารเสพติด                  2(2-0) 

  Alcoholism and Chemical Dependence 

ความหมาย ความสําคัญของโรคพิษสุราและสารเสพติด  กฏหมายเกี่ยวกับ
สารเสพติดในประเทศไทย ประเภทของสารเสพติด และผลตอรายกาย สาเหตุของ
การติดสารเสพติด ปญหาจากผูติดสารเสพติดและแอลกอฮอล  การบําบัด การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูติดสุราและสารเสพติด การปองกัน การแกปญหา และการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติด 

 

4072401 การสาธารณสุข                   3(3-0) 

  Public Health 

ความหมาย    ขอบขายและความสําคัญของการสาธารณสุข    การบริหาร
และบริการสาธารณสุข        สภาพปจจุบันและปญหาสาธารณสุขของประเทศและ
ทองถ่ินตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา  นโยบายและแผนพัฒนา
สาธารณสุข  ระบบการบริการ การดําเนินงานและนวกรรมสาธารณสุขของประเทศ    
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072402 หลักและวิธีการสุขศึกษา                  3(3-0) 

  Principles and Methods of Health Education 

   ความหมาย  ขอบขายและแนวคิดของสุขศึกษา   ประเภทของงานสุขศึกษา 
สภาพปจจุบัน และปญหาท่ีเกี่ยวกับสุขศึกษา  กระบวนการทางสุขศึกษา  วิธีการ
ทางสุขศึกษา   พฤติกรรมของบุคคลและกลุม  การเรียนรู  การจูงใจ   การส่ือสารใน
งานสุขศึกษา  พฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการเปล่ียนแปลง 

 

4072403 เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา                   1(0-3) 

  Technique and Skill in Health Education 

การฝกปฏิบัตเิพื่อพัฒนาทักษะทางสุขศึกษา  การพูด  การเขียน  การ
นาํเสนอการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน        โรงพยาบาลและชุมชน  เพื่อการ
ปฏิบัติงานสุขศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4072404 โครงการสุขภาพในโรงเรียน                 2(2-0) 

  School Health Program 

   ความหมาย  สุขภาพในโรงเรียน  การศึกษาปญหาสุขภาพ     การจัด 

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะ    บริการดานสุขภาพในโรงเรียน    การ
สอนสุขศึกษาในโรงเรียน         ความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนใน
การแกปญหาสุขภาพ ความสําคัญของการจัดบริหารและการประเมินผลโครงการ 

 

4072405 สุขศึกษาในชุมชน                  2(2-0) 

  Community Health Education 

ความหมาย  วัตถุประสงค  ความรูท่ัวไปและลักษณะของชุมชน  องคกร
ในชุมชน   วิธีการศึกษาและวินจิฉัยชุมชน   หลักและวิธีการทางสุขศึกษาในการ
ดาํเนินงานสุขศึกษาในชุมชน     การวางแผนงานและประเมินผลงานสุขศึกษาใน
ชุมชน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072406 โรคเด็กและการปองกัน                  2(2-0) 

  Pediatric Disease and Prevention 

ศึกษาโรคและภูมิแพท่ีมักเกิดข้ึนกับเด็กวัยตาง ๆ  รูสาเหตุวิธีปองกันและ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค       รวมท้ังการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนเกี่ยวกับโรคและ
ภูมิแพตาง ๆ  

 

4072407 จุลชีววิทยาพื้นฐาน                  2(1-2) 

  Fundamental Microbiology 

ชนิด รูปราง ลักษณะของจุลินทรียชนิดตาง ๆ การติดตอ การเกดิโรค โดย
เนนเฉพาะเช้ือท่ีสามารถพบไดบอย ๆ การปองกันการระบาดของเช้ือโรค วทิยา
ภูมิคุมกัน และการฝกปฏิบัตกิารตรวจหาเช้ือจุลินทรีย 

 

4072408 ปรสิตสาธารณสุข                  2(1-2) 

  Parasitology for Public Health 

รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต ความสัมพันธระหวางปรสิตกับคน ระบาดวิทยา 
การติดตอ การควบคุมและการปองกันปรสิตท่ีเปนปญหาสาธารณสุขในประเทศ
ไทย และฝกปฏิบัตกิารตรวจหาปรสิตท่ีสําคัญในภูมิภาค 

 

4072501 เทคโนโลยีทางสุขศึกษา                  2(2-0) 

  Health Education Technology 

การศึกษาและสํารวจแหลงบริการสุขภาพรวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีมีในชุมชน 

  เชน  ศูนยบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  ฯลฯ  ตลอดจนศึกษาถึง 
  บทบาทของแหลงบริการท่ีมีตอชุมชน  ปญหาการใชบริการ  ปญหาการขาดแคลน 

วสัดุอุปกรณ  การนําเอาวัสดุอุปกรณมาใช  หลักและวิธีการทําวัสดุอุปกรณการ
ผลิตการเลือกและการใช  รวมท้ังการทดลองและการประเมินผลอุปกรณ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072502 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสุขศึกษา                1(0-3) 

  Practice in Technology 

   การฝกปฏิบัต ิ  ผลิตส่ือทางสุขศึกษา   เชน  แผนพับ  แผนปลิว  แผนใส 

  โปสเตอร  การจัดปายนิเทศ  การจัดนิทรรศการ  วิดโีอ  สไลด  ฝกวางแผน  

 52ผลิตส่ือท่ีไดในงานสุขศึกษา 
 

4072503 สารสนเทศทางสุขภาพ                  3(3-0) 

  Information in Health 

ศึกษาระบบและสารสนเทศ           แนวทางการศึกษาคนควาสารสนเทศ
ทางสุขภาพ แหลงสารสนเทศ      การประเมินประสิทธิภาพสารสนเทศ    แนวโนม
ของระบบสารสนเทศทางสุขภาพ 

 

4072504 ปฏิบัติการสารสนเทศทางสุขภาพ                 1(0-3) 

  Practice in Information in Health 

   ฝกคนหาขอมูล หลักปฏิบัต ิ แนวคิด  กระบวนการและส่ิงประดิษฐตาง ๆ  

  ท่ีทันสมัย  ฝกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพตาง ๆ  ใหเกิดทักษะ     นาํไปทดลองใช 
  และประเมินผล 
 

4072505 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสุขศึกษา               2(1-2) 

  Computer in Health Education 

หลัก   เทคนิค   และวิธีการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานสุขศึกษาให
เหมาะสมกบัสถานการณ  และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072506 การส่ือสารและการประชาสัมพันธทางสุขภาพ               3(3-0) 

  Communication and Public Relations in Health Education 

 ความหมายและความสําคัญของการส่ือสารและการประชาสัมพันธท่ีมีตอ
การพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข   ปรัชญา  และองคประกอบของการ
ประชาสัมพันธกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ    ความคิดสรางสรรค  และ
รูปแบบและวิธีการส่ือสารในงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 

 

4072507 อนามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล                2(1-2) 

  Family Health and Home Nursing 

   ความหมายของสุขภาพอนามัย  ปญหาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยใน 

  ครอบครัว  การระวงัรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว      และอนามัยของ 
    ส่ิงแวดลอมในบาน   ท่ีมาของโรค   การปองกันโรคติดตอ  การดูแลผูปวย  และ 
    การปฐมพยาบาล 

 

4072508 สุขภาพอนามัยครอบครัว                  2(2-0) 

  Family Hygiene 

วิธีการปฏิบัตเิพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บใหกบัสมาชิกในครอบครัว  การใช
ยา  การปฐมพยาบาล  การดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะปกติและเจ็บปวย 

 

4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพ้ืนฐาน                3(2-2) 

  First Aid and Basic Concept of Nursing 

ความหมาย ความสําคัญของการปฐมพยาบาลและการพยาบาล     หลักการ
ปองกันการติดเช้ือจากการใหบริการทางการแพทย และสาธารณสุข เทคนิค
ปราศจากเช้ือ เทคนิคการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4072510 สุขภาพจิตชุมชน                  2(2-0) 

  Community Mental Health 

แนวคิดทางสุขภาพจิต การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต 

ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี   ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต   การ
ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม การปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ 
และสังคม บทบาทของบาน โรงเรียน ชุมชน ท่ีมีตอสุขภาพจิต การปองกันและ
สงเสริมสุขภาพจิต การใหบริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน 

 

4072603 การสาธารณสุขมูลฐาน                  2(2-0) 

  Primary Health Care 

ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา  ความสําคัญ  แนวคิด  รูปแบบ  องคประกอบ
และกิจกรรมในการดําเนินงาน  งานสาธารณสุข  ตวัช้ีวดัถึงความสําเร็จของการ
ดาํเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  การสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

4072801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสุขศึกษา 1    2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Health Education  1 

การพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพสุขศึกษา  
การศึกษาสังเกตระบบการทํางานดานสุขศึกษา  และสาธารณสุขของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การเปนผูนํา  การสอน  การ
ประชาสัมพันธ  เปนตน   การเสาะแสวงหาความรู  การผลิตและการเลือกใชส่ือท่ี
เหมาะสมกบังานสุขศึกษา 

   

4072802 การฝกประสบการณวชิาชีพสุขศึกษา 1               3(250) 

  Field Experience in Health Education 1 

ฝกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน      และสถานบริการ 
สาธารณสุขดานใดดานหน่ึง หรือทุกดานในหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพใน
ทองถ่ิน  ใชเวลาไมนอยกวา 250 ช่ัวโมง 
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4072803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1  2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion  1 

จดักิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนใหมีความรู  เจตคติ และ
ทักษะทางดานการเล้ียงดูเด็กและทารก ตลอดจนจัดใหมีการศึกษาคนควา 
ฝกปฏิบัต ิคนหาปญหาและอุปสรรค ทดลองวางแผนและฝกปฏิบัติดานการ 
สงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปกติวัยตาง ๆ  

 

4072804 การฝกประสบการณวชิาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1             3(250) 

  Field Experience in Child Health Promotion 1 

   จดัใหมีการฝกภาคสนามในสถานการณจริง    ในสถานดูแลเด็ก   โรงเรียน 

  โรงพยาบาล  ฯลฯ  ศึกษาสังเกตดูงานในสถานดูแลเด็ก  การมีสวนรวมและทดลอง 
  ปฏิบัตงิานในหนาท่ี    การวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเล้ียงดุทารก 

  และเด็ก 

 

4073103 วทิยาการระบาด                   3(3-0) 

  Epidemiology 

ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย และประโยชนของวิทยาการระบาด  

นเิวศนวทิยาของมนุษย      หลักการปองกันโรค     มาตรการการวัดของการปวย
และการตาย  ระบาดวิทยาของโรคติดเช้ือและปญหาสุขภาพ         การสืบสวนทาง
วิทยาการระบาด  ระบาดวิทยาทางสังคม  ความผิดพลาดท่ีพบไดบอยทางระบาด
วทิยา 

 

4073201 สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย                 2(2-0) 

  Sefety Education for Pre – School  Childen 

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของสวัสดิศึกษา ความปลอดภัยในบาน  

โรงเรียน  ชุมชน ลักษณะของอุบัติภยัและการปองกันตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย  การปองกันและการปฐมพยาบาลจากสารพิษ  อาหาร  ของเลน  และส่ิง
เสพติดใหโทษ 
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4073202 ทักษะชีวิต                   2(2-0) 

  Life Skills  

ความหมาย    แนวคิด              ความสําคัญของทักษะชีวติตอการดํารงชีวิต  

องคประกอบของทักษะชีวิต  ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห  การประเมินสถานการณ 
ความคิดสรางสรรค   การสรางจิตสํานึก   ความตระหนักในความรับผิดชอบตอ
สังคม  การฝกทักษะเกี่ยวกับการส่ือสาร  การตัดสินใจและการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน 

 

4073203 สุขภาพจิต                   2(2-0) 

  Mental Health 

ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  พัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพ  การเล้ียงดูท่ีถูกตอง  การปรับตัว ประเภทของความผิดปกติทางจิต  

ปญหาสุขภาพจิต    สาเหตุและแนวทางการปองกันและแนวทางการแกไข   และ
การสงเสริมสุขภาพจิตแตละวัน 

 

4073204 สุขภาพจิตเด็ก                   2(2-0) 

  Child Mental Health 

   ความหมาย  ความสําคัญของสุขภาพจิต     ทฤษฎีบุคลิกภาพ      พัฒนาการ 
    บุคลิกภาพของวัยเด็ก  อิทธิพลการเล้ียงดูท่ีมีผลตอสุขภาพจิตเด็ก  ปญหาสุขภาพจิต 

  ในระหวางต้ังครรภ  ปญหาสุขภาพจิตของเด็กในชวงวัยตาง ๆ  ปฏิกิริยาการ 
ปรับตัวในวัยเด็ก  พฤติกรรมแปรปรวนในวัยเด็ก  การสงเสริมภาพจิต    และการ
พัฒนาเด็ก 
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4073205 สุขภาพจิตผูสูงอายุ                  2(2-0) 

  Gerontological Mental Health 

   ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตผูสูงอายุ  พัฒนาการบุคลิกภาพ 

  การเปล่ียนแปลงท่ัวไป     ปญหาสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  ปฏิกิริยาการปรับตัวของ 
  ผูสูงอายุ  ความแปรปรวนทางจิตของผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ 
  การปองกันปญหาของผูสูงอายุ 
 

4073206 ศิลปะเพื่อการสรางสรรคสําหรับเด็ก                2(1-2) 

  Creative Arts for Children 

จติวิทยาศิลปะเด็ก ศิลปะกับการพัฒนาความคิดสรางสรรคเด็ก  ศิลปะ
สําหรับเด็ก     เชน  การวาดภาพ  ทดลองสี  การพิมพภาพ  การปก  การฉีก  การพับ     

เปนตน  การวิจารณ  และประเมินศิลปะเด็ก 

 

4073207 การเลนและของเลนเพื่อการพัฒนาการเด็ก                2(1-2) 

  Media and Toys for Child Development 

ความหมายของการเลน  คุณคาและประโยชนของการเลน   ชนิดของการ
เลนของเด็ก   หลักการเลือกของเลนสําหรับเด็ก  พัฒนาการของเด็กและของเลนเด็ก   

การสงเสริมการเลนของเด็ก 

 

4073208 การพัฒนาความคิดสรางสรรคเด็ก                 2(1-2) 

  Child Creative Thinking Development 

ความหมายของความคิดสรางสรรค  พัฒนาการความคิดสรางสรรค  
ลักษณะของคนท่ีมีความคิดสรางสรรค  การสงเสริมความคิดสรางสรรค  กจิกรรม
สรางสรรคสําหรับเด็ก 
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4073209 การดูแลเด็กและผูสูงอายุ                  2(1-2) 

  Child and Elderly Health 

   ความมุงหมาย และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพเด็กและผูสูงอายุ   
      สุขภาพสวนบุคคล  อุบัตเิหตุและการปองกัน  การปฐมพยาบาล  การสงตอผูปวย 
  ปญหาสุขภาพโดยท่ัวไปของเด็กและผูสูงอายุ  การสงเสริมสุขภาพ  ตลอดจนการ 
  ดแูลสุขภาพ 

 

4073210 การปองกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ                3(3-0) 

  Workplace Safety 

ความหมาย  ประเภทของสถานประกอบการ   ความเปนมาของความ
ปลอดภัยในการทํางานในตางประเทศ และในประเทศไทย  สภาพปญหา  ชนิด
อุบัติภัย  สาเหตุ  และการสูญเสียจากอุบัติภยัและการปองกันในสถานประกอบการ        
นโยบายความปลอดภัย         การจัดองคกรความปลอดภัย     เจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางาน  การกําหนดแผนงานและกิจกรรมความปลอดภัย กฎท่ัวไป
ในการทาํงานอยางปลอดภัย  ความปลอดภัยสําหรับพนักงานใหม  การจัดระบบ
การจัดการอาชีวอนามัย  และความปลอดภัยแบบยั่งยืน 

 

4073211 ความปลอดภัยในการจราจรและขนสง                2(1-2) 

  Traffic and Transportation Safety 

ปญหาและสาเหตุของอุบัติภยัในการจราจรและการขนสง ชนิดของ 
อุบัติภัย และการปองกันอุบัติภยัจากการจราจรและการขนสง    ความปลอดภัยใน
การขนยายวัสดุ    เทคโนโลยีการขนยายวัสดุ   หนวยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การจราจรและการขนสง      การจัดการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการ    
ปฏิบัติการวางแผนการจดัการจราจร  และการขนสงในสถานประกอบการ 
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4073212 วตัถุระเบิด                   3(3-0) 

  Explosive Technology 

ศึกษาวัตถุระเบิดชนิดตาง ๆ     เคมีของการระเบิด    เคมีของไนเตรช่ัน 

และวัตถุระเบิดท่ีเปนสารเคมีเร่ิมตนพื้นฐานของไพโรเทคนิค และดินระเบิด  ความ
รุนแรง และความสูญเสียของการระเบิด  มาตรการปองกันและการเฝาระวังวัตถุ
ระเบิด 

 

4073213 การบรรเทาสาธารณภัย                  3(2-2) 

  Disaster Control 

ศึกษาสาเหตุการสูญเสียแนวคิดและหลักการของสาธารณภัย  การวางแผน 

การปองกันการบรรเทาสาธารณภัย           กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับ
การบรรเทาสาธารณภัย   ปฏิบัตกิารการวางแผนปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย     
การฝกการวางแผนการชวยเหลือผูประสบภัยในอาคารสูง    และอพยพคนจากท่ี
เกิดเหตุ 

 

4073214 อุบัติภัยกลุมชน                   3(3-0) 

  Mass Casualty 

ศึกษาความหมาย      สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติภยักลุมชนท่ีสําคัญในอดีตและ
ปจจุบัน  ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึน  ระดับของปญหา  การเตรียมประชาชนเพ่ือ
ความปลอดภัย  การฝกซอมและการจัดระบบเตรียมรับสถานการณ 

 

4073215 เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย                3(2-2) 

  Safety Audit and Inspection Technique 

 เทคนิคในการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทํางานดานระบบ 

ไฟฟา อาคาร  เคร่ืองจักร  อุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัย และบุคลากร  ใหอยูใน
มาตรฐานความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด   ปฏิบัติการตรวจการตามแผน
ความปลอดภัย  วิธีการคนหาสาเหตุอุบัติภยัจากการทํางาน การรายงานและการ
ปรับปรุงแกไข 
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4073216 การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานความปลอดภัย               3(2-2) 

  Graphic Production for Safety 

   ความหมาย   ขอบขาย   และความสําคัญของวัสดุกราฟกท่ีมีตอการประชา 
    สัมพันธ และการฝกอบรมในงานความปลอดภัย     หลักการออกแบบวสัดุกราฟก 

  ฝกปฏิบัตอิอกแบบวัสดุกราฟกประเภทตาง ๆ  โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค 
  รูปแบบเนื้อหา และการนําไปใชใหเหมาะสม        ปฏิบัติการออกแบบวัสดุกราฟก 

  ประเภทตาง ๆ เพื่อใชในงานความปลอดภัย 
 

4073217 สุขศาสตรอุตสาหกรรม                  3(2-2) 

  Industrial Hygiene 

ความหมายและความสําคัญของสุขศาสตรอุตสาหกรรม         กฎหมายและ
มาตรฐานดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม        องคประกอบและความสําคัญของ
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ปญหาและอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ทางสุขศาสตร กายภาพ ชีวภาพ และเคมี ท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ   ความปลอดภัย
และส่ิงแวดลอม   รวมท้ังการปรับปรุงและแกไข        การดําเนินงานดานสุขศาสตร 

     อุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ      ระบบการอนุญาตใหทํางานในสถานท่ีอับอากาศ 
เกี่ยวกับความรอน ไฟฟา การขุดดิน และการทํางานในท่ีสูง  ปฏิบัติการสํารวจ
ปญหาทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมโดยการสังเกต            และการใชเคร่ืองมือทาง
สุขศาสตร  อุตสาหกรรม 

 

4073218 อนามัยส่ิงแวดลอม                  3(2-2) 

  Environmental Health 

ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของการอนามัยส่ิงแวดลอม องคประกอบ
ท่ีควรพิจารณา หลักการ และวิธีการในการจัดสุขาภิบาลที่พักอาศัย และอาคาร
สถานท่ี การสุขาภิบาลอาหาร    และการควบคุมแมลงและสัตวนาํโรค การควบคุม
เหตุรําคาญ มลพิษส่ิงแวดลอม การศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา            น(ท-ป) 

 

4073219 การจัดหาน้ําสะอาดและการกําจัดของเสีย                3(2-2) 

  Water Supply and Waste Disposal 

ความหมาย ความสําคัญของการสุขาภิบาลน้ําดื่มน้ําใช       คุณภาพและ
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติ และวิธีการจัดหาน้ําสะอาด  

องคประกอบท่ีควรพิจารณา หลักการ และวิธีการในการจัดการมูลฝอย การกําจัด
ของเสีย และการกําจัดส่ิงขับถาย การศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 

 

4073220 มลพิษกับสุขภาพ                  2(2-0) 

  Pollution and Health 

ความหมาย ปญหา ประเภท สาเหตุ ผลกระทบตอสุขภาพ แนวทางการ
ปองกัน  และควบคุมมลพิษ 

 

4073301 ยาและสารเสพติด                  2(2-0) 

  Drugs and Narcotic 

   ประเภทของยา  วิธีการใชยา  คุณและโทษของการใชยา  การติดยา  การใช 
  ยาผิด     การควบคุมยา    พระราชบัญญัติยา    ความหมาย และชนิดของสารเสพติด   

โทษและอันตรายของสารเสพติด        สาเหตุท่ีทําใหติดสารเสพติด   ปญหาและ
การแกไขสารเสพติดในประเทศไทย        วิธีปองกันการใชสารเสพติดในสถานท่ี
ใหการรักษาการตดิสารเสพติด  นโยบายเกี่ยวกับสารเสพติดของหนวยงานตาง ๆ  

หลักการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสารเสพติด 

 

4073305 โภชนศาสตร                   2(2-0) 

  Nutrition 

ความหมาย ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ อาหาร และสารอาหาร  
วยักับโภชนาการ โภชนบําบัด การถนอมอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการใน
ชุมชน ปญหา สาเหตุและผลกระทบของปญหาโภชนาการ นโยบายและแผนงาน
โภชนา ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073306 สุขศึกษา                   3(2-2) 

  Health Education 

ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดหลักของสุขศึกษา กลวิธีทางสุขศึกษา 
กระบวนการวางแผน และการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ประเภทและ
ความสําคัญของส่ือสุขศึกษา การผลิต การใช และการบํารุงรักษาส่ือสุขศึกษา 
รวมท้ังการฝกปฏิบัติจดักิจกรรมสุขศึกษา 

 

4073321 อาหารและยาในชีวิตประจําวัน                 2(2-0) 

  Food and Drug for Daily Life 

พระราชบัญญัติอาหารและเคร่ืองดื่ม  ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป และ
เคร่ืองดื่ม พระราชบัญญัติยา  ยาสมุนไพร  ยาแผนโบราณ  ยาแผนปจจุบัน  การ
เปล่ียนแปลงของยาในรางกาย  ยาชุด  อันตรายจากการใชยา  ขอปฏิบัติในการใชยา
เพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพ 

 

4073323 วทิยาศาสตรสุขภาพ                  3(3-0) 

  Health Science 

ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ การ 
แสวงหาความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ องคประกอบสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสุขภาพ      

การสงเสริมสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน  อาหาร  ยา        การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพการพักผอน และนันทนาการเพื่อสุขภาพ   สุขบัญญัติแหงชาติ 

 

4073324 อนามัยครอบครัว                  3(3-0) 

  Family Health 

ความหมาย  ความสําคัญ ขอบเขตของอนามัยครอบครัว  บทบาท  และ
หนาท่ีของพอแมในการเล้ียงดูอบรมเด็กในแตละวัย  ครอบครัวสัมพันธ  การดูแล
และรักษาสุขภาพสมาชิกในครอบครัวและส่ิงแวดลอมภายในบาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073325 การดูแลสุขภาพแมและเด็ก                 3(3-0) 

  Maternal and Child Health Care 

   การเจริญพันธุและการวางแผนครอบครัว  การดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภ 
  คลอด และหลังคลอด  และการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็กวัยตาง ๆ  

 

4073326 อุบัติภัยศึกษาสําหรับเด็ก                  2(2-0) 

  Child Accidental Education 

นโยบายและแผนหลักการปองกันอุบัติภยัแหงชาติ  แนวทางการปองกัน
การดําเนินงานอุบัติภัย  กฎหมาย    หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับอุบัติภัย   สถิติอุบัติภัย
ในเด็กผลของอุบัติภยัตอเด็ก  อุบัติภยัประเภทตาง ๆ   ท่ีพบในเด็ก  การวางแผน
ปองกันและการชวยเหลือยามฉุกเฉิน  การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือปองกันอุบัติภยัใน
วยัเด็ก 

 

4073327 สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย                 2(2-0) 

  Safety Education for Preschool  Children 

ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของสวัสดิศึกษา  ความปลอดภัยในบาน 

โรงเรียน ชุมชน  ลักษณะของอุบัติภยัและการปองกันตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย  การปองกันอันตรายจากสารพิษในอาหาร และของเลน 

 

4073328 สวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ                2(2-0) 

  Welfare and Services for the Elderly 

ความหมายและความสําคัญของผูสูงอายุ  ศึกษาปญหาและความตองการ
ของผูสูงอายุ  ปญหาการดํารงชีวิต และการสงเคราะหผูสูงอายุในดานตาง ๆ   เชน  

การบริการสุขภาพ  โภชนาการ   การประกอบอาชีพ สังคม          หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073329 การเล้ียงดูเด็กท่ีมีความบกพรองทางกาย                2(2-0) 

  Care of the Handicap Child 

ความรู ท่ัวไปและสาเหตุท่ีทําใหเกิดความบกพรองทางกาย ลักษณะ
พฤติกรรมทั่วไปของเด็กท่ีมีความบกพรองทางดานตาง ๆ การชวยเหลือระยะ
เร่ิมแรกใหแกเด็กท่ีมีความบกพรองดานตาง ๆ ตั้งแตการเดิน พัฒนาการ   การฝก
ทักษะดานตาง ๆ ใหแกเด็กท่ีมีความพิการทางกาย  กฎหมายคนพิการ  และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

4073330 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก                 2(2-0) 

  Exercise for Child Health 

หลักการออกกาํลังกาย  สรีรวิทยาของการออกกําลังกายในเด็ก     การออก 

กาํลังกายเพื่อสุขภาพเด็กโดยท่ัวไป  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็กที่มีปญหาทาง
สุขภาพ  ประเภทของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็กแตละวัย 

 

4073331 การยศาสตรเพื่อสุขภาพ                  2(2-0) 

  Ergonomic for Health 

การศึกษาความสัมพันธระหวางคนและส่ิงแวดลอมในการทํางาน      การ
จดัส่ิงแวดลอม  อิริยาบถ  ทาทางท่ีถูกตองเหมาะสมเพ่ือสุขภาพ  และการปฏิบัติงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4073332 สถิตสิาธารณสุข                   3(3-0) 

  Statistics for Public Health 

   ความสําคัญของสถิติ ตารางชีพ และสถิติชีพท่ีสําคัญในงานสาธารณสุข 

  การกระจายแบบปกติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการทางสถิติ 
  และการแปลผล 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073402 โรคตดิตอและโรคไมติดตอ                 2(2-0) 

  Communicable and Non-communicable Diseases 

ธรรมชาติของโรคติดตอและโรคไมติดตอ ลักษณะชุมชนและสังคมท่ีกอ 
ใหเกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอ การระบาดของโรคติดตอ ผลกระทบของ
โรคติดตอและโรคไมติดตอท่ีมีสุขภาพกายและจิตใจ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอและโรคไมติดตอท่ีมีสุขภาพกายและจิตใจ การปองกันและควบคุม
โรคติดตอและโรคไมติดตอ 

 

4073403             พิษวิทยา                   3(3-0) 

               Toxicology  

   การศึกษาหลักพิษวิทยาทั่วไป  คุณสมบัติและพิษของสารพิษท่ีมีผลตอ 
สุขภาพ และส่ิงแวดลอม  สารพิษท่ีใชมากในการประกอบอุตสาหกรรม 

และงานอาชีพอื่น   การวิเคราะหอุบัติภยัท่ีเกิดจากสารพิษ    ศึกษาการควบคุม 

ปองกัน  รวมท้ังมาตรการทางกฎหมาย 
 

4073404 โรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ                 3(3-0) 

  Occupational  Diseased 

ความหมาย  กลไกการเกิดโรค  ปจจัยที่ทําใหเกิดโรค  หลักการวินจิฉัยโรค
ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ    ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ    ชีวภาพและเคมี  
ผลกระทบของโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ   การควบคุมและปองกันโรคจาก
การประกอบอาชีพ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073407 สุขศึกษาเบ็ดเสร็จ                  2(2-0) 

  Comprehensive Health Education 

ความหมายและขอบขายของงานสุขศึกษา  กระบวนการแสวงหาความรู
ดานสุขศึกษา  แหลงวิทยาการดานสุขศึกษา   การดําเนินงานสุขศึกษา  ปญหา
โภชนาการ  โภชนาการในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน    พระราชบัญญัติอาหาร
และเคร่ืองดื่มการสุขาภิบาลอาหาร   ความหมายและประเภทของสารเสพติด       

ปญหาและการแกปญหาสารเสพติดในประเทศไทย       การดําเนินงานปองกัน
ปญหาสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน        เคหพยาบาลและการปฐมพยาบาล    
ความสําคัญและปญหาสาธารณสุขในประเทศไทย  การสาธารณสุขมูลฐาน   

โครงการสุขศึกษาแหงชาติ 

 

4073408 สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา                 2(2-0) 

  Health Education for Elementary School Teacher 

   ความหมายและขอบขายของสุขศึกษา  กระบวนการแสวงหาความรูทาง 
  สุขศึกษา  และแหลงวิทยาการดานสุขศึกษา   โภชนาการในแตละวัย  และปญหา 
  โภชนาการในครอบครัว    ความหมายและประเภทสารเสพติด     ปญหาและการ 
  ปองกันสารเสพติดในประเทศไทย ในโรงเรียน และการปฐมพยาบาล  อาหารและ 
  ยาในชีวติประจําวัน    การตรวจสุขภาพของนักเรียน   ปญหาสุขภาพของนักเรียน 

  การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ 

 

4073409 การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ                 3(3-0) 

  Measurement and Evaluation in Health 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  หลัก     และวิธีการวัดและประเมินภาวะ
สุขภาพการวัดการเจริญเติบโต    การวัดพัฒนาการเด็ก   การวัดภาวะโภชนาการ     
การตรวจรางกายเด็ก   การใชเคร่ืองมือในการวัดภาวะสุขภาพชนดิตาง ๆ    การ
ประเมินผลการวัดภาวะสุขภาพ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073410 การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก                2(2-0) 

  Child Development and Health Promotion 

การเจริญเติบโต  พัฒนาการและสุขภาพของเด็กแตละวัย  การสังเกตเด็กท่ี
มีปญหาสุขภาพท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และพัฒนาการ       การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กใหเหมาะสมกบัเพศและวัย         การดูแล   การ
ตรวจสอบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแตละวัย 

 

4073411 การจัดประสบการณสําหรับเด็ก                 2(2-0) 

  Child Experience 

ประเภทของประสบการณสําหรับเด็ก          การวางแผนและการจัด
ประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ    ตามวัย       หลักการเขียน
แผนการจดัประสบการณเทคนิคในการจัดประสบการณตาง ๆ  

 

4073412 การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูสูงอายุ                2(2-0) 

  Innovative Programs for the Elderly 

ศึกษาปญหาและสภาพชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุ   ปจจัยสําคัญท่ีมีผล
ตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  หลักการจัดโปรแกรมสําหรับผูสูงอายุปกติและ
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานตาง ๆ     เชน   ดานสุขภาพ  โภชนาการ  สังคม    วฒันธรรม  

จริยธรรม  และการประกอบอาชีพ 

 

4073413          ทันตสุขภาพ                   2(2-0)

            Dental Health 

 

ความสําคัญของสุขภาพปากและฟน  โครงสราง และหนาท่ีของฟน  

อันตรายจากการใชฟนผิดหนาท่ี  โรคเหงือก  โรคฟนในเด็ก  ปญหาทันตสุขภาพ  

อาหารบํารุงเหงือกและฟน      การแปรงฟนท่ีถูกวิธี    การใชสารฟลูออไรดปองกัน
ฟนผุ    การใสฟนปลอมและการรักษาฟนปลอม   การดูแลสุขภาพปากและฟน  

ทันตสุขศึกษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073414 ระบาดวิทยา                   3(2-2) 

  Epidemiology 

แนวคิดพื้นฐาน   ความหมาย    ขอบเขต  จดุมุงหมาย และประโยชนของ 
ระบาดวิทยา นเิวศวิทยาของมนุษย หลักการปองกันโรค มาตรการการวัดการปวย 
และการตาย ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเช้ือและโรคไรเช้ือ วิธีการทางระบาด
วทิยาการเฝาระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนการระบาดของโรค รวมท้ัง
การฝกปฏิบัตทิางดานระบาดวิทยา 

 

4073501 พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข                 2(2-0) 

  Behavioral Science in Public Health 

ความรูพ้ืนฐานทางสังคม  กระบวนการเรียนรู  และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลและสังคม องคประกอบของสังคมท่ีมีอิทธิพลตอการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม  การส่ือความหมาย   กลไกในการ
ทํางานกลุมในชุมชน 

 

4073511 พฤติกรรมสุขภาพ                  2(2-0) 

  Health Behavior 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรม
สุขภาพ  การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ วิธีการสรางและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หลักวิธีการ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ       การสรางเคร่ืองมือประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ 

 

4073514 พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย                 3(2-2) 

  Safety Behavioral Science 

ความหมาย ความสําคัญ   แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานดานพฤติกรรมศาสตร
ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมความปลอดภัย  การ
พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย    ปฏิบัติการสํารวจ      การวัดและการวิเคราะห
พฤติกรรมความปลอดภัย  เพื่อการแกไขปรับปรุง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073515 การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย                 3(2-2) 

  Loss Management and Control 

หลักการเบื้องตน  ตนเหตุสําคัญของการสูญเสีย     หลักการควบคุมการ
สูญเสียเนื่องจากอุบัติภัย การวิเคราะหสภาพความปลอดภัย  การบริหารเพื่อควบคุม  

ปองกัน และการแกไขการสูญเสีย  รวมถึงประเมินผลการสูญเสีย 
 

4073516 ปรัชญาความปลอดภัย                  2(2-0) 

  Philosophy of Safety 

   ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย        ทฤษฎีการเกดิอุบัติภัย  
การนําแนวคิดและผลการศึกษาวิจัยมาประยุกตใช  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การประกอบอาชีพ 

 

4073518 การรักษาพยาบาลเบื้องตน 1                 2(1-2) 

  Basic Medical Care I 

การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนในผูปวยฉุกเฉิน   การคัดกรอง    การใหการ
ชวยเหลือเบ้ืองตน การสงตอผูปวย และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 

 

4073519 การรักษาพยาบาลเบื้องตน 2                 2(1-2) 

  Basic Medical Care II 

วิธีการซักประวัติและการตรวจรางกาย หลักการวินจิฉัยแยกโรคจากกลุม
อาการ อาการแสดงท่ีสําคัญของโรคติดเช้ือและโรคไรเช้ือ    การรักษาพยาบาล
เบ้ืองตน ภายในขอบเขตท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด     และการพิจารณาสงตอ
ผูปวย  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073605 ชวีสถิตสิาธารณสุข                  2(2-0) 

  Biostatistics 

ศึกษาหลักเบ้ืองตนและประโยชนของสถิติ  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  วิธี
วเิคราะหขอมูลเบ้ืองตนทางสาธารณสุข  การแจกแจงและการกระจายขอมูล  การ
เสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ทางสาธารณสุข  ตารางชีพ  ประโยชนของตารางชีพ 

 

4073611 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา  1                3(3-0) 

  Measurement and Evaluation in Health Education I 

ความหมาย   ความสําคัญของการวัดและประเมินทางสุขศึกษา   ประเภท
และข้ันตอนของการประเมิน   การสราง  การใชและหาคุณภาพของเครือ่งมือวัดผล 
ศึกษา  รูปแบบของการประเมินโครงการ  การวางแผนการดาํเนินการ  การ
ประเมินผล  ตลอดจนการรายงานการประเมินโครงการสุขศึกษา 

 

4073612 การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา               2(2-0) 

  Program Planning and Evaluation in Health Education Project 

แนวคิด  ปจจัย  รูปแบบและหลักการในการวางแผน  การประสานงาน  

และการประเมินผลโครงการสุขศึกษา  บทบาทของผูนาํในการวางแผนและ
ประสานงานกับองคกรและสถาบันตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ    การรวบรวม    การจัดทํา
ขอมูล   และการนําผลการวิจัยมาใชในการประเมินผลงานสุขศึกษา 

 

4073613 สังคมวิทยาการสาธารณสุข                 2(2-0) 

  Public Health Sociology 

ความหมายและโครงสรางของสังคม ปจจัยและส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีมี
ผลตอสุขภาพ ลักษณะการใหบริการสาธารณสุข      และปญหาในการรับบริการ
ของประชาชน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073614 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ                 3(2-2) 

  Management Information System 

แนวคิด และความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การนํา
แนวคิดเชิงระบบมาจัดการขอมูล เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองคกรเพื่อ
บริหารระบบสารสนเทศตลอดจนการนําสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร      และ
บริการสาธารณสุข 

 

4073615 การบริหารงานสาธารณสุข                 3(3-0) 

  Public Health Administration 

แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห
นโยบาย  และแผนพัฒนาการสาธารณสุข        กระบวนการวางแผนงานโครงการ
ดานสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฏหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ 

 

4073701 การยศาสตร                   3(3-0) 

  Ergonomics 

ความหมายของการยศาสตร  ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย         
เคร่ืองจักร อุปกรณและ/หรือส่ิงแวดลอมในการทํางานท้ังทางรางกาย จติใจ     
ความสามารถและขอจํากัดในการทํางานอันเนื่องมาจากปจจัยภายในรางกายของ
มนุษยเอง  การประเมินความสมบูรณของรางกาย  ความเม่ือยลาจากการทํางาน  

เพื่อเปนหลักในการจัดสภาพการทาํงานท่ีถูกตอง 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4073805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรความปลอดภัย 3              2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Safety Science 3 

   จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก 

ประสบการณวชิาชีพทางดานความปลอดภัย ในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ     การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ
และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ   โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพทางดานความปลอดภัย 

 

4073901 ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข                 2(0-4) 

  Special Problem for Public Health 

ศึกษาปญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุข ตามความสนใจ และความ
ถนัดของผูเรียนภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารย (เปนรายวิชาท่ี
กาํหนดใหเรียนโดยไมนบัหนวยกิตในโปรแกรมวชิาสาธารณสุขชุมชน) 

 

4073902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข                 2(1-2) 

  Research Methodology in Public Health 

ระเบียบวิธีการวิจัย การวางแผนการวิจัย การสรางเคร่ืองมือ     การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางการวิจัย การเขียนรายงาน 

และการนําผลการวิจัยไปใช 
 

4074103 การพัฒนาอนามัยชุมชน                  2(1-2) 

  Community Health Development 

ความหมาย  ชนิดและลักษณะของชุมชน   การเตรียมชุมชน  การทําแผนท่ี 

การวินจิฉัยชุมชน     การวางแผนดําเนินงานเพื่อแกปญหาสาธารณสุขในชุมชน 

การควบคุมกํากับงาน การประเมินผล และการสรุปรายงาน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4074333 หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                2(2-0) 

  Principle of Exercise for Health 

   ความสําคัญของการออกกําลังกาย  ประโยชน  หลักการออกกาํลังกายของ 
  บุคคลในวัยตาง ๆ   ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย   แบบการออกกําลังกาย 
  การลีลาศเพื่อสุขภาพ 

 

4074334 สุขภาพผูสูงอายุ                   2(2-0) 

  Gerontological Health 

ความหมายและความสําคัญของผูสูงอายุ  ปจจัยทางดานชีววิทยา  
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอชีวิตความเปนอยูของผูสูงอายุ  การดูแล
และสงเสริมสุขภาพดานอาหาร  การออกกําลังกาย  การพักผอน  นนัทนาการ  
โครงการสุขภาพ  การบริการทางการแพทย  และการจัดสวัสดิการทางสังคม  

รวมท้ังการวางแผน  และการจัดกิจกรรมสุขศึกษาสําหรับกลุมผูสูงอายุ 
 

4074414 การสงเสริมสุขภาพ                  3(3-0) 

  Health Promotion 

   พัฒนาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวัยตาง ๆ   การสังเกตพฤติกรรม 

สุขภาพท่ีเปนปญหา  การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกบัเพศ  และ
วัย 

 

4074415 การบริการทางการแพทยเบ้ืองตน                 2(2-0) 

  Primary Medical Service 

   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแหลงบริการ        และการรับบริการทางการแพทย 
  ประเภทของสถานบริการทางการแพทยของรัฐและเอกชน            คลินกิเฉพาะโรค 

  การแนะนําการปฏิบัติตวักอนและหลังผาตัด การทําแผลเล็ก ๆ นอย ๆ   การปองกัน 

ความพิการเนือ่งจากความเจ็บปวย   การฟนฟูสมรรถภาพ     การปองกันการระบาด
ของโรคท่ีพบบอย ๆ  และตองใชการบําบัดรักษาทางอายุรกรรม    การจําแนกผูปวย 
และสงตอไปรักษาตามความจําเปน  การติดตามและการรักษา 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4074416 การบริหารงานสุขศึกษา                  3(3-0) 

  Health Education Administration 

ศึกษาถึงปรัชญาและหลักการบริหารงานท่ีนาํมาใชไดในงานสุขศึกษา   
การวางแผน   อํานวยการ   ดําเนินการควบคุมงาน   ประสานงาน   นเิทศและ
ประเมินผลในระดับตาง ๆ  รวมท้ังนโยบาย แผนพัฒนา         องคกรและทรัพยากร
สุขศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

4074417 การนิเทศงานสุขศึกษา                  2(2-0) 

  Health Education Supervision 

   ความหมาย  ความสําคัญ   ความจําเปนและจุดมุงหมายของการนิเทศงาน 

  สุขศึกษา  รูปแบบของการนิเทศงานสุขศึกษา  คุณสมบัติของผูนเิทศ  เทคนิคและ 
  กระบวนการนิเทศงานสุขศึกษา 
 

4074418 การบริหารงานสาธารณสุข                 2(2-0) 

  Public Health Administration 

   ศึกษาถึงปรัชญา   และหลักการบริหารงานท่ีมีความสัมพันธกบัการบริหาร 
  สาธารณสุข  การวางแผน  การจัดองคกร  การจัดบุคลากร  การอํานวยการ และการ 
  ควบคุมงาน           ตลอดจนศึกษาถึงระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย   
  บทบาทขององคกรรัฐบาลและเอกชน  การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ 
  และมาตรการแกไขปญหาสาธารณสุข 

 

4074419 การพัฒนาสุขภาพในชุมชน                 3(3-0) 

  Community Health Development 

หลักการ ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชน   กระบวนการศึกษา        ซ่ึงจะทํา
ใหประชาชนรูจกัชวยตนเองตามหลักประชาธิปไตย  ศึกษาวิเคราะหโครงสราง
สังคมไทย องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาสุขภาพในชุมชน   วิธีการท่ีจะ
ชวยใหประชาชนรวมมือกันรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน 
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4074420 สุขศึกษาในโรงพยาบาล                  2(2-0) 

  Hospital Health Education 

ความหมายและความสําคัญของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล  ความ
ตองการและจําเปนท่ีจะตองมีบริการดานสุขศึกษาในโรงพยาบาล         ความเปนมา
ของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยทีมสุขภาพกับงานดานสุขศึกษา  
การวินจิฉัย และวางแผนงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล  การจัดดําเนินงานสุขศึกษา
ในโรงพยาบาล  การประเมินผลงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล   

 

4074421 การแนะแนวสุขภาพ                  2(2-0) 

  Health Guidance 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญาของการแนะแนว    ความสําคัญของการ 
     แนะแนวสุขภาพ       เทคนิคการแนะแนวสุขภาพ    การจัดบริการแนะแนวสุขภาพ 

  โครงการบริหารและการดําเนินงานแนะแนวสุขภาพ 

 

4074422 การคิดเชิงระบบ                   2(2-0) 

  System Approach 

ระบบและหลักการของระบบ ความหมาย ขอบเขต องคประกอบ  

โครงสรางเหตุการณและพฤติกรรมของระบบ    การวิเคราะหพฤติกรรม  และ
โครงสราง  รวมท้ังการเปล่ียนแปลงของระบบ  การจัดลําดับความคิดอยางเปน
ระบบ  การกําหนดปญหา  การจําลอง และการศึกษาพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง
ของระบบท่ีจาํลองข้ึน 

 

4074424 การแพทยแผนไทย                  2(2-0) 

  Thai Traditional Medicine 

   ประวัตแิพทยแผนไทย  ความสําคัญของแพทยแผนไทย  ทฤษฎีการแพทย 
  แผนไทย       การวินจิฉัยรางกายดวยการแพทยแผนไทย    เภสัชกรรมไทยและการ 
  ประยุกตใช  หลักการรักษาและสงเสริมสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย 
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4074425 ปฏิบัติการแพทยแผนไทย                 1(0-3) 

  Practice in Thai Traditional Medicine 

   หลักการนวดพื้นฐาน   การนวดแบบราชสํานัก    การนวดแบบเชลยศักดิ์ 
  การนวดแกอาการ    การใชสมุนไพร   การใชสมุนไพรดวยวิธีตาง ๆ  การอบดวย 
  สมุนไพร     การประคบดวยสมนุไพร      การวินจิฉัยโรคดวยการแพทยแผนไทย 
  การซักประวัต ิ การตรวจรางกาย  การวินจิฉัยดวยวิธีการแพทยแผนไทย  การปรุง 
  ยาตามทฤษฎีแพทยแผนไทย    ยาปรับธาตุตามฤดูกาล            ยาสมุนไพรตามรส   

     ยาสมุนไพรประจําธาตุเจาเรือน  ยาสมุนไพรตามอาการหรือเฉพาะโรค   การนวด 

  การอบสมุนไพร 
 

4074502 เวชศาสตรฟนฟู                   2(2-0) 

  Rehabilitation 

ศึกษาถึงความหมาย ขอบขาย       และจุดมุงหมายในการฟนฟูสุขภาพของ
ผูปวยภายหลังการเจ็บปวยท้ังทางดานรางกายและทางดานจิตใจ   ศึกษาถึงกิจกรรม
กลุม บําบัดดวยวิธีการตาง ๆ  เชน  การใหคําแนะนําปรึกษา  การฟงดนตรี  การทํา
กายภาพบําบัดดวยวิธีการเฉพาะทางการนวด  การใชความรอน ความเย็น ตลอดจน
การฟนฟูสภาพผูปวยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร  การเคล่ือนไหว       ท้ังนี้เพื่อให
ผูปวยกลับสูสภาพเดิมโดยเร็วท่ีสุด          และหรือกําจัดความพิการท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ภายหลังความเจ็บปวย 

 

4074603 ชวีสถิติวิทยาศาสตรสุขภาพ                 3(3-0) 

  Biostatistics Health Science 

   ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของชีวสถิติ สถิติชีพ การเกบ็และการจัด 

  ระเบียบ  รวบรวมขอมูล   การนําเสนอขอมูล  การแปลความหมาย  การนําสถิติไป 

  ใชทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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4074604 การวิจัยสุขศึกษา                                3(3-0) 

  Research in Health Education 

   หลักการวิจัยและวิธีวิจัยทางสุขศึกษา การเขียนเคาโครงการวิจัย  การสราง 
  เคร่ืองมือ     การเกบ็รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การแปลผล    การสรุปผล 
  การเขียนรายงานการวิจัย  และการนําไปใช  การพัฒนางานสุขศึกษา 
 

4074605 การวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ                 3(3-0) 

  Research In Health Science 

   หลักการวิจัย ลักษณะงานวิจัยทางสุขภาพ การออกแบบการวิจัย  การสราง 
เคร่ืองมือวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย     การศึกษาผลงานวิจัย
เพื่อนําไปประยุกตใชทางวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

4074606 การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย                             3(3-0) 

  Planning and Evaluation in Safety Science 

   ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย หลักและวิธีในการวางแผน 

  การจัดทําแผนงาน  การประเมินผลงาน  การนําผลการประเมินสภาพแวดลอมและ 
  ผลการวิจยัมาใชในการวางแผน  และประเมินผลงานดานความปลอดภัย 
 

4074607 ทันตกรรมพื้นฐาน                  2(2-0) 

  Fundamental in Dentistry 

กายวิภาคของฟน และอวัยวะท่ีเกี่ยวของในชองปาก  โรคท่ีพบไดบอยใน
ชองปาก การตรวจวินจิฉัย การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน ทันตกรรมปองกัน ทันตกรรม
สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน  แนวทางการดําเนินงาน 
ทันตสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ  
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4074701 การฝกอบรมความปลอดภัย                 2(1-2) 

  Safety Training 

   ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรมความปลอดภัย    หลักการฝก 

     อบรมความปลอดภัย    เทคนิคการฝกอบรมแบบตาง ๆ       เทคนิคการเปนวิทยากร   
      การจัดทําแผนและโครงการฝกอบรมความปลอดภัย     การจัดการฝกอบรม      การ 

ประเมินผลและการติดตามผล  ปฏิบัตกิารจัดการอบรม  การเปนวิทยากร  การ
จดัทําโครงการฝกอบรมความปลอดภัย 

 

4074805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 2    2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Health Education 2 

   จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก 

ประสบการณวชิาชีพ  ในดานการรับรู   ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของ
กบังานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 

4074806 การฝกประสบการณวชิาชีพสุขศึกษา 2               3(270) 

  Field Experience in Health Education 2 

   ฝกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมช และสถานบริการสาธารณสุข 

  โดยใชกระบวนการสุขศึกษาตามความเหมาะสมทองถ่ิน ใชเวลาไมนอยกวา   270 

  ช่ัวโมง 
 

4074807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2               2(90) 

  Preparation for Professional  Experience in Child Health Promotion 2 

   จดักิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวชิาชีพ 

โดยจัดใหมีการศึกษาคนควา  ฝกปฏิบัต ิ ใหมีทักษะในการคนหา    ปญหาอุปสรรค 

และทดลองวางแผน    และฝกปฏิบัติดานการสงเสริมพัฒนาการ    และสุขภาพเด็ก
ปกติวยัตาง ๆ  
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4074808 การฝกประสบการณวชิาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2             3(250) 

  Field Experience in Child Health Promotion 2 

  จัดใหมีการฝกภาคสนามในสถานการณจริงในการดูแลเด็กใน
สถานเล้ียงเด็กโรงเรียน  โรงพยาบาล  ฯลฯ      โดยมีสวนรวมในการศึกษาดูงาน  

วางแผน  ทดลอง  ปฏิบัตงิานในหนาท่ี  การวิเคราะห และประเมินผลการ
ปฏิบัตงิาน  การเล้ียงดูเด็กท่ีมีปญหา 

 

4074809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 3    2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Health Education 3 

 จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก 

ประสบการณวชิาชีพ  ในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ     

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู    ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของ
กบังานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 

4074810 การฝกประสบการณวชิาชีพสุขศึกษา 3               5(450) 

  Field Experience in Health Education 3 

   ฝกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข 

  โดยใชกระบวนการสุขศึกษา  ตามความเหมาะสมของทองถ่ิน  ใชเวลาไมนอยกวา 
  450 ช่ัวโมง 
 

4074811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3               2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion 3 

   จดักิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนใหมีความรู เจตคติและทักษะ 
  ทางดานการเล้ียงดูทารกและเด็กเล็ก 
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4074812 การฝกประสบการณวชิาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3                          5(450) 

  Field Experience in Child Health Promotion 3 

จดัใหมีการฝกภาคสนามในสถานการณจริงในสถานดูแลเด็ก  ศึกษา  
สังเกต ดงูานในสถานดูแลเด็ก  การมีสวนรวมและทดลองปฏิบัติงานในหนาท่ี  การ
วเิคราะห และการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

 

4074813 การฝกประสบการณวชิาชีพวิทยาศาสตรความปลอดภัย 3             5(450) 

  Field Experience in Safety Science 3 

จดัใหนกัศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานความปลอดภัยในองคกร 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรู  เจตคติ  ทักษะ และประสบการณ
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย  คนหาปญหาและอุปสรรค  เสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหา  วิธีการดําเนินงานดานความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

4074814             การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3   2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Community Health 3 

จดัใหมีกิจกรรมในดานการจัดบริการสุขภาพในสถานบริการ และ
กระบวน การแกปญหาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอน
ออกฝกปฏิบัตกิารวิชาชีพ 

 

4074815 การฝกประสบการณวชิาชีพสาธารณสุขชุมชน 3              5(400) 

  Field Experience in Community Health  3 

   ฝกปฏิบัติงาน ดําเนินการ ใหบริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวน 

  การแกปญหาสาธารณสุขชุมชน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4074901 การสัมมนาสุขศึกษา                  2(2-0) 

  Seminar in Health Education 

แนวความคิด  รูปแบบและวิธีการจัดสัมมนา  ศึกษาปญหาสุขภาพใน
ทองถ่ินการอภิปราย  เสนอความคิดเห็น    การวิเคราะหปญหา  เสนอแนะแนวทาง
การแกไขปญหาดวยวิธีการทางสุขศึกษ การใชแหลงขอมูลเพื่อแกไขปญหาใน
รูปแบบของการสัมมนา 

 

4074902 การสัมมนาการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็ก               2(2-0) 

  Seminar in Child Health Promotion 

ศึกษา  คนควา  เกี่ยวกับความกาวหนาของการสงเสริมสุขภาพเด็ก  

อภิปรายแลกเปล่ียนขอคิดเห็นที่ไดศึกษาจากเอกสารงานวิจัย    และบทความ
วเิคราะห และแนวทางในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
เด็ก 

 

4074903 การศึกษารายกรณี                  2(2-0) 

  Case Study 

   ศึกษาเปนรายกรณีโดยใชเคร่ืองมือและเทคนิคตาง ๆ ในการเก็บรวบรวม 

  ขอมูล  นาํไปวางแผนจัดประสบการณตาง ๆ  ทดลองปฏิบัติ  สรุปผลและนําผลที่ 
  ไดไปใชใหเกิดประโยชน 
 

4074908 สัมมนาความปลอดภัย                  2(2-0) 

  Seminar in Safety Science 

   ศึกษาคนควา  นาํเสนอ  และอภิปราย เกี่ยวกับอุบัติภยัตาง ๆ เพื่อสามารถ 
  นาํความรูไปใชในการปฏิบัตงิาน โดยการสรางสถานการณจําลองและการแกไข 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา             น(ท-ป) 

 

4074909 การวิจัยทางสาธารณสุข                  3(3-0) 

  Public Health Research 

   ความหมายและความสําคัญของการวิจัย    วิธีแสวงหาความรุ ความจริง 
  การเลือกปญหา และการตั้งสมมติฐาน  ตัวแปรชนิดตาง ๆ  การเลือกสุมตัวอยาง 
  การสรางเคร่ืองมือ  การเกบ็รวบรวมเคร่ืองมือ   การวิเคราะหขอมูล     ตลอดจน 

  การนําเสนอขอมูลและผลการวิจัย 
 

4074910 สัมมนาสาธารณสุข                  2(1-2) 

  Public Health Seminar 

   ศึกษาคนควา ทํารายงาน นาํเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

  โดยใชกระบวนการสัมมนา 
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หมูวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา   
(408) 

 

 

  หมูวชิา วทิยาศาสตรการกีฬา     ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    ได
จดัลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปน  ดังนี ้
 

  1.  ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปทางพลศึกษา (408-1--) 

 2.  กายวิภาคและสรีรวิทยา  (408-2--) 

  3.  การรักษา   ปองกัน  บําบัด  (408-3--) 

4.  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยวุกาชาด  นนัทนาการ  (408-4--) 

5.  กรีฑา  กฬีาประเภทบุคคล  (408-5--) 

6.  กฬีาประเภททีม  (408-6--) 

7.  กฬีาเบด็เตล็ด  (408-7--) 

8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ  (408-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ   

      การสัมมนาและการวิจัย      (408-9--) 
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หมูวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา  (408)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4081101  ประวัตแิละหลักการพลศึกษา 2(2-0) 

4081102  พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 2(1-2) 

4081104  กจิกรรมความพรอมสําหรับเด็ก 2(1-2) 

4081105  การบริหารกาย 2(1-2) 

4081107  สังคมวิทยาการกีฬา 2(2-0) 

4081108  พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 3(2-2) 

4081201  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 3(2-2) 

4081202  วทิยาศาสตรการกีฬา 2(1-2) 

4081206  กายวิภาคศาสตรกบัการกฬีา 2(2-0) 

4081301  จติวิทยาการกฬีา 2(2-0) 

4081401  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูเบ้ืองตน 1(0-2) 

4081402  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรูเบ้ืองตน 1(0-2) 

4081403  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบ้ืองตน 1(0-2) 

4081404  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญข้ันความรูเบ้ืองตน 1(0-2) 

4081405  ยุวกาชาด 2(1-2) 

 4081405 ยุวกาชาด 1(0-2) 

4081406  กิจกรรมเขาจังหวะ 2(1-2) 

 4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ 1(0-2) 

4081407  เกมเบ็ดเตล็ด 2(1-2) 

 4081407 เกมเบ็ดเตล็ด 1(0-2) 

4081408  นนัทนาการเบ้ืองตนสําหรับครู 2(1-2) 

4081409  เกมและเกมนาํ 2(1-2) 

 4081409 เกมและเกมนาํ 1(0-2) 



 212 

                4รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4081501  กรีฑา  (ทักษะการฝกกรีฑา) 2(1-2) 

 4081501 กรีฑา  1 1(0-2) 

4081502  ยิมนาสติก  (ทักษะการฝกยิมนาสติก) 2(1-2) 

 4081502 ยิมนาสติก  1 1(0-2) 

4081503  แบดมินตัน  (ทักษะการฝกแบดมินตัน) 2(1-2) 

 4081503 แบดมินตัน  1 1(0-2) 

4081504  เทเบิลเทนนิส (ทักษะการฝกเทเบิลเทนนิส) 2(1-2) 

 4081504 เทเบิลเทนนิส  1 1(0-2) 

4081505  วายน้ํา  (ทักษะการฝกวายน้าํ) 2(1-2) 

 4081505 วายน้ํา  1 1(0-2) 

4081506  ยูโด  (ทักษะการฝกยูโด) 2(1-2) 

 4081506 ยูโด  1  1(0-2) 

4081507  เทนนิส  (ทักษะการฝกเทนนสิ) 2(1-2) 

 4081507 เทนนิส  1 1(0-2) 

4081508  มวยสากล  (ทักษะการฝกมวยสากล) 2(1-2) 

 4081508 มวยสากล  1 1(0-2) 

4081509  ยิงปน  (ทักษะการฝกยิงปน) 2(1-2) 

 4081509 ยิงปน  1 1(0-2) 

4081510  มวยไทย  (ทักษะการฝกมวยไทย) 2(1-2) 

 4081510 มวยไทย  1 1(0-2) 

4081511   มวยปลํ้า  (ทักษะการฝกมวยปลํ้า) 2(1-2) 

 4081511 มวยปลํ้า  1 1(0-2) 

4081512  ยกน้ําหนกั  (ทักษะการฝกยกน้ําหนกั) 2(1-2) 

 4081512 ยกน้ําหนกั1 1(0-2) 

4081513  จกัรยาน  (ทักษะการฝกจักรยาน) 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

 4081513 จกัรยาน  1 1(0-2) 

4081514  กอลฟ  (ทักษะการฝกกอลฟ) 2(1-2) 

 4081514 กอลฟ  1 1(0-2) 

4081515  ยิงธนู  (ทักษะการฝกยิงธน)ู 2(1-2) 

 4081515 ยิงธนู  1 1(0-2) 

4081516  ดาบสากล  (ทักษะการฝกดาบสากล) 2(1-2) 

 4081516 ดาบสากล  1 1(0-2) 

4081518  หวงขามตาขาย 1(0-2) 

4081519  เปตอง  (ทักษะการฝกเปตอง) 2(1-2) 

 4081519 เปตอง  1 1(0-2) 

4081520  หมากรุกไทย  (ทักษะการเลนหมากรุกไทย) 2(1-2) 

 4081520 หมากรุกไทย  1 1(0-2) 

4081521  โบวล่ิง  (ทักษะการฝกเลนโบวล่ิง) 2(1-2) 

 4081521 โบวล่ิง  1 1(0-2) 

4081601  ฟุตบอล  (ทักษะการฝกฟุตบอล) 2(1-2) 

 4081601 ฟุตบอล  1 1(0-2) 

4081602  บาสเกตบอล  (ทักษะการฝกบาสเกตบอล) 2(1-2) 

 4081602 บาสเกตบอล  1 1(0-2) 

4081603  วอลเลยบอล  (ทักษะการฝกวอลเลยบอล) 2(1-2) 

 4081603 วอลเลยบอล  1 1(0-2) 

4081604  รักบ้ีฟุตบอล    (ทักษะการฝกรักบ้ีฟุตบอล) 2(1-2) 

 4081604 รักบ้ีฟุตบอล  1 1(0-2) 

4081605  แฮนดบอล   (ทักษะการฝกแฮนดบอล) 2(1-2) 

 4081605 แฮนดบอล  1 1(0-2) 

4081606  โปโลน้ํา  (ทักษะการฝกโปโลน้ํา) 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

 4081606 โปโลน้ํา  1 1(0-2) 

4081607  ฮอกกี้    (ทักษะการฝกฮอกกี)้ 2(1-2) 

 4081607 ฮอกกี้  1 1(0-2) 

4081608  เซปกตะกรอ   (ทักษะการฝกตะกรอ) 2(1-2) 

 4081608 เซปกตะกรอ  1 1(0-2) 

4081609  ตะกรอ  (ทักษะการฝกเซปกตะกรอ) 2(1-2) 

 4081609 ตะกรอ  1 1(0-2) 

4081701  กระบ่ีกระบอง  (ทักษะการฝกกระบ่ีกระบอง) 2(1-2) 

 4081701 กระบ่ีกระบอง  1 1(0-2) 

4082101  การจัดการและการบริหารพลศึกษา 2(2-0) 

4082102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา 2(2-0) 

4082103  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก 2(2-0) 

4082105  องคการทางการกีฬา 3(3-0) 

4082201  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย  3(2-2) 

4082202  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2) 

4082203  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย  1 2(2-0) 

4082301  กฬีาเวชศาสตร 3(2-2) 

4082401  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองข้ันความรูข้ันสูง 2(1-2) 

4082402  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรูข้ันสูง 2(1-2) 

4082403  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูข้ันสูง 2(1-2) 

4082404  ผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญข้ันความรูข้ันสูง 2(1-2) 

4082405  ประวัตแิละหลักการนันทนาการ 2(2-0) 

4082406  การละเลนและเกม 1(0-2) 

4082407  การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ 1(0-2) 

4082408  งานอดิเรก 1(0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4082409  กายบริหาร 1(0-2) 

4082410  กายบริหารสําหรับหญิง 1(0-2) 

4082412  เรือพาย 2(1-2) 

4082413  ไตหนาผา 2(1-2) 

4082501  กรีฑา  2 2(1-2) 

 4082501 กรีฑา  2 1(0-2) 

4082502  ยิมนาสติก  2 2(1-2) 

 4082502 ยิมนาสติก  2 1(0-2) 

4082503  แบดมินตัน  2 2(1-2) 

 4082503 แบดมินตัน  2 1(0-2) 

4082504  เทเบิลเทนนิส  2 2(1-2) 

 4082504 เทเบิลเทนนิส  2 1(0-2) 

4082505  วายน้ํา  2 2(1-2) 

 4082505 วายน้ํา  2 1(0-2) 

4082506  ยูโด  2 2(1-2) 

 4082506 ยูโด  2 1(0-2) 

4082507  เทนนิส  2 2(1-2) 

 4082507 เทนนิส  2 1(0-2) 

4082508  มวยสากล  2 2(1-2) 

 4082508 มวยสากล  2 1(0-2) 

4082509  ยิงปน  2 2(1-2) 

 4082509 ยิงปน  2 1(0-2) 

4082510  มวยไทย  2 2(1-2) 

 4082510 มวยไทย  2 1(0-2) 

4082511  มวยปลํ้า  2 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

 4082511 มวยปลํ้า  2 1(0-2) 

4082512  ยกน้ําหนกั  2 2(1-2) 

 4082512 ยกน้ําหนกั  2 1(0-2) 

4082513  จกัรยาน  2 2(1-2) 

 4082513 จกัรยาน  2 1(0-2) 

4082514  กอลฟ  2 2(1-2) 

 4082514 กอลฟ  2 1(0-2) 

4082515  ยิงธนู  2 2(1-2) 

 4082515 ยิงธนู  2 1(0-2) 

4082516  ดาบสากล  2 2(1-2) 

 4082516 ดาบสากล  2 1(0-2) 

4082517  ศิลปะการปองกันตัว 2(1-2) 

 4082517 ศิลปะการปองกันตัว 1(0-2) 

4082518  กระโดดน้ํา 2(1-2) 

 4082518 กระโดดน้ํา 1(0-2) 

4082519  ไอกิโด 2(1-2) 

 4082519 ไอกิโด 1(0-2) 

4082520  หมากรุกฝร่ัง 2(1-2) 

 4082520 หมากรุกฝร่ัง 1(0-2) 

4082521  ดาํน้ํา 2(1-2) 

 4082521 ดาํน้ํา 1(0-2) 

4082522  สนุกเกอร 2(1-2) 

 4082522 สนุกเกอร 1(0-2) 

4082523  เทควันโด 2(1-2) 

 4082523 เทควันโด 1(0-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4082524  สควอช  1 2(1-2) 

4082525  ปญจักสีลัต  1 2(1-2) 

4082526  ซอฟทเทนนิส 2(1-2) 

4082527  ฟุตซอล 2(1-2) 

4082528  ยิมนาสติกลีลา 2(1-2) 

4082529  วนิดเซิฟ 2(1-2) 

4082530  หมากลอม  (โกะ) 2(1-2) 

4082601  ฟุตบอล  2 2(1-2) 

 4082601 ฟุตบอล  2 1(0-2) 

4082602  บาสเกตบอล  2 2(1-2) 

 4082602 บาสเกตบอล  2 1(0-2) 

4082603  วอลเลยบอล  2 2(1-2) 

 4082603 วอลเลยบอล  2 1(0-2) 

4082604  รักบ้ีฟุตบอล  2 2(1-2) 

 4082604 รักบ้ีฟุตบอล  2 1(0-2) 

4082605  แฮนดบอล  2 2(1-2) 

 4082605 แฮนดบอล  2 1(0-2) 

4082606  ฮอกกี้  2 2(1-2) 

 4082606 ฮอกกี้  2 1(0-2) 

4082607  โปโลน้ํา  2 2(1-2) 

 4082607 โปโลน้ํา  2 1(0-2) 

4082608  เซปกตะกรอ  2 2(1-2) 

 4082608 เซปกตะกรอ  2 1(0-2) 

4082609  ซอฟทบอล 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4082609  ซอฟทบอล 1(0-2) 

4082611  เบสบอล 2(1-2) 

4082701  กระบ่ีกระบอง  2 2(1-2) 

 4082701 กระบ่ีกระบอง  2 1(0-2) 

4082702  เนตบอลและหวงยาง 2(1-2) 

 4082702 เนตบอลและหวงยาง 1(0-2) 

4083101  หลักและการฝกกีฬา 2(2-0) 

4083103  การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา 3(3-0) 

4083104  การเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหว 2(1-2) 

4083105  การประชาสัมพันธทางกีฬา 2(2-0) 

4083106 4083103 การจัดการแขงขันกีฬา 2(2-0) 

4083107 4083105 กฬีาประเภททีม 3(2-2) 

4083108 4083106 กฬีาประเภทบุคคล 3(2-2) 

4083109 4083107 กฬีาตอสู 3(2-2) 

4083110 4083108 กีฬาทางน้ํา 3(2-2) 

4083201  วทิยาศาสตรการเคล่ือนไหว 2(2-0) 

4083202  กฬีาเพื่อสุขภาพ 2(1-2) 

4083204  โภชนาศาสตรการกีฬา 2(2-0) 

4083205  ชีวกลศาสตร 2(1-2) 

4083206  วทิยาศาสตรการเคล่ือนไหวกับการกฬีา 3(2-2) 

4083301  บรรดิการทางพลศึกษา 2(2-0) 

4083302  กายภาพบาํบัด 2(1-2) 

4083303  การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา 2(1-2) 

4083304  การปองกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4083305  สุขวิทยาการกฬีา 2(2-0) 

4083306  การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย 2(2-0) 

4083307  การบาดเจ็บทางการกีฬา 2(2-0) 

4083308  การเสริมสรางและการพืน้ฟสูมรรถภาพทางกาย 2(1-2) 

4083309  กฬีาสําหรับคนพิการ 2(2-0) 

4083401  การจัดนนัทนาการในโรงเรียนและชุมชน 2(2-0) 

4083402  นนัทนาการทางการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 2(2-0) 

4083403  ลีลาศ 2(1-2) 

4083404  นนัทนาการการพูดอานและเขียน 1(0-2) 

4083405  โมเดอรนดานซ 1(0-2) 

4083406  การจัดและการบริหารนันทนาการ 1(1-0) 

4083407  กายบริหารประกอบดนตรี 2(1-2) 

4083408  แอโรบิคดานซ 2(1-2) 

4083411  กฬีาทองถ่ิน 3(2-2) 

4083536  สควอช 2 2(1-2) 

4083537  ปญจักสีลัต 2 2(1-2) 

4083801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 3 2(90) 

4084101  สถานท่ีและอุปกรณกฬีา 2(2-0) 

4084103  การสอนทางกฬีา 2(1-2) 

4084201  สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 3 2(2-0) 

4084202  หลักวิทยาศาสตรในการฝกกฬีา 2(1-2) 

4084401 4084401 กฬีาและนันทนาการของไทย 2(2-0) 

4084402 4084403 กฬีาและนันทนาการพื้นบาน 2(2-0) 

4084403 4084404 นนัทนาการสําหรับชุมชน 2(2-0) 

4084404  นนัทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ 2(2-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4084405  ผูนาํนันทนาการและการอยูคายพักแรม 3(2-2) 

4084406  การละเลนพื้นเมือง 2(1-2) 

4084407  นนัทนาการอาสาสมัคร 1(0-2) 

4084408  นนัทนาการสังคม 1(0-2) 

4084409  นนัทนาการเยาวชน 2(2-0) 

4084410  การอยูคายพกัแรม 2(1-2) 

4084411  การฝกและการจัดการแอโรบิคดานซ 2(1-2) 

4084412  การฝกและการจัดการกฬีานนัทนาการ 2(1-2) 

4084413  นนัทนาการสําหรับเด็ก 2(2-0) 

4084414  กฬีาและการละเลนพื้นเมืองของไทย 1(0-2) 

4084415  นนัทนาการทางนํ้า 3(2-2) 

4084416 4084416 ผูนาํนันทนาการ  2(1-2) 

4084417 4084417 การอยูคายพกัแรม 1(0-2) 

4084501  กลวิธีการฝกและการจัดการกรีฑา 3(2-2) 

 4084501 กลยุทธการฝกและการจดัการกรีฑา 2 (1-2) 

4084502  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิมนาสติก 3 (2-2) 

 4084502 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬายิมนาสติก 2 (1-2) 

4084503  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน 3(2-2) 

 4084503 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาแบดมินตัน 2(1-2) 

4084504  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส 3 (2-2) 

 4084504 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาเทเบิลเทนนิส 2(1-2) 

4084505  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวายน้ํา 3 (2-2) 

 4084505 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาวายน้ํา 2(1-2) 

4084506  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายูโด 3 (2-2) 

 4084506 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬายูโด 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4084507  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส 3 (2-2) 

 4084507 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาเทนนิส 2(1-2) 

4084508  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล 3 (2-2) 

 4084508 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬามวยสากล 2(1-2) 

4084509  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิงปน 3 (2-2) 

 4084509 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬายิงปน 2(1-2) 

4084510  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย 3 (2-2) 

 4084510 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬามวยไทย 2(1-2) 

4084511  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยปลํ้า 3 (2-2) 

 4084511 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬามวยปลํ้า 2(1-2) 

4084512  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายกน้ําหนกั 3 (2-2) 

 4084512 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬายกน้ําหนัก 2(1-2) 

4084513  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาจกัรยาน 3 (2-2) 

 4084513 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาจกัรยาน 2(1-2) 

4084514  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ 3 (2-2) 

 4084514 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬากอลฟ 2(1-2) 

4084515  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิงธน ู 3 (2-2) 

 4084515 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬายิงธน ู 2(1-2) 

4084516  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล 3 (2-2) 

 4084516 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาดาบสากล 2(1-2) 

4084517  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกรีฑา 1 (0-2) 

 4084517 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกรีฑา 2(1-2) 

4084518  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีายิมนาสติก 1 (0-2) 

 4084518 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีายิมนาสติก 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4084519  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาแบดมินตัน 1 (0-2) 

 4084519 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาแบดมินตัน 2(1-2) 

4084520  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาเทเบิลเทนนิส 1 (0-2) 

 4084520 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาเทเบิลเทนนิส 2(1-2) 

4084521  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาวายน้ํา 1 (0-2) 

 4084521 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาวายน้ํา 2(1-2) 

4084522  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาเทนนิส 1 (0-2) 

 4084522 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาเทนนิส 2(1-2) 

4084523  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีามวยสากล 1 (0-2) 

 4084523 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีามวยสากล 2(1-2) 

4084524  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีามวยไทย 1 (0-2) 

 4084524 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีามวยไทย 2(1-2) 

4084525  กลวิธีการฝกและการจัดการกระบ่ีกระบอง 3(2-2) 

 4084525 กลยุทธการฝกและการจดัการกระบ่ีกระบอง 2(1-2) 

4084601  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 3 (2-2) 

 4084601 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาฟุตบอล 2(1-2) 

4084602  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 3 (2-2) 

 4084602 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2) 

4084603  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล 3 (2-2) 

 4084603 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาวอลเลยบอล 2(1-2) 

4084604  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬารักบ้ีฟุตบอล 3 (2-2) 

 4084604 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬารักบ้ีฟุตบอล 2(1-2) 

4084605  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล 3 (2-2) 

 4084605 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาแฮนดบอล 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4084606  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฮอกก้ี 3 (2-2) 

 4084606 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาฮอกกี ้ 2(1-2) 

4084607  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาโปโลน้ํา 3 (2-2) 

 4084607 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาโปโลน้ํา 2(1-2) 

4084608  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเซปกตระกรอ 3 (2-2) 

 4084608 กลยุทธการฝกและการจดัการกีฬาเซปกตระกรอ 2(1-2) 

4084609  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาฟุตบอล 2 (1-2) 

 4084609 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาฟุตบอล 1(0-2) 

4084610  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีารักบ้ีฟุตบอล 2 (1-2) 

 4084610 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีารักบ้ีฟุตบอล 1(0-2) 

4084611  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาบาสเกตบอล 2 (1-2) 

 4084611 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาบาสเกตบอล 1(0-2) 

4084612  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาวอลเลยบอล 2 (1-2) 

 4084612 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาวอลเลยบอล 1(0-2) 

4084613  การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาตะกรอ 2 (1-2) 

 4084613 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกฬีาตะกรอ 1(0-2) 

4084801  การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา  3 5 (450) 

4084901  การสัมมนาวทิยาศาสตรการกีฬา 2(2-0) 

4084902  การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2 (2-0) 

4084903  การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาวิทยาศาสตรการกีฬา  (408) 

 

รหัส                          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4081101 ประวัตแิละหลักการพลศึกษา                                                                           2(2-0) 

 History and Principles of Physical Education 

 ศึกษาประวัติและวิวฒันาการ      ปรัชญาแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลตอการ
พลศึกษาววิฒันาการและความเปนมาของพลศึกษาในประเทศไทย   นโยบายและ
แผนการศึกษาของชาติ ปญหาและการแกไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโนมของการ
พลศึกษา 

 

4081102 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา                                                                     2(1-2) 

 Physical Education for Elementary School Teachers 

  ศึกษาความจําเปนและความตองการในการออกกําลังกายของเด็กแตละวยั 
เจตคติเกีย่วกับความมีน้าํใจเปนนักกฬีาและการแขงขัน อันตรายและอุปสรรค
ทางการกีฬาและการปฐมพยาบาลอยางงาย ๆ  การจัดโปรแกรมการบริหารกายเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย กจิกรรมเขาจังหวะ กจิกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กรีฑา และการจดัการแขงขัน 

 

4081104 กิจกรรมความพรอมสําหรับเด็ก                                                                       2(1-2) 

 Preparation Physical Activities for Children 

 ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
เด็ก ความสําคัญ และประโยชนของกจิกรรมเตรียมความพรอมท่ีมีตอเด็ก 
ลักษณะความพรอมของเด็กตามพัฒนาการ การจัดกิจกรรมพัฒนาการและ
ความคิดสรางสรรคใหเหมาะสมกับวยัวุฒภิาวะของเด็ก 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081105 การบริหารกาย                                                                                                 2(1-2) 

 Body Conditioning 

 ศึกษาความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน หลักการบริหารกาย ประวัติ 
การพัฒนา ประสิทธิภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการฝกการบริหารกาย ผลของ
การบริหารกาย การเลือกกจิกรรมและการจัดโปรแกรมการฝกสําหรับวยัตาง ๆ  

ไดแก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และวยัสูงอายุ การ
ทดสอบ และการตรวจสอบบุคคลิกภาพ และสมรรถภาพทางกาย 

 

4081107 สังคมวิทยาการกีฬา                                                                                         2(2-0) 

 Sports Sociology 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางสังคมวิทยากับการศึกษา วเิคราะห
ปจจัยและส่ิงแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการออกกําลังกาย และ
การเลนกฬีา  ความตองการของสังคมในดานการกฬีา ลักษณะของสถาบันตาง ๆ ท่ี
ใหบริการ ปญหาของการใชบริการและรับบริการ ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
กายกีฬากับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 

 

4081108 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ                                                                             3(2-2) 

 Physical Education for Health Development 

 ศึกษาความหมายและขอบขายของพลศึกษา คุณคาความสําคัญของ 
พลศึกษาท่ีมีตอการพัฒนาสุขภาพ ความหมายและองคประกอบสมรรถภาพทาง
กาย สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย          การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายโดยใชกจิกรรมพลศึกษา ตามหลักการและข้ันตอนท่ีถูกตอง 
การพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ  วัย  และสภาพ
รางกาย ปจจยัตาง ๆ ท่ีเกีย่วของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน อาหารและพลังงาน
แวดลอม สภาวะอารมณ รวมถึงการรูจกัการปองกันการบาดเจ็บและการ
บําบัดรักษา การบาดเจ็บเบ้ืองตน เพ่ือการปรับปรุงแกไขสมรรถภาพทางกาย 
ทรวดทรง กลไกการเคล่ือนไหว และสุขภาพในชีวติประจําวันไดดีข้ึน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081201 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา                                                                        3(2-2) 

 Anatomy and Physiology 

 ศึกษาเกีย่วกับรางกายมนษุย โครงสราง รูปราง ตําแหนงท่ีตั้ง 
สวนประกอบ     และหนาท่ีของเซลล เนื้อเยื่อ อวยัวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย 
เพื่อเปนรากฐานความรูในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ   เชน วทิยาศาสตรการเคล่ือนไหว 
 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย รวมท้ังนําความรูไปประยุกตใชใหสัมพนัธกับการ 
ออกกําลังกายและการเลนกฬีา 

 

4081202 วทิยาศาสตรการกีฬา                                                                                       2(1-2) 

 Sports Science 

 ศึกษาระบบลักษณะ  รูปราง  และองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
การฝกปฏิบัตกิารเสริมสรางสมรรถภาพและทักษะการกฬีา การรูจกัพิจารณาเลือก
กจิกรรมทางกฬีา การกําหนดโปรแกรมการสรางสมรรถภาพท่ีเหมาะสมกับตนเอง
ตามวัย เพศ ฯลฯ การทดสอบสมรรถภาพ อาหาร และพลังงานท่ีใชในกิจกรรมกฬีา
ประเภทตาง ๆ ขอควรระวงัและหลีกเล่ียงในการเลนกฬีา รูจักการประเมินผลจาก
การเลนกฬีา การบริหารกาย ฯลฯ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขใหเกดิผลดีตอ
สมรรถภาพทางกาย 

 

4081203 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1                  2(1-2) 

  Anatomy and Physiology 1 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู 
เบ้ืองตน และคําศัพททางกายวภิาคศาสตร และสรีรวิทยา โครงสรางรางกายมนษุย 
รูปราง ลักษณะ ตาํแหนง และหนาท่ีการทํางานของอวัยวะในระบบโครงราง ระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาท 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081204 กายวิภาคและสรีรวิทยา 2                                                                                 2(1-2) 

 Anatomy and Physiology 2 

 ศึกษารูปราง ลักษณะ ตําแหนงและหนาท่ีการงานของอวัยวะในระบบ
หายใจ ระบบหายใจ ระบบการไหลเวยีนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบยอยอาหาร 
ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ  ระบบสืบพันธุ ความสัมพันธในแตละระบบของ
รางกาย   

   

4081206 กายวิภาคศาสตรกับการกีฬา                                                                            2(2-0) 

 Human Anatomy and Sports 

 ศึกษาเกีย่วกับรูปราง สภาพ และโครงสรางระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย 
ท้ังใน และระบบเซลลเนื้อเยื่อ และอวยัวะจนถึงระบบตาง ๆ ไดแก ระบบ
โครงสรางกลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียนโลหิต การหายใจ ทางเดินอาหาร 
ขับถาย ตอมไรทอ สืบพันธุ และผิวหนัง รวมทั้งนําความรูมาประยุกตใชใหสัมพันธ
กบัการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา 

 

4081301 จิตวิทยาการกีฬา                                                                                              2(2-0) 

 Psychology of Sport 

 ศึกษาจิตวิทยาเพื่อนํามาประยุกตในการเรียนการสอน การฝกซอม  การ
แขงขัน อิทธิพลของสังคม และส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอจิตใจขณะฝกซอม หรือการ
แขงขันกฬีา อันเปนผลทําใหประสิทธิภาพการแขงขันลดนอยลง 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน                                          1(0-2) 

 Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.) 

 ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรม กจิการของลูกเสือ 
สาระสําคัญของการลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือ
โลก กจิกรรมลูกเสือสํารอง วินยั ความเปนระเบียบเรียบรอยในกองลูกเสือสํารอง 
ความรูเกี่ยวกบัการเลนเกม แนวการฝกอบรมลูกเสือสํารอง การรองเพลง ประวัติ
โครงสรางของลูกเสือไทย  พิธีการ     แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนมุรอบกองไฟ   

การวางแผนกาํหนดการฝกอบรม  คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ บทบาทของผู
กาํกับลูกเสือสํารอง การเลาเร่ืองท่ีเปนคติ การแสดงเงียบ วิธีการบริหารในกอง
ลูกเสือสํารอง 
  

4081402 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบ้ืองตน                                           1(0-2) 

 Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.) 

 ปฐมนิ เทศและศึกษาจุดมุ งหมายของการฝกอบรมกิจการลูกเสือ
สาระสําคัญของการลูกเสือ    ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือ
โลก รูจักลูกเสือสามัญ การรองเพลง วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ วินัย
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู
ในการเลนเกม บทบาทของนายหมูในระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการ
ลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยูคายพักแรม วิธีการ
บริหารในกองลูกเสือสามัญ   ทักษะการลูกเสือ-การสอน   การวางแผนกําหนดการ
ประชุมนายหมู ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ หนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การสงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ การเดนิทางไกล โครงการฝกอบรมผูกาํกับลูกเสือ-เนตรนารี 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081403 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน                              1(0-2) 

 Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.) 

 การปฐมนิเทศและการศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ  กิจการ
ลูกเสือ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรูจกัลูกเสือสามัญรุนใหญ 
และธรรมชาติของเด็ก ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ วินัย 
และความเปนระเบียบเรียบรอย  สัญญาณ   ระบบหมูท่ีประชุมนายหมู      การ
ประชุมภายในหมูและกอบการสวนสนาม ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกอบไฟ 

เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ ขอบเขตของ
กิจกรรมและกิจกรรมสามัญ บทบาทการทํางานรวมกับคนอ่ืน  และชุมชน    เง่ือน
ลูกเสือสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย แผนท่ีเข็มทิศ 
ส่ิงแวดลอม การอนุรักษ การประชุมกองลุกเสือสามัญรุนใหญคร้ังท่ี 1 (กิจกรรม
กลางคืน) การปฐมพยาบาลการบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การ
วางแผนจัดทํากําหนดการฝกอบรมการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญคร้ังท่ี 2 

(การทดสอบสมรรถภาพ) โครงการฝกอบรมวิชาผูกาํกับลูกเสือ 
 

4081404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีวสิามัญขั้นความรูเบ้ืองตน                                        1(0-2) 

 Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.) 

 ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ
สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ คนวัยหนุมสาวในปจจุบันกิจการลูกเสือวิสามัญ วินัย 
ความเปนระเบียบเรียบรอย คําปฏิญาณ กฏของลูกเสือ ภูมิหลังของลูกเสือโลกและ
การลูกเสือไทย ขอแนะนําในการชุมนุมรอบกองไฟ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ
วิสามัญ การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญกับชุมชน     แผนท่ี
เข็มทิศ การวางแผนกําหนดการฝกอบรม กิจกรรมที่เส่ียงภัย ความรับผิดชอบของ
ผูนํา หลักเกณฑการอภิปราย บทบาทนายหมูลูกเสือวิสามัญ   แนวฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081405 ยวุกาชาด                                                                                                          2(1-2) 

 Youth Red Cross 

 ศึกษาถึงประวตัิยุวกาชาด องคการกาชาดสากล สภากาชาดของไทย 
ขอบขายของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบขอบังคับยุวกาชาดกับชุมชน     การบําเพ็ญ
ประโยชนของยุวกาชาด การฝกการเปนผูนาํ การดําเนินการสอน อุปกรณการวดัผล 

เคร่ืองแบบยุวกาชาด 

 

4081405 ยวุกาชาด                                                                                                          1(0-2) 

 Youth Red Cross 

 ศึกษาถึงประวตัิยุวกาชาด องคการกาชาดสากล สภากาชาดของไทย
ขอบขายของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบขอบังคับยุวกาชาดกับชุมชน     การบําเพ็ญ
ประโยชนของยุวกาชาด การฝกการเปนผูนาํ การดําเนินการสอน อุปกรณการวดัผล 

เคร่ืองแบบยุวกาชาด 

 

4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ                                                                                           2(1-2) 

 Rhythmic Activities 

 ศึกษาถึงหลักการเตนรําเบ้ืองตน กจิกรรมสรางสรรคทางกิจกรรมเขา
จงัหวะเพ่ือการพลศึกษา เทคนิคการเตนรําพื้นเมืองท้ังของไทยและนานาชาติ วิธี
สอนตลอดจนอุปกรณท่ีใชสอนกิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิก  

กายบริหารประกอบจังหวะ  และการลีลาศ 
 

4081406 กิจกรรมเขาจังหวะ                                                                                           1(0-2) 

 Rhythmic Activities 

 ศึกษาถึงหลักการเตนรําเบ้ืองตน กจิกรรมสรางสรรคทารงกิจกรรมเขา
จงัหวะเพ่ือการพลศึกษา เทคนิคการเตนรําพื้นเมืองท้ังของไทยและนานาชาติ วิธี
สอน ตลอดจนอุปกรณท่ีใชสอนกิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิก กาย
บริหารประกอบจังหวะ  และการลีลาศ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081407 เกมเบ็ดเตล็ด                                                                                                     2(1-2) 

 Miner Games 

 ศึกษาบทบาทของการเลนท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต เทคนิคของผูนาํเกม 

และวิธีสอน เกมแตละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทตาง ๆ 

 

4081407 เกมเบ็ดเตล็ด                                                                                                     1(0-2) 

 Miner Games 

 ศึกษาบทบาทของการเลนท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต เทคนิคของผูนาํเกม 

และวิธีสอน เกมแตละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทตาง ๆ 

 

4081408 นนัทนาการเบือ้งตนสําหรับครู                                                                        2(1-2) 

 Introduction to Recreation for Teachers 

  ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความมุงหมาย และความสําคัญของนันทนาการ 
 ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจาํวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก 

การจัดกจิกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบของประชาชนใน
ดานนันทนาการ นนัทนาการสําหรับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน    เนนฝก
ปฏิบัต ิ

 

4081409 เกมและเกมนํา                                                                                                  2(1-2) 

 Games and Lead-up Games 

  ศึกษาความหมาย ความมุงหมายของเกมเบ็ดเตล็ดและเกมนํา ประเภทของ 
 เกมเบ็ดเตล็ด หลักและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด มารยาทและความปลอดภัยในการ 

เลนเกม ประเภทของเกมนํา เกมการละเลนพื้นเมืองและเกมประกอบจงัหวะ การ
เปนผูนาํเกมท่ีด ี
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081409 เกมและเกมนํา                                                                                                  1(0-2) 

 Games and Lead-up Games 

  ศึกษาความหมาย ความมุงหมายของเกมเบ็ดเตล็ดและเกมนํา ประเภทของ 
 เกมเบ็ดเตล็ด หลักและวิธีการสอนเกมเบ็ดเตล็ด มารยาทและความปลอดภัยในการ 

เลนเกม ประเภทของเกมนํา เกมการละเลนพื้นเมืองและเกมประกอบจงัหวะ การ
เปนผูนาํเกมท่ีด ี

 

4081501 กรีฑา (ทักษะการฝกกรีฑา)                                                                              2(1-2) 

 Track and Field 

  ศึกษากรีฑาประเภทลูและลาน ประเภทลู ไดแก การวิ่งระยะส้ัน ระยะยาว  
 ระยะไกล วิง่ขามร้ัวและวิ่งผลัดประเภทลาน ไดแก การทุมน้ําหนกั ขวางจักร  

พุงแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดคํ้า เขยงกาวกระโดด ศึกษาเทคนิคใน
การฝกซอม ตลอดจนการแกไขทาทางตาง ๆ ของการเลนกรีฑาท่ีไมถูกตอง และให
มีความชํานาญเฉพาะอยางเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการแขงขันกรีฑาแตละประเภท 

 

4081501 กรีฑา 1                                                                                                             1(0-2) 

 Track and Field 1 

  ศึกษาประวัติและประโยชนของกรีฑาประเภทลูและลาน ประเภทลู ไดแก 
การวิ่งระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะไกล วิง่ขามร้ัว และวิ่งผลัด ประเภทลาน ไดแก 
การทุมน้ําหนกั ขวางจักร พุงแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดคํ้า เขยงกาว
กระโดด 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081502 ยมินาสติก (ทักษะการฝกยิมนาสติก)                                                               2(1-2) 

 Gymnastics 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  และประโยชนของกีฬายมินาสติก หลักการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการฝกการชวยเหลือ การปองกันอุบัติเหตุใน
วชิายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคยิมนาสติกโดยเนนดังตอไปนี้  ชาย  ฝกราวคู    
ราวเดี่ยว มายาว มาหู แทมโปลีน หวง ฟลอเอ็กเซอรไซด และการเลนทาติดตอ  
หญิง  ฝกราวทรงตัว ราวตางระดับ มาขวาง แทมโปลีน ฟลอเอ็กเซอรไซด และการ
เลนทาติดตอ กติกาการแขงขัน และการตดัสินใจ 

 

4081502 ยมินาสติก 1                                                                                                     1(0-2) 

 Gymnastics 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา  และประโยชนของกีฬายมินาสติก หลักการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการฝกการชวยเหลือ การปองกันอุบัติเหตุใน
กฬีายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคกีฬายิมนาสติก 

 

4081503 แบดมินตัน (ทักษะการฝกแบดมินตนั)                                                             2(1-2) 

 Badminton 

  ศึกษาประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแบดมินตัน ฝกทักษะเบ้ืองตน 

การจับแร็กเกต็ การตีลูกมือบนและลาง การตบ การรับ การสงลูก กติกาการแขงขัน 

ประเภทเดี่ยว  และประเภทคูของกีฬาแบดมินตัน 

 

4081503 แบดมินตัน  1                                                                                                   1(0-2) 

 Badminton  1 

 ศึกษาความเปนมา การจับแร็กเก็ต การตีลูกมือบนและลาง การตบ การรับ  

การสงลูก การแขงขันประเภทเดี่ยว  ประเภทคู  และคูผสม หลักการฝกสอน 

คุณสมบัติผูฝกสอน  หลักเกณฑในการเลือกนักกีฬา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081504 เทเบิลเทนนิส (ทักษะการฝกเทเบิลเทนนิส)                                                     2(1-2) 

 Table Tennis 

 ศึกษาประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะตาง ๆ การจับไม การตีลูก
แบบตาง ๆ  การรับลูกแบบตาง ๆ วิธีการเลน หลักและกลยุทธของการเลนท้ัง
ประเภทเดี่ยว  และประเภทคู การเปนเจาหนาท่ีการดําเนินการแขงขัน หลักวิธีการ
สอน ฝกการแขงขันประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสิน  

การสอน 

 

4081504 เทเบิลเทนนิส 1                                                                                                1(0-2) 

 Table Tennis 1 

  ศึกษาประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะตาง ๆ การจบัไมการตีลูก 

 แบบตาง ๆ การรับลูกแบบตาง ๆ วิธีการเลน กติกา หลักการกลยุทธของการเลนท้ัง 
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเปนเจาหนาท่ี การดําเนนิการแขงขัน หลักวิธีการ
สอน 

   

4081505 วายน้ํา (ทักษะการฝกวายน้ํา)                                                                           2(1-2) 

 Swimming 

 ศึกษาลักษณะและขนาดของสระนํ้า การเก็บ และการบํารุงรักษาอุปกรณ
ตาง ๆ  การฝกหัดวายน้ําประเภทตาง ๆ กฏกติกา หลักเกณฑและกลยุทธในการ
จดัการแขงขันฝกการชวยเหลือตนเองเม่ืออยูในน้ําลึกหรือน้ําทะเล 

 

4081505 วายน้ํา 1                                                                                                           1(0-2) 

 Swimming 1 

 ศึกษาลักษณะและขนาดของสระนํ้า อุปกรณตาง ๆ การบํารุงรักษา การ
ฝกหัดวายน้ํา การชวยเหลือตัวเองเม่ืออยูในน้ําลึกหรือน้าํทะเล    การวายน้ําประเภท
ตาง ๆ กติกา และการจัดการแขงขัน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081506 ยูโด (ทักษะการฝกยูโด)                                                                                    2(1-2) 

 Judo 

 ศึกษาประวัต ิ ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกฬีายโูด ฝกทักษะ และ
เทคนิคเบื้องตน หลักการวทิยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกฬีายูโด ทักษะ และหลักใน
การลม และการทุมแบบตาง ๆ การแขงขัน และกตกิาเบ้ืองตน 

 

4081506 ยูโด 1                                                                                                             1(0-2) 

 Judo 1 

 ศึกษาประวัต ิ ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกฬีายโูด ฝกทักษะ และ
เทคนิคเบ้ืองตน หลักการวทิยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับกฬีายูโด ทักษะ และหลักใน
การลม และการทุมแบบตาง ๆ การแขงขัน และกตกิาเบ้ืองตน 

 

4081507 เทนนิส (ทักษะการฝกเทนนิส)                                                                         2(1-2) 

 Tennis 

  ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส  

มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การจับไม การตีลูกแบบตาง ๆ การ
รับลูก วิธีการเลน กติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดีย่วและคู 

 

4081507 เทนนิส 1                                                                                                          1(0-2) 

 Tennis 1 

  ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส 

มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การจับไม การตีลูกแบบตาง ๆ การ
รับลูกวิธีการเลน กติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดีย่วและคู 

 

 

 

 

 

 



 

 

236 

 

รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081508 มวยสากล (ทักษะการฝกมวยสากล)                                                                 2(1-2) 

 Boxing 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของมวยสากล ฝกทักษะเบ้ืองตนของมวยสากล 
การชกลักษณะตาง ๆ ช้ันเชิงการชกและการปองกัน หลักการและวิธีการฝก ความรู
เร่ืองกติกาการแขงขันท้ังสมัครเลนและอาชีพ วิธีการตัดสิน ตลอดจนหลักการ
บริการ และการจัดการแขงขัน 

 

4081508 มวยสากล 1                                                                                                      1(0-2) 

 Boxing 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของมวยสากล ฝกทักษะเบ้ืองตนของมวยสากล 
การชกลักษณะตาง ๆ ช้ันเชิงการชกและการปองกนั หลักการและวิธีการฝก ความรู
เร่ืองกติกาการแขงขันท้ังสมัครเลนและอาชีพ  วิธีการตัดสิน  ตลอดจนหลักการ
บริการ และการจัดการแขงขัน 

 

4081509 ยงิปน (ทักษะการฝกยงิปน)                                                                             2(1-2) 

 Shooting 

 ศึกษาประวัตคิวามเปนมา   และประโยชนของกีฬายิงปน  ฝกทักษะการยิง
ปนเบ้ืองตน  กฏ  กติกาการแขงขัน  ตลอดจนการตดัสิน การสอนและการจดัการ
แขงขันกฬีายิงปน 

  

4081509 ยงิปน 1                                                                                                            1(0-2) 

 Shooting 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา   และประโยชนของกีฬายิงปน    ฝกทักษะการ
ยิงปนเบ้ืองตน  กฏ  กติกาการแขงขัน  ตลอดจนการตดัสิน การสอนและการจัดการ
แขงขันกฬีายิงปน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081510 มวยไทย (ทักษะการฝกมวยไทย)                                                                     2(1-2) 

 Thai Boxing 

 ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบ้ืองตน ความรูความเขาใจเทคนคิตาง ๆ การเตรียม
อุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติท่ีดี การฝกทักษะเฉพาะ รูกฏ
กติกา ระเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได 

 

4081510 มวยไทย 1                                                                                                        1(0-2) 

 Thai Boxing 1 

 ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบ้ืองตน ความรูความเขาใจเทคนคิตาง ๆ การเตรียม
อุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติท่ีดี การฝกทักษะเฉพาะ รูกฏ
กติกา ระเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได 

 

4081511 มวยปลํ้า (ทักษะการฝกมวยปลํ้า)                                                                     2(1-2) 

 Wrestling 

  ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบ้ืองตน ความรูความเขาใจเทคนคิตาง ๆ การเตรียม 

 อุปกรณ  การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคตท่ีิด ีการฝกทักษะเฉพาะ รูกฏ 

 กติการะเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได 
 

4081511 มวยปลํ้า 1                                                                                                        1(0-2) 

 Wresting 

  ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบ้ืองตน ความรูความเขาใจเทคนคิตาง ๆ การเตรียม 

อุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติท่ีดี การฝกทักษะเฉพาะ รูกฏ
กติการะเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได 

  

4081512 ยกน้ําหนัก (ทักษะการยกนํ้าหนัก)                                                                    2(1-2) 

 Weight Lifting 

  ฝกทักษะการยกนํ้าหนักทาตาง ๆ การรักษาอุปกรณ ฝกการตอสู เทคนิค  

การสอน กติกาการแขงขัน    ตลอดจนระเบียบการจดัการแขงขันและดําเนินการ
แขงขัน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081512 ยกน้ําหนัก 1                                                                                                     1(0-2) 

 Weight Lifting 1 

  ฝกทักษะการยกนํ้าหนักทาตาง ๆ การรักษาอุปกรณ ฝกการตอสู เทคนิค  

การสอน  กติกาการแขงขัน   ตลอดจนระเบียบการจัดการแขงขันและดําเนนิการ
แขงขัน 

 

4081513 จักรยาน (ทักษะการฝกจักรยาน)                                                                      2(1-2) 

 Cycling 

 ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การแขงขันและการเลนเปนทีมและประเภท
บุคคล ศึกษากฏ กติกา ระเบียบวิธีการแขงขัน การใหคะแนน การตัดสิน ตลอดจน
วิธีการสอน การจัดและดําเนนิการแขงขัน 

 

4081513 จักรยาน 1                                                                                                         1(0-2) 

 Cycling  1 

 ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การแขงขันและการเลนเปนทีมและประเภท
บุคคล ศึกษากฏ กติกา ระเบียบวิธีการแขงขัน การใหคะแนน การตัดสิน ตลอดจน
วิธีการสอน การจัดและดําเนนิการแขงขัน 

 

4081514 กอลฟ (ทักษะการฝกกอลฟ)                                                                             2(1-2) 

 Golf 

 ศึกษาประวัติความเปนมา สนามและอุปกรณการเลน ประเภทของไมตี 
ทักษะเบ้ืองตน การเลน การจับไม การทรงตัว การตี การเลนลูกแบบตาง ๆ ทักษะ
การใชเหล็กไมแซนเวดจ ฮตัเตอร การแนะนําและการสอนทักษะเบื้องตน กฏ 

กติกาการแขงขันตลอดจนการจัดการ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081514 กอลฟ 1                                                                                                             1(0-2) 

 Golf 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา สนามและอุปกรณการเลน ประเภทของไมตี 
ทักษะเบ้ืองตน การเลน การจับไม การทรงตัว การตี การเลนลูกแบบตาง ๆ ทักษะ
การใชเหล็กไมแซนเวดจ ฮตัเตอร การแนะนําและการสอนทักษะเบื้องตน กฏ 

กติกาการแขงขันตลอดจนการจัดการ 
 

4081515 ยงิธนู (ทักษะการฝกยงิธน)ู                                                                              2(1-2) 

 Archery 

 ศึกษาประวัติความเปนมา สถานท่ี อุปกรณการยิงธนู ฝกทักษะเบ้ืองตน 

การบํารุงรักษาอุปกรณ ฝกทักษะเฉพาะและนําทักษะไปใชประโยชน การประกอบ
ลูกธนู การติดหัวธนู  การตดิขนหรือปกลูกธนู  ตลอดจนการศึกษา กฏ กติกา การ
ตดัสิน 

 

4081515 ยงิธนู 1                                                                                                             1(0-2) 

 Archery 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา สถานท่ี อุปกรณการยิงธนู ฝกทักษะเบ้ืองตน 

การบํารุงรักษาอุปกรณ ฝกทักษะเฉพาะและนําทักษะไปใชประโยชน การประกอบ
ลูกธนู การติดหัวธนู   การตดิขนหรือปกลูกธนู ตลอดจนการศึกษา กฏ กติกา การ
ตดัสิน 

 

4081516 ดาบสากล (ทักษะการฝกดาบสากล)                                                                 2(1-2) 

 Fencing 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของดาบสากล ฝกทักษะ เทคนิค กลวิธีการเลน
ดาบสากล ฝกการตอสู เทคนิคการสอน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ
และการบํารุงรักษา มารยาทและความปลอดภัย หลักการสอน กฏ กติกาและ
ระเบียบการแขงขันตลอดจนการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน การจัดและการ
ดาํเนินการแขงขัน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081516 ดาบสากล 1                                                                                                      1(0-2) 

 Fencing  1 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของดาบสากล ฝกทักษะ เทคนิค กลวิธีการเลน
ดาบสากล ฝกการตอสู เทคนิคการสอน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ
และการบํารุงรักษา มารยาทและความปลอดภัย หลักการสอน กฏ กติกาและ
ระเบียบการแขงขันตลอดจนการเปนเจาหนาท่ีและผูตัดสิน การจัดและการ
ดาํเนินการแขงขัน 

 

4081518 หวงขามตาขาย                                                                                                 1(0-2) 

 Rubber Ring 

 ศึกษาเกีย่วกับประวัติความเปนมา คุณคาและกติกาการเลน ทักษะการรับ 

และการสงหวงแบบตาง ๆ วิธีการเลน ประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเลนเพื่อ
ความปลอดภยัการเปนผูเลนและผูดูท่ีด ี การสรางเสริมสมรรถภาพการบํารุงรักษา
อุปกรณหวงขามตาขายคุณสมบัติของผูฝกที่ดี 

 

4081519 เปตอง (ทักษะการฝกเปตอง)                                                                            2(1-2) 

 Pay ton 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบ้ืองตนของกีฬาเปตอง กติกาการเลน 

และการแขงขัน เทคนิคและวิธีการเลน การเปนเจาหนาท่ี และการตดัสินการสราง
และดัดแปลงอุปกรณ ตลอดจนการทําสนามเปตอง 

 

4081519 เปตอง 1                                                                                                             1(0-2) 

 Pay ton 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบ้ืองตนของกีฬาเปตอง กติกาการเลน 

และการแขงขัน เทคนิคและวิธีการเลน การเปนเจาหนาท่ี และการตดัสินการสราง
และดัดแปลงอุปกรณ ตลอดจนการทําสนามเปตอง 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081520 หมากรุกไทย (ทักษะการเลนหมากรุกไทย)                                                      2(1-2) 

 Thai Chess 

 ศึกษาประวัต ิ วิวัฒนาการและประโยชนของการเลนหมากรุกไทย ทักษะ
เทคนิคและกลวิธี มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจดัการแขงขันกีฬา
หมากรุกไทย 

 

4081520 หมากรุกไทย 1                                                                                                  1(0-2) 

 Thai Chess 1 

 ศึกษาประวัต ิ วิวัฒนาการและประโยชนของการเลนหมากรุกไทย ทักษะ
เทคนิคและกลวิธี มารยาทในการเลนหมากรุก กตกิาและการจดัการแขงขันกีฬา
หมากรุกไทย 

 

4081521 โบวล่ิง (ทักษะการฝกเลนโบวล่ิง)                                                                     2(1-2) 

 Bowling 

 ศึกษาประวัติ เทคนิค กลวิธี  และทักษะของการเลนโบวล่ิง  การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย อุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณ กตกิาและระเบียบการแขงขัน 

หลักการสอน และการเปนผูฝกสอน มารยาทความปลอดภัยในการเลน การเปน 

เจาหนาท่ี ผูตดัสิน การจัดการแขงขัน 

 

4081521 โบวล่ิง 1                                                                                                           1(0-2) 

 Bowling 1 

 ศึกษาประวัต ิ เทคนิค กลวิธี  และทักษะของการเลนโบวล่ิง    การ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณ กตกิาและระเบียบ
การแขงขันหลักการสอน และการเปนผูฝกสอน มารยาทความปลอดภยัในการเลน 

การเปนเจาหนาท่ี ผูตดัสิน การจัดการแขงขัน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081601 ฟุตบอล (ทักษะการฝกฟุตบอล)                                                                       2(1-2) 

 Foot Ball 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล การอบอุนรางกาย การฝก
ทักษะ เบ้ืองตน ตําแหนงหนาท่ีของผูเลน เทคนิคตาง ๆ ในการเลน การปองกัน 

และวิธีเลนแบบตาง ๆ ฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะหนาท่ี การฝกเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางรางกายเพ่ิมพูนประสบการณ ความชํานาญในลักษณะตาง ๆ การ
ควบคุมอาหาร การฝกแบบตาง ๆ การฝกเพื่อเลนเปนทีมการจัดบริหาร ทีมฟุตบอล 
วิธีสอน 

 

4081601 ฟุตบอล 1                                                                                                         1(0-2) 

 Foot Ball 1 

  ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล การอบอุนรางกาย การฝก
ทักษะ เบ้ืองตน ตําแหนงหนาท่ีของผูเลน เทคนิคตาง ๆ ในการเลน การปองกัน 

และวิธีเลนแบบตาง ๆ ฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะหนาท่ี การฝกเพ่ือเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางรางกายเพ่ิมพูนประสบการณ ความชํานาญในลักษณะตาง ๆ การ
ควบคุมอาหาร การฝกแบบตาง ๆ การฝกเพื่อเลนเปนทีมการจัดบริหาร ทีมฟุตบอล 
วิธีสอน 

 

4081602 บาสเกตบอล (ทักษะการฝกบาสเกตบอล)                                                        2(1-2) 

 Basketball 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝกทักษะเบ้ืองตน การ
รับการสง การเล้ียงลูก การยิงประตู การเลนทีม การสนุก    และการปองกันแบบ
ตาง ๆ กติกาการเลน วิธีดําเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ ทักษะ
ในการเลนทีม การสรางแบบฝก ศึกษากติกาและเทคนคิการตัดสิน การดําเนินการ
แขงขันตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล การฝกบาสเกตบอล 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081602 บาสเกตบอล 1                                                                                                  1(0-2) 

 Basketball  1 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝกทักษะเบ้ืองตน  

การรับ การสง การเล้ียงลูก การยิงประตู การเลนทีม การสนุก  และการปองกันแบบ
ตาง ๆ กติกาการเลน วิธีดําเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ ทักษะ
ในการเลนทีม การสรางแบบฝก ศึกษากติกาและเทคนคิการตัดสิน การดําเนินการ
แขงขันตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล การฝกบาสเกตบอล 

 

4071603 วอลเลยบอล (ทักษะการฝกวอลเลยบอล)                                                         2(1-2) 

 Valleyball 

 ศึกษาทักษะการทรงตัว การเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ สําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะการเรียนรู วิธีเลน วิธีเลนทีม การแขงขัน กติกา ความรู
เกี่ยวกับอุปกรณสนาม และส่ิงอํานวยความสะดวก การเปนผูควบคุมทีมการเปน
เจาหนาท่ีและผูตดัสิน 

 

4071603 วอลเลยบอล 1                                                                                                  1(0-2) 

 Valleyball 1 

 ศึกษาทักษะการทรงตัว การเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ สําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะการเรียนรู วิธีเลน วิธีเลนทีม การแขงขัน กติกา ความรู
เกี่ยวกับอุปกรณสนาม และส่ิงอํานวยความสะดวก การเปนผูควบคุมทีมการเปน
เจาหนาท่ีและผูตดัสิน 

 

4081604 รักบ้ีฟุตบอล (ทักษะการฝกรักบ้ีฟุตบอล)                                                         2(1-2) 

 Rugby Football 

 ศึกษาทักษะเบ้ืองตน เทคนคิการเลนทีม หลักการเลน  แบบฝกตาง ๆ    

หนาท่ีตาํแหนงในการเลน ตลอดจนกฏ กติกาการแขงขัน ตลอดจนการเปนผูตัดสิน 

และเจาหนาท่ี 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081604 รักบี้ฟุตบอล 1                                                                                                  1(0-2) 

 Rugby Football 1 

 ศึกษาทักษะเบ้ืองตน เทคนคิการเลนทีม หลักการเลน  แบบฝกตาง ๆ    

หนาท่ีตาํแหนงในการเลน ตลอดจนกฏ กติกาการแขงขัน ตลอดจนการเปนผูตัดสิน 

และเจาหนาท่ี 

 

4081605 แฮนดบอล (ทักษะการฝกแฮนดบอล)                                                               2(1-2) 

 Handball 

 ศึกษาเทคนคิและวิธีการเลนสวนบุคคลและเปนทีม รูปแบบการเลนเปน
ทีม กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน ตลอดจนหลักการสอนและการจดัการแขงขัน
กฬีาแฮนดบอล 

 

4081605 แฮนดบอล  1                                                                                                    1(0-2) 

 Handball  1 

 ศึกษาเทคนคิและวิธีการเลนสวนบุคคลและเปนทีม รูปแบบการเลนเปน
ทีม กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน ตลอดจนหลักการสอนและการจดัการแขงขัน
กฬีาแฮนดบอล 

 

4081606  โปโลน้ํา (ทักษะการฝกโปโลน้ํา)                                                                        2(1-2) 

 Water Polo  

 ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบ้ืองตน ฝกการเลนเปนทีมเพื่อแขงขัน 

ศึกษากตกิาการแขงขัน ฝกการตัดสินและการสอน ตลอดจนการจัดการแขงขัน
โปโลน้ํา 

 

4081606  โปโลน้ํา 1                                                                                                         1(0-2) 

 Water Polo 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบ้ืองตน ฝกการเลนเปนทีมเพื่อแขงขัน 

ศึกษากตกิาการแขงขัน ฝกการตัดสินและการสอน ตลอดจนการจัดการแขงขัน
โปโลน้ํา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081607 ฮอกก้ี (ทักษะการฝกฮอกก้ี)                                                                              2(1-2) 

 Hockey 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบ้ืองตน วิธีการจับไม การพลิกไม การสง
ลูกและการรับลูกแบบตาง ๆ ศึกษาการเลนเปนทีมและการแขงขัน วิธีการเลนแบบ
ตัง้รับ วิธีการรุก กติกาการแขงขัน    การปฏิบัติตัวสําหรับเจาหนาท่ีและผูตัดสิน       

หลักวิธีการสอนและการจดัการแขงขัน 

 

4081607 ฮอกก้ี 1                                                                                                             1(0-2) 

 Hockey 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบ้ืองตน วิธีการจับไม การพลิกไม การสง
ลูกและการรับลูกแบบตาง ๆ ศึกษาการเลนเปนทีมและการแขงขัน วิธีการเลนแบบ
ตัง้รับ วิธีการรุก กติกาการแขงขัน    การปฏิบัติตัวสําหรับเจาหนาท่ีและผูตัดสิน       

หลักวิธีการสอนและการจดัการแขงขัน 

 

4081608 เซปกตะกรอ (ทักษะการฝกเซปกตะกรอ)                                                        2(1-2) 

 Sepak Takraw 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ประโยชนของวชิาตะกรอและเซปกตะกรอ การ
ฝกทักษะเบ้ืองตน การเลนเปนทีม กฏ กติกาการเลนของกีฬาตะกรอและเซปก
ตะกรอ 

 

4081608 เซปกตะกรอ  1                                                                                                 1(0-2) 

 Sepak Takraw 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ประโยชนของวชิาตะกรอและเซปกตะกรอ การ
ฝกทักษะเบ้ืองตน การเลนเปนทีม กฏ กติกาการเลนของกีฬาตะกรอและเซปก
ตะกรอ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4081609 ตะกรอ (ทักษะการฝกตะกรอ)                                                                          2(1-2) 

 Takraw 

 ศึกษาความเปนมา   เทคนคิของการเลนตะกรอแตละประเภท กติกาการ
แขงขันและวิธีการตัดสิน ตะกรอประเภทตาง ๆ 

 

4081609 ตะกรอ 1                                                                                                           1(0-2) 

 Takraw 1 

 ศึกษาความเปนมา เทคนิคของการเลนตะกรอแตละประเภท   กติกาการ
แขงขันและวิธีการตัดสิน ตะกรอประเภทตาง ๆ 

 

4081701 กระบี่กระบอง (ทักษะการฝกกระบี่กระบอง)                                                   2(1-2) 

 Sword and Poles Fighting 

 ศึกษาประวัต ิ ประโยชนของกีฬากระบ่ีกระบอง ประเพณกีารแสดง การ
ถวายบังคมข้ึนพรหม รําลดลอ ตีลูกไม ตีแสดง ตีลูกไมตาง ๆ ในการตอสู 

 

4081701 กระบี่กระบอง 1                                                                                               1(0-2) 

 Sword and Poles Fighting 1 

 ศึกษาประวัต ิ ประโยชนของกีฬากระบ่ีกระบอง ประเพณีการแสดง การ
ถวายบังคมข้ึนพรหม รําลดลอ ตีลูกไม ตีแสดง ตีลูกไมตาง ๆ ในการตอสู 

 

4082101 การจัดการและการบริหารพลศึกษา                                                                 2(2-0) 

 Organization and Administration of Physical Education 

 ศึกษาปรัชญาขอบขาย และความมุงหมายของพลศึกษาในโรงเรียน 

ความสัมพันธของวิชาพลศึกษากับวิชาอ่ืน ๆ และการศึกษาทั่ว ๆ ไป พลศึกษากับ
หลักการประชาธิปไตย พัฒนาการของเด็กแตละวัยกับความตองการทางพลศึกษา   
สภาพท่ัวไปของพลศึกษาในเมืองและในชนบทของประเทศ   การวางโครงการของ
พลศึกษาในโรงเรียน       การผลิตดัดแปลง ปรับปรุง อุปกรณและเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกทางพลศึกษา การจัดโปรแกรมกีฬา ปญหาการบริหารพลศึกษาใน
ระดับการศึกษาตาง ๆ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา                                                             2(2-0) 

 Innovation and Technology in Physical Education 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
คุณคาของส่ือการสอน ความสัมพันธของส่ือในระบบการสอน วิธีการเลือก  

ดดัแปลง ผลิตใชและเก็บนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสํารวจแหลงเทคโนโลยี
เพื่อนํามาใชในการพลศึกษาท้ังการศึกษา การเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา 

 

4082103 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก                                                                     2(2-0) 

 Exercise for Child Health 

 ศึกษาขอบขาย วัตถุประสงค    และประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพรูปแบบวิธีการออกกาํลังกายสําหรับเดก็ ขอบเขตของการออกกําลังกาย
สําหรับแตละวัย ขอควรระวงัในการออกกาํลังกายสําหรับเด็ก 

 

4082105 องคกรทางการกีฬา                                                                                          3(3-0) 

 Sports Organization 

 แนวความคิด หลักการ และความมุงหมายในการจัดต้ังองคกรทางการกีฬา 
ลักษณะโครงสรางการจัดบริหารองคกร ขอบขาย หนาท่ีขององคกรท้ังในและ
ตางประเทศ เชน การบริหารงาน การวางแผน งบประมาณ การส่ังการ การ
สนับสนุนสงเสริมกีฬา การจัดและควบคุมกฎ ระเบียบ กติกา การแขงขัน มาตรฐาน
การกีฬา ตลอดจนปฏิบัตงิานตาง ๆ ในดานการกฬีาใหบรรลุตามเปาหมาย และ
นโยบาย 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย                                                                              3(2-2) 

 Physiology of Exercise 

 ศึกษาถึงโครงสรางของสรีรรางกาย โครงสรางของกระดูก กลามเน้ือ 
ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต การทํางานของรางกาย การใชออกซิเจน
กบัเช้ือเพลิงจากอาหารสรีรกายวภิาคตอการทํางานของกลามเนื้อ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาถึงวิธีการทดลอง ข้ันตอนและวิธีการทดลอง เพื่อ
ศึกษาถึงผลที่เกิดข้ึนโดยการศึกษาคนควา  และทดลองในหองปฏิบัตกิารและจาก
การใชเคร่ืองมือทดสอบสมรรถภาพชนิดตาง ๆ   

 

4082202 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                      2(1-2) 

 Physical Fitness Testing 

 ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการใชเคร่ืองมือในการทดสอบสมรรถภาพของ
รางกาย เชน เคร่ืองมือวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ วัดความจุ
ปอด ความออนตัว ไขมันท่ีผิวหนัง วัดระบบไหลเวียนของโลหิตขณะออกกําลัง วัด
สมรรถภาพของหัวใจ และครอบคลุมถึงการวัดและประเมินผลสมรรถภาพของ
รางกายและจัดโปรแกรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกบับุคคลนั้น 

 

4082203 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 1                                                                           2(2-0) 

 Physiology of Exercise 1 

 ศึกษาหนาท่ีการทํางานของระบบตาง ๆ    ของรางกายท่ีเกี่ยวของกับการ 
ออกกําลังกาย และการเลนกฬีา โดยเฉพาะระบบโครงสราง กลามเนื้อ ประเภทการ 
ไหลเวยีนของโลหิต การหายใจทางเดินอาหาร ขับถาย ตอมไรทอ และผิวหนัง
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082301 กีฬาเวชศาสตร                                                                                                 3(2-2) 

 Sports Medicine 

  ศึกษาถึงความหมาย ขอบขาย และประวัตคิวามเปนมาของกีฬาเวชศาสตร 
ชนิดของอันตราย สาเหตุของการบาดเจ็บ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บทางกีฬา 
การปองกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยวิธีตาง ๆ วิธีการและหลักการบําบัด
การบาดเจ็บ เชน การใชความเย็น ความรอน การใชหลัก RICE เปนตน การฝก
ความแข็งแรง การฝกความอดทน การใชกายภาพบําบัดหลังการบาดเจ็บ  เชน 

กายภาพบําบัดเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพของขอตอ กลามเนื้อ เปนตน รวมไปถึง
การศึกษาวิธีการสรางเสริมสมรรถภาพใหดีข้ึน การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
เพื่อใหรางกายกลับสูสภาพปกติ 

 

4082401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูขัน้สูง                                              2(1-2) 

 Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C.) 

  ศึกษาจุดประสงคของการฝกอบรมตัวเองกับกองลูกเสือสํารอง การลูกเสือ 
สํารองกับเด็กชาย การสาธิตวิชาชาวคายและการประกอบการ คําปฏิญาณและกฏ
ของลูกเสือ บทบาทของผูกาํกับลูกเสือ เคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ธรรมชาติศึกษาและ
การอนุรักษการฝมือ และอุปกรณในการฝกอบรม การบันเทิง การเลนเกม การเลา
เร่ืองส้ันท่ีเปนคติ การลูกเสือนานาชาติ ทักษะลูกเสือสํารองตามท่ีสมัครใจเลือก พิธี
การลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง ส่ิงสนับสนุนกองลูกเสือสํารอง การดําเนนิการในกอง
ลูกเสือ การเดนิทางสํารวจการดําเนินการในกองลูกเสือ การเดนิทางสํารวจ 
แผนปฏิบัติงานสวนตวั แนวฝกอบรมเพ่ือรับเคร่ืองหมายวุดแบดจ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082402 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูขัน้สูง                                              2(1-2) 

 Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.A.T.C.) 

 ศึกษาถึงจุดประสงคของการฝกอบรมตัวเองและกองลูกเสือสามัญ การ
ตรวจ  การเชิญธง การสวดมนต สาธิตวิชาชาวคาย คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 
การบันเทิงของกองลูกเสือสามัญ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ แนวการฝกอบรมเพื่อ
ความกาวหนาของลูกเสือสามัญ         หมูลูกเสือภาคปฏิบัติการฝกอบรมอยางมี
ความหมาย การติดตอกับเด็กชาย การพักแรมคืนโดยมีอุปกรณขนาดเบา การฝก
ทักษะทางลูกเสือการฝกอบรมนายหมู การสํารวจ การบริการเยาวชน การลูกเสือ
นานาชาติ การวางแผนกําหนด การฝกอบรม กิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดิน
ทางไกลและพักแรม    การทําโครงการการวางแผนกําหนดโครงการ การเสนอ
โครงการ แผนปฏิบัติงานสวนตัว แนวการฝกอบรมวิชาผูกาํกับลูกเสือ 

 

4082403 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูขัน้สูง                                  2(1-2) 

 Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C.) 

 ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 
คานิยม สาธิตอุปกรณการอยูคายพักแรม บทบาทของผูกํากับกลุมใหคําปรึกษา การ
พัฒนาทักษะ ความสัมพันธกบัผูอ่ืน แบบของการเปนผูนําการบันเทิงในกองลูกเสือ 
การทํางานรวมกับคณะกรรมการประจํากอง การใหการสนับสนุนกองลูกเสือ การ
เขารวมกับชุมชน  กิจกรรมในกิจการลูกเสือสามัญ   (ผจญภัย)    อุปกรณของการ
ลูกเสือและแหลงทรัพยากร กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ 2 (งานเชือก) การหา
สมาชิกใหมและความสัมพันธกับกองลูกเสือ เหตุการณปจจุบัน วิธีการของลูกเสือ 

การสํารวจตนเอง และพิธีการเขาประจํากอง การทํากําหนดการฝกอบรม  การสาธิต  

การประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสํารวจ การลูกเสือนานาชาติ  แผนที่
และเข็มทิศ  การชุมนุมรองกองไฟ วัฒนธรรม และประเพณีการเดินทางไกลและ
พักแรมฟงธรรมเทศนา โครงการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ แผนปฏิบัติสวนตัว
งานเล้ียงสังสรรค ปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับวิชาในการฝกอบรม และกิจกรรม 

ลูกเสือ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีวสิามัญขั้นความรูชัน้สูง                                            2(1-2) 

 Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course (R.A.T.C.) 

 ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ   คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ   
คานิยมสาธิตอุปกรณการอยูคายพักแรม บทบาทของผูกาํกับกลุมใหคําปรึกษา การ
พัฒนาทักษะ ความสัมพันธกบัผูอ่ืน แบบของการเปนผูนาํการบันเทิงในกองลูกเสือ 
การทํางานรวมกับคณะกรรมการประจํากอง การใหการสนับสนุนกองลูกเสือ การ
เขารวมกับชุมชน กจิกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณของการ
ลูกเสือและแหลงทรัพยากร กจิกรรมในกิจกรรมในกจิการลูกเสือวิสามัญ 2 (งาน
เชือก) การหาสมาชิกใหมและความสัมพนัธกบักองลูกเสือ  เหตุการณปจจุบัน  

วิธีการของลูกเสือ  การสํารวจตนเอง  และพิธีการเขาประจํากอง การทํากําหนดการ
ฝกอบรม การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสํารวจ การลูกเสือ
นานาชาติ แผนท่ีและเข็มทิศ การชุมนุมรอบกองไฟ วฒันธรรมและประเพณีการ
เดนิทางไกล และพักแรมฟงธรรมเทศนา   โครงการฝกอบรมวิชาผูกาํกับลูกเสือ  
แผนปฏิบัติสวนตัว งานเล้ียงสังสรรค ปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกุบวิชารในการ
ฝกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ 

 

4082405 ประวัตแิละหลักการนันทนาการ                                                                      2(2-0) 

 History and Principles of Recreation 

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนทางปรัชญา ปรัชญาและแนวความคิดท่ีมีตอ
นนัทนาการประวัติ และพัฒนาการของนันทนาการ ความจําเปนและความสําคัญ
ของนันทนาการท่ีมีตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม     ความหมาย         ความ
มุงหมาย คุณลักษณะ ประโยชน และขอบขายของนันทนาการ การศึกษาเร่ืองเวลา
วาง ความสําคัญและลักษณะการใชเวลาวางของมนุษย ขอบขายของกิจกรรม
นนัทนาการ ความสัมพันธของนันทนาการกับวิชาการสาขาตาง ๆ ความเขาใจผิด
ทางนันทนาการ และปญหานันทนาการในประเทศไทย 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082406 การละเลนและเกม                                                                                            1(0-2) 

 Play and Games 

 ศึกษาลักษณะธรรมชาติของเลน ความจําเปน ความสําคัญและประโยชน
ของการเลน ทฤษฏีการเลน ปญหาการเลน วยัของมนษุยกบัการเลน การเลนของ
เด็กและปญหาของการเลน ประเภทของการเลน ความหมายของเกม ประโยชน 
ประเภทของการเลนเกมตาง ๆ การเปนผูนาํเกม การสอนเทคนิค การนําเกม ขอควร
คํานึงในการจดักิจกรรม และความปลอดภัยในการเลนเกม 

 

4082407 การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ                                                       1(0-2) 

 Thai and International Folk Dance 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของกิจกรรมการเตนรําพื้นเมืองของไทย และ
นานาชาติกจิกรรมสรางสรรค การเตนรําพื้นเมือง วิธีการสอน อุปกรณและส่ิง
อํานวยความสะดวกในการสอน กจิกรรมการเตนรําพื้นเมือง การเคล่ือนไหวเปน
กลุม การแปรขบวนลางแจง หรือสถานท่ีในรมประกอบเพลง 

 

4082408 งานอดิเรก                                                                                                        1(0-2) 

 Hobbies 

 ศึกษาความหมายของงานอดิเรก ประโยชนและประเภทของงานอดิเรก 

การศึกษาและฝกปฏิบัติกจิกรรมงานอดิเรกเพื่อนนัทนาการ     สามารถเปนผูนํา
กิจกรรมไดอยางนอย 1  อยาง   การศึกษากลุมสนใจ  งานอดิเรกกับธุรกจิศึกษา งาน
อดิเรกของบุคคลหรือสังคมอ่ืน ๆ  ในประเทศไทยและตางประเทศท่ีแพรเขามาใน
ประเทศไทย 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082409 กายบริหาร                                                                                                       1(0-2) 

 Physical Exercises 

 ศึกษาหลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญ วิธีการของกายบริหาร แนวทาง 
ในการจดัดําเนินการกายบริหาร การพิจารณาเลือกกจิกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว 
การจัดระเบียบแถวรูปแบบตาง ๆ การเดนิแถว (Parade) และการปรับรูปขบวน 

หรือแปรขบวนลักษณะตาง ๆ 

 

4082410 กายบริหารสําหรับหญิง                                                                                   1(0-2) 

 Calinthemic Exercises for Women 

 ศึกษาการทรงตัวท่ีถูกตอง การเคล่ือนไหวในทิศทางตาง ๆ การยืน วิ่ง  
กระโดด  ฯลฯ การเคล่ือนไหวเพือ่สุขภาพ และการเคล่ือนไหวเพื่อความงาม 

อุปกรณ  และส่ิงอํานวยความสะดวกในการบริหารกายสําหรับหญิง 
 

4082412 เรือพาย                                                                                                            2(1-2) 

 Rowing 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของเรือพาย การฝกทักษะเทคนิคและกลวิธี
ของการพายเรือ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการบํารุงรักษา การ
ปองกันอุบัตเิหตุ และความปลอดภัยในการพายเรือ กติกา การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 

4082413 ไตหนาผา                                                                                                         2(1-2) 

 Rock Climbing 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของการไตหนาผา การฝกทักษะ เทคนิค และ
กลวิธีของการพายเรือ การเสริมสราง สมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการ
บํารุงรักษา การปองอุบัตเิหตแุละความปลอดภัยในการพายเรือ กติกา การนําไปใช
ในชีวติประจําวัน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082501 กรีฑา 2                                                                                                             2(1-2) 

 Track and Field 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะอยาง กฏ กติกาการแขงขัน ประเภทลู 
 และประเภทลาน การเปนผูตดัสินและเจาหนาท่ีเทคนิคกรีฑา 
 

4082501 กรีฑา 2                                                                                                             1(0-2) 

 Track and Field 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะอยาง กฏ กติกาการแขงขัน ประเภทลู 
 และประเภทลาน การเปนผูตดัสินและเจาหนาท่ีเทคนิคกรีฑา 
 

4082502 ยมินาสติก 2                                                                                                     2(1-2) 

 Gymnastics 2 

 ศึกษาวิธีการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย   และวิธีการชวยเหลือ  การ
ปองกันอุบัตเิหตุในการฝก การฝกทักษะและเทคนิควิชายิมนาสติกข้ันสูง โดยใหมี
ความรูเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 
1. ชาย การฝกราวคู ราวเดี่ยว มายาว มาหู แทรมโปลีน หวง ฟลอเอ็กเซอรไซส 
และการแสดงทาแขงขันเปนชุดไดอยางนอย 1 อุปกรณ 

2. หญิง การฝกราวทรงตัว ราวตางระดับ มาขวาง แทรมโปลีน ฟลอเอ็กเซอรไซส 
และการแสดงทาแขงขันเปนชุดไทยอยางนอย 1 อุปกรณ 

3. กติกาการแขงขันและการตดัสิน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082502 ยมินาสติก 2                                                                                                     1(0-2) 

 Gymnastics 2 

 ศึกษาวิธีการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และวิธีการชวยเหลือ    การ
ปองกันอุบัตเิหตุในการฝก การฝกทักษะและเทคนิควิชายิมนาสติกข้ันสูง โดยใหมี
ความรูเร่ืองตาง ๆ   ดังนี้ 
1. ชาย การฝกราวคู ราวเดี่ยว มายาว มาหู แทรมโปลีน หวง ฟลอเอ็กเซอรไซส 
และการแสดงทาแขงขันเปนชุดไดอยางนอย 1 อุปกรณ 

2. หญิง การฝกราวทรงตัว ราวตางระดับ มาขวาง แทรมโปลีน ฟลอเอ็กเซอรไซส 
และการแสดงทาแขงขันเปนชุดไทยอยางนอย 1 อุปกรณ 

3. กติกาการแขงขันและการตดัสิน 

 

4082503 แบดมินตัน 2                                                                                                    2(1-2) 

 Badminton 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน 

ประเภทเดี่ยวและประเภทคู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและเปนเจาหนาท่ี
เทคนิค 

 

4082503 แบดมินตัน 2                                                                                                    1(0-2) 

 Badminton 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะของกฬีาแบดมินตัน เทคนิคการเลน 

ประเภทเดี่ยวและประเภทคู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและเปนเจาหนาท่ี
เทคนิค 

 

4082504 เทเบิลเทนนิส 2                                                                                                2(1-2) 

 Table Tennis 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงของกีฬาเทเบิลเทนนสิ เทคนิคและกลวิธีการเลนเทเบิล 

 เทนนิส การเลนประเภทเดีย่วและประเภทคู กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและ 
 เจาหนาท่ีเทคนิค 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082504 เทเบิลเทนนิส 2                                                                                                1(0-2) 

 Table Tennis 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงของกีฬาเทเบิลเทนนสิ เทคนิคและกลวิธีการเลนเทเบิล 

 เทนนิส การเลนประเภทเดีย่วและประเภทคู กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและ 
 เจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082505 วายน้ํา 2                                                                                                           2(1-2) 

 Swimming 2 

  ศึกษาและฝกทักษะทาวายนํ้าสากล วิธีการฝกและการแกไขทาทางวายน้ํา 
ทาสากล การสอนวายน้ํา การดูแลรักษาอุปกรณ กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน 

และการจดัการแขงขัน 

 

4082505 วายน้ํา 2                                                                                                           1(0-2) 

 Swimming 2 

  ศึกษาและฝกทักษะทาวายนํ้าสากล วิธีการฝกและการแกไขทาทางวายน้ํา 
ทาสากล การสอนวายน้ํา การดูแลรักษาอุปกรณ กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน 

และการจดัการแขงขัน 

 

4082506 ยูโด 2                                                                                                            2(1-2) 

 Judo 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและเทคนิคการทุมทาตาง ๆ ทาแกทาทุมแตละทา  
 กลวิธีเขาทุมคูตอสู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082506 ยูโด 2                                                                                                             1(0-2) 

 Judo 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและเทคนิคการทุมทาตาง ๆ ทาแกทาทุมแตละทา 
กลวิธีเขาทุมคูตอสู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082507 เทนนิส 2                                                                                                          2(1-2) 

 Tennis 2 

 การฝกทักษะข้ันสูง การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส 

มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การจับไม การตีลูกแบบตาง ๆ การ
รับลูก วิธีการเลนกติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดี่ยวและคู 

 

4082507 เทนนิส 2                                                                                                          1(0-2) 

 Tennis 2 

 การฝกทักษะข้ันสูง การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส 

มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การจับไม การตีลูกแบบตาง ๆ การ
รับลูก วิธีการเลน  กติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดีย่วและคู 

 

4082508 มวยสากล 2                                                                                                      2(1-2) 

 Boxing 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะของมวยสากล  กฏ  กติกาการแขงขัน 

การแขงขันประเภทสมัครเลนและอาชีพ หลักการตัดสินและการเปนเจาหนาท่ี
เทคนิค 

 

4082508 มวยสากล 2                                                                                                      1(0-2) 

 Boxing 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะของมวยสากล  กฏ  กติกาการแขงขัน 

การแขงขันประเภทสมัครเลนและอาชีพ หลักการตัดสินและการเปนเจาหนาท่ี
เทคนิค 

 

4082509 ยงิปน 2                                                                                                             2(1-2) 

 Shooting 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะของกีฬายิงปน กฏ กติกาการแขงขัน 

 เทคนิคการฝกนักยิงปน การตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082509 ยงิปน 2                                                                                                             1(0-2) 

 Shooting 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะของกีฬายิงปน กฏ กติกาการแขงขัน 

 เทคนิคการฝกนักยิงปน การตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082510 มวยไทย 2                                                                                                        2(1-2) 

 Muay Thai 2 

 การฝกทักษะการใชหมัด เทา เขา ศอก ฝกทักษะศิลปะมวยไทย หลักการ
ฝกซอมกีฬามวยไทย การแขงขัน ศึกษากฏ กติกา ระเบียบการแขงขัน ฝกการเปน
เจาหนาท่ีและผูตดัสินกีฬามวยไทย 

 

4082510 มวยไทย 2                                                                                                        1(0-2) 

 Muay Thai 2 

 การฝกทักษะการใชหมัด เทา เขา ศอก ฝกทักษะศิลปะมวยไทย หลักการ
ฝกซอมกีฬามวยไทย การแขงขัน ศึกษากฏ กติกา ระเบียบการแขงขัน ฝกการเปน
เจาหนาท่ีและผูตดัสินกีฬามวยไทย 

 

4082511 มวยปลํ้า 2                                                                                                        2(1-2) 

 Wrestling 2 

 การฝกทักษะข้ันสูง และทักษะเฉพาะกีฬามวยปลํ้า เทคนิคการแขงขัน กฏ 

กติกา  ระเบียบการแขงขันและการตัดสิน และนําทักษะไปถายทอดได 
 

4082511 มวยปลํ้า 2                                                                                                        1(0-2) 

 Wrestling 2 

 การฝกทักษะข้ันสูง และทักษะเฉพาะกีฬามวยปลํ้า เทคนิคการแขงขัน กฏ 

กติกา  ระเบียบการแขงขันและการตัดสิน และนําทักษะไปถายทอดได 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082512 ยกน้ําหนัก 2                                                                                                     2(1-2) 

 Weight Lifting 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะกฬีายกน้ําหนกั กฏ กติกา ระเบียบการ 
 แขงขัน ฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค ศึกษาระเบียบการจัดการแขงขัน 

 

4082512 ยกน้ําหนัก 2                                                                                                     1(0-2) 

 Weight Lifting 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะกฬีายกน้ําหนกั กฏ กติกา ระเบียบการ 
 แขงขัน ฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค ศึกษาระเบียบการจัดการแขงขัน 

 

4082513 จักรยาน 2                                                                                                         2(1-2) 

 Cycling 2 

  การฝกทักษะและเทคนิคการปนจักรยานข้ันสูง วิธีการวางเทาในการปน 

 จกัรยานแบบตาง ๆ การเลือกอุปกรณในการฝกซอมและแขงขัน การรับประทาน 

 อาหารกอนและระหวางการแขงขัน หลังการแขงขัน การฝกทักษะท่ีจาํเปนในการ 
 แขงขัน  เทคนิคการแขงขันแบบบุคคลและแบบทีม ศึกษา กฏ กติกา และมารยาท 

 ในการแขงขัน การเปนผูตดัสินและเจาหนาท่ีเทคนิคตาง ๆ  

 

4082513 จักรยาน 2                                                                                                         1(0-2) 

 Cycling 2 

  การฝกทักษะและเทคนิคการปนจักรยานข้ันสูง วิธีการวางเทาในการปน 

 จกัรยานแบบตาง ๆ การเลือกอุปกรณในการฝกซอมและแขงขัน การรับประทาน 

 อาหารกอนและระหวางการแขงขัน หลังการแขงขัน การฝกทักษะท่ีจาํเปนในการ 
 แขงขัน  เทคนิคการแขงขันแบบบุคคลและแบบทีม ศึกษา กฏ กตกิา และมารยาท 

 ในการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิคตาง ๆ  
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082514 กอลฟ 2                                                                                                             2(1-2) 

 Golf 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะสําหรับกีฬากอลฟ การเลนลูกแบบ
ตาง ๆ ทักษะการใชไมกอลฟหัวเหล็กและหวัไมเบอรตาง ๆ แซนเวคจ พัตเตอร กฏ 

กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค การเปนผูแนะนําและสอน
ทักษะเบ้ืองตน 

 

4082514 กอลฟ 2                                                                                                             1(0-2) 

 Golf 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะสําหรับกีฬากอลฟ การเลนลูกแบบ
ตาง ๆ  ทักษะการใชไมกอลฟหัวเหล็กและหวัไมเบอรตาง ๆ แซนเวคจ พัตเตอร กฏ 

กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค การเปนผูแนะนําและสอน
ทักษะเบ้ืองตน 

 

4082515 ยงิธนู 2                                                                                                             2(1-2) 

 Archery 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะอยางของการยิงธนู  กฏ  กติกาการ
แขงขัน  การตดัสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082515 ยงิธนู 2                                                                                                             1(0-2) 

 Archery 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะอยางของการยิงธนู  กฏ  กติกาการ
แขงขัน  การตดัสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082516 ดาบสากล 2                                                                                                      2(1-2) 

 Fencing 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะอยาง ฝกการตอสู กฏ กติกา ระเบียบ
การแขงขัน การฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิคของดาบสากล 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082516 ดาบสากล 2                                                                                                      1(0-2) 

 Fencing 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและทักษะเฉพาะอยาง ฝกการตอสู กฏ กติกา ระเบียบ
การแขงขัน การฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิคของดาบสากล 

 

4082517 ศิลปะการปองกันตัว                                                                                         2(1-2) 

 Self  Defence 

  ศึกษาประวัติและประโยชนของศิลปะปองกันตัว ทักษะและกลวิธีของการ 
 ปองกันตัว การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเปนผูฝกสอน 

 มารยาทและความปลอดภยัในการเลน การปฐมพยาบาล การนําไปใชในการตอสู 
 ปองกันตัว 
 

4082517 ศิลปะการปองกันตัว                                                                                         1(0-2) 

 Self  Defence 

  ศึกษาประวัติและประโยชนของศิลปะปองกันตัว ทักษะและกลวิธีของการ 
 ปองกันตัว การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเปนผูฝกสอน 

 มารยาทและความปลอดภยัในการเลน การปฐมพยาบาล การนําไปใชในการตอสู 
 ปองกันตัว 
 

4082518 กระโดดนํ้า                                                                                                        2(1-2) 

 Diving 

  ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน เชน การลงสูน้ํา ทานําไปสูทากระโดด  

 การมวนตวั การหมุนตัว ฯลฯ กติกาการแขงขัน การดําเนินการแขงขัน 

 

4082518 กระโดดนํ้า                                                                                                        1(0-2) 

 Diving 

  ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน เชน การลงสูน้ํา ทานําไปสูทากระโดด  

 การมวนตวั การหมุนตัว ฯลฯ กติกาการแขงขัน การดําเนินการแขงขัน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082519 ไอกิโด                                                                                                             2(1-2) 

 Aikido 

  ศึกษาประวัติความเปนมา ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การเคล่ือนไหว 
 จดุสําคัญในรางกาย การตอบโตดวยแบบตาง ๆ กติกาการแขงขัน 

 

4082519 ไอกิโด                                                                                                             1(0-2) 

 Aikido 

  ศึกษาประวัติความเปนมา ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตน การเคล่ือนไหว 
 จดุสําคัญในรางกาย การตอบโตดวยแบบตาง ๆ กติกาการแขงขัน 

 

4082520 หมากรุกฝร่ัง                                                                                                     2(1-2) 

 Chess 

  ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และประโยชนของการเลนหมากรุกฝร่ัง คุณคา 
 ความสําคัญและหนาท่ีของหมากรุกแตละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก  

อุปกรณ และการบํารุงรักษา    มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการ
แขงขันหมากรุกฝร่ัง 

 

4082520 หมากรุกฝร่ัง                                                                                                     1(0-2) 

 Chess 

  ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และประโยชนของการเลนหมากรุกฝร่ัง คุณคา 
 ความสําคัญและหนาท่ีของหมากรุกแตละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก  

อุปกรณ และการบํารุงรักษา   มารยาทในการเลนหมากรุก  กติกาและการจัดการ
แขงขันหมากรุกฝร่ัง 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082521 ดาํน้ํา                                                                                                             2(1-2) 

 Scuba Diving 

  รายวิชาท่ีตองมากอน : 4081505  วายน้ํา 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ประโยชนของการดําน้ํา การใชและการ
บํารุงรักษาอุปกรณ อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และการปองกัน กฏระเบียบขอหาม
ของการดําน้ํา การฝกทักษะในการดําน้ําเบ้ืองตนและข้ันสูง หลักฟสิกสและ
สรีรวิทยาของการดําน้ํา การคํานวณระยะพัก การศึกษาสภาวะแวดลอมท่ีมีอิทธิพล
ตอนักดําน้ํา การศึกษาชีวิตความเปนอยูของสัตวน้ําในทะเลและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํา และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการดําน้ํา 

 

4082521 ดาํน้ํา                                                                                                            1(0-2) 

 Scuba Diving 

  รายวิชาท่ีตองมากอน : 4081505  วายน้ํา 1 

 ศึกษาประวัติความเปนมา ประโยชนของการดําน้ํา การใชและการ
บํารุงรักษาอุปกรณ อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน และการปองกัน กฏระเบียบขอหาม
ของการดําน้ํา การฝกทักษะในการดําน้ําเบ้ืองตนและข้ันสูง หลักฟสิกสและ
สรีรวิทยาของการดําน้ํา การคํานวณระยะพัก การศึกษาสภาวะแวดลอมท่ีมีอิทธิพล
ตอนักดําน้ํา การศึกษาชีวิตความเปนอยูของสัตวน้ําในทะเลและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํา และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการดําน้ํา 

 

4082522 สนุกเกอร                                                                                                          2(1-2) 

 Snooker 

 ศึกษาเกีย่วกับอุปกรณการเลน และเคร่ืองมือในการเลนสนุกเกอรแบบ
มาตรฐาน ลักษณะทาทางและมารยาทในการเลน การใชอุปกรณ กฏและกติกาการ
นบัคะแนนในการแขงขัน ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการทํามุมของการกระทบของลูก
ในลักษณะตาง ๆ   การแทงลูกใหหยุด  ถอยหลัง  ลูกเล้ียว การวางสนุกและการ
แกสนุกในสถานะการณตาง ๆ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082522 สนุกเกอร                                                                                                          1(0-2) 

 Snooker 

 ศึกษาเกีย่วกับอุปกรณการเลน และเคร่ืองมือในการเลนสนุกเกอรแบบ
มาตรฐานลักษณะทาทางและมารยาทในการเลน การใชอุปกรณ กฏและกติกาการ
นบัคะแนนในการแขงขัน ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการทํามุมของการกระทบของลูก
ในลักษณะตาง ๆ การแทงลูกใหหยุด ถอยหลัง ลูกเล้ียว การวางสนุกและการแก 
สนุกในสถานะการณตาง ๆ 

 

4082523 เทควันโด                                                                                                          2(1-2) 

 Taekwondo 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของศิลปะการตอสูปองกันตัวเทควันโด 
บทบัญญัติเทควันโด ศึกษาและฝกปฏิบัติ การฝกรางกาย อวัยวะของรางกายท่ีใช
ตอสู การใชสวนของมอืชก การเตะ และแบบการเตะ การปองกัน การตอสูทายืนใน
การตอสู กติกาการแขงขันและการตดัสินกีฬาเทควนัโด 

 

4082523 เทควันโด                                                                                                          1(0-2) 

 Taekwondo 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของศิลปะการตอสูปองกันตัวเทควันโด 
บทบัญญัติเทควันโด ศึกษาและฝกปฏิบัติ การฝกรางกาย อวัยวะของรางกายท่ีใช
ตอสู การใชสวนของมอืชก การเตะ และแบบการเตะ การปองกัน การตอสูทายืนใน
การตอสู กติกาการแขงขันและการตดัสินกีฬาเทควนัโด 

 

4082524 สควอช 1                                                                                                          2(1-2) 

 Squash 1 

  ศึกษาประวัติและประโยชนของการกีฬาสควอช การฝกทักษะเบ้ืองตน 

 การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการบํารุง กติกาพืน้ฐาน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082525 ปญจักสีลัต 1                                                                                                    2(1-2) 

 Puncak Silat 1 

 ศึกษาประวัติและความสําคัญ ประโยชนของวิชาปญจกัสีลัต การฝกทักษะ
ของการตอสูเบ้ืองตน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีเกีย่วของกบัปญจักสีลัต 

กฏกติกาและระเบียบการแขงขันปญจักสีลัต 

 

4082526 ซอฟทเทนนิส                                                                                                  2(1-2) 

 Soft Tennis 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬาซอฟทเทนนิส      การฝกทักษะ 
เทคนิคและกลวิธีการเลนซอฟทเทนนิส การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ 
และการบํารุงรักษามารยาทและความปลอดภัยในการเลน กตกิาและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 

4082527 ฟุตซอล                                                                                                             2(1-2) 

 Futsal 

  ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬาฟุตซอล (ฟุตบอล 5 คน) ตลอดจนการ 
 แขงขันท่ีสําคัญ ๆ ในรายการตาง ๆ ฝกปฏิบัติทักษะและกลวิธีในการเลนทีม กติกา 
 การแขงขัน การตัดสินและการจัดการแขงขัน 

 

4082528 ยมินาสติกลีลา                                                                                                  2(1-2) 

 Rhythmic Sportive Gymnastics 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬายิมนาสติกลีลา อุปกรณท่ีใชในการ
แขงขัน การดแูลรักษาอุปกรณประเภทของการแขงขัน การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย ฝกทกัษะพ้ืนฐานในการแสดงแตละอุปกรณ กฏ กติกา ยมินาสติกลีลา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082529 วนิดเซิฟ                                                                                                           2(1-2) 

 Wind  Surf 

  ศึกษาประวัติ  ประโยชน  การดูแลรักษาอุปกรณ  (บอรด  เสาใบ  อุปกรณ 
สําหรับหัดเลน)  ทักษะเบ้ืองตน  (ทิศทางลม,  การยืน,  และการตรงตัวบนกระดาน
คล่ืน, การดึง (ถือ)ใบ (การกลับตัวและการกลับลําเรือ) วิธีการแขงขันและประเภท
ของการแขงขัน  (One  Design (Imco), Race  Board)  ระเบียบการแขงขันและกติกา
การแขงขัน การตัดสิน  หลักการสอน 

 

4082530 หมากลอม (โกะ)                                                                                               2(1-2) 

 Go 

 ศึกษาประวัติความสําคัญและประโยชน  กติกาการแขงขันหมากลอม 

(โกะ)   การฝกทักษะและเทคนิคในการเลน  การดแูลรักษาอุปกรณ       การเปนผู
ตดัสิน  และเจาหนาท่ีเทคนคิ  การจัดโปรแกรมการฝก  การเตรียมนักกีฬาเพื่อการ
แขงขัน 

 

4082601 ฟุตบอล 2                                                                                                         2(1-2) 

 Soccer 2 

 ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง     การฝกเพื่อเพ่ิมพูน
สมรรถภาพทางรางกาย  และสมรรถภาพทางจิตใจ   พัฒนาทักษะตาง  ๆ  ในการฝก
กฬีาฟุตบอล   และการฝกแบบตาง   ๆ    การฝกเพื่อการเลนเปนทีม     ฝกการเปน
เจาหนาท่ีและผูตดัสิน กติกาการแขงขันฟุตบอล 

 

4082601 ฟุตบอล 2                                                                                                         1(0-2) 

 Soccer 2 

 ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง     การฝกเพื่อเพ่ิมพูน
สมรรถภาพทางรางกาย  และสมรรถภาพทางจิตใจ   พัฒนาทักษะตาง   ๆ  ในการ
ฝกกีฬาฟุตบอล และการฝกแบบตาง ๆ      การฝกเพื่อการเลนเปนทีม  ฝกการเปน
เจาหนาท่ีและผูตดัสิน กติกาการแขงขันฟุตบอล 

 



 

 

267 

 

รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082602 บาสเกตบอล 2                                                                                                  2(1-2) 

 Basketball 2 

 ศึกษาและฝกทักษะข้ันสูง  การเลนทีม  กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาท่ี 

 และผูตดัสิน  หลักวิธีการจดัการแขงขัน 

 

4082602 บาสเกตบอล 2                                                                                                  1(0-2) 

 Basketball 2 

  ศึกษาและฝกทักษะข้ันสูง  การเลนทีม  กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาท่ี 

 และผูตดัสิน  หลักวิธีการจดัการแขงขัน 

 

4082603 วอลเลยบอล  2                                                                                                 2(1-2) 

 Volleyball 2 

  ศึกษาและฝกทักษะข้ันสูง  การเลนทีม  กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาท่ี 

 และผูตดัสิน  หลักวิธีการจดัการแขงขัน 

 

4082603 วอลเลยบอล  2                                                                                                 1(0-2) 

 Volleyball 2 

  ศึกษาและฝกทักษะข้ันสูง  การเลนทีม  กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาท่ี 

 และผูตดัสิน  หลักวิธีการจดัการแขงขัน 

 

4082604 รักบี้ฟุตบอล  2                                                                                                 2(1-2) 

 Rugby  Football 2 

 ศึกษาและฝกทักษะข้ันสูง  การเลนในตําแหนงตาง   ๆ    การเลนทีม   

กติกาการแขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค 
 

4082604 รักบ้ีฟุตบอล 2                                                                                                  1(0-2) 

 Rugby  Football 2 

 ศึกษาและฝกทักษะข้ันสูง  การเลนในตําแหนงตาง    ๆ   การเลนทีม   

กติกาการแขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082605 แฮนดบอล 2                                                                                                     2(1-2) 

 Handball 2 

 ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง     การฝกเพื่อเพ่ิมพูน
สมรรถภาพทางรางกาย    การฝกทักษะในข้ันท่ีสูงข้ึน    การฝกการเลนเปนทีมรุก
และรับ  กติกาการแขงขันแฮนดบอล  การเปนผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082605 แฮนดบอล 2                                                                                                     1(0-2) 

 Handball 2 

 ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง     การฝกเพื่อเพ่ิมพูน
สมรรถภาพทางรางกาย  การฝกทักษะในข้ันท่ีสูงข้ึน  การฝกการเลนเปนทีมรุกและ
รับ  กติกาการแขงขันแฮนดบอล  การเปนผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082606 ฮอกก้ี  2                                                                                                             2(1-2) 

 Hockey  2 

 ศึกษาเทคนคิการฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะ  เทคนิคการเลนทีม  แบบของ
การรุกและรับ  เทคนิคการเลนลูกจากมุม  รูปแบบของการเลน  กติกาการแขงขัน  

การปฏิบัตหินาท่ีสําหรับผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 

 

4082606 ฮอกก้ี  2                                                                                                             1(0-2) 

 Hockey  2 

 ศึกษาเทคนคิการฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะ  เทคนิคการเลนทีม  แบบของ
การรุกและรับ  เทคนิคการเลนลูกจากมุม  รูปแบบของการเลน  กติกาการแขงขัน  

การปฏิบัตหินาท่ีสําหรับผูตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082607 โปโลน้ํา  2                                                                                                         2(1-2) 

 Water  Polo 2 

 ศึกษาการเลนและรูปแบบการเลนกีฬาโปโลน้ํา  ฝกทักษะการแขงขันโปโล
น้ํา  และกลยทุธการเลนเปนทีม  กติกาการแขงขัน  การฝกการปฏิบัตหินาท่ีสําหรับ
เจาหนาท่ี และผูตัดสิน สามารถเขาใจและเปนผูฝกสอนกีฬาโปโลน้าํ  จดักจิกรรม
และรูปแบบการฝกนักกฬีาโปโลน้ําได 

 

4082607 โปโลน้ํา 2                                                                                                          1(0-2) 

 Water  Polo 2 

 ศึกษาการเลนและรูปแบบการเลนกีฬาโปโลน้ํา  ฝกทักษะการแขงขันโปโล
น้ํา และกลยุทธการเลนเปนทีม  กติกาการแขงขัน  การฝกการปฏิบัตหินาท่ีสําหรับ
เจาหนาท่ี  และผูตดัสิน สามารถเขาใจและเปนผูฝกสอนกีฬาโปโลน้าํ  จดักิจกรรม
และรูปแบบการ  ฝกนักกฬีาโปโลน้ําได 

 

4082608 เซปกตะกรอ 2                                                                                                  2(1-2) 

 Sepak  Takraw 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและเฉพาะของนักกีฬาเซปกตะกรอ  การเลนประเภท
เดี่ยว  และการเลนเปนทีม  กฎ  กติกาการแขงขัน  การตัดสินและการเปนเจาหนาท่ี
เทคนิค 

 

4082608 เซปกตะกรอ 2                                                                                                  1(0-2) 

 Sepak  Takraw 2 

 การฝกทักษะข้ันสูงและเฉพาะของนักกีฬาเซปกตะกรอ  การเลนประเภท
เดี่ยว และการเลนเปนทีม  กฎ  กติกาการแขงขัน  การตดัสินและการเปนเจาหนาท่ี
เทคนิค 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082609 ซอฟทบอล                                                                                                       2(1-2) 

 Softball 

 ศึกษาประวัตปิระโยชนของกีฬาซอฟทบอล  กฎ  กติกาพื้นฐาน  การฝก
ทักษะ และเทคนิคในการเลนสวนบุคคลและเปนทีม      การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาท    และความปลอดภยัในการเลนกฬีา
ซอฟทบอล 

 

4082609 ซอฟทบอล                                                                                                       1(0-2) 

 Softball 

 ศึกษาประวัตปิระโยชนของกีฬาซอฟทบอล  กฎ  กติกาพื้นฐาน  การฝก
ทักษะ และเทคนิคในการเลนสวนบุคคลและเปนทีม     การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย  การดูแลรักษาอุปกรณ  มารยาท   และความปลอดภัยในการเลนกฬีา
ซอฟทบอล 

 

4082611 เบสบอล                                                                                                             2(1-2) 

 Baseball  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬาเบสบอล   กฎ   กติกา   พ้ืนฐาน   การ
ฝกทักษะและเทคนิคในการเลนสวนบุคคลและเปนทีม  การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย  อุปกรณและการบํารุงรักษา  มารยาทและความปลอดภัยในการเลน 

 

4082701 กระบี่กระบอง 2                                                                                               2(1-2) 

 Swords  and  Poles  Fighting 2 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของพลองและงาว  ทักษะเบ้ืองตน  การข้ึน
พรหม  การรําไม  การตีแมไม  การลดลอ  การรุกการรับ  การแสดง  การตอสู  พิธี
ไหวครู  กระบ่ีกระบอง  การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ  กติกาการแขงขัน  

มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การ
นาํไปใชในชีวติประจําวนั  วธีิสอนกระบ่ีกระบอง 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4082701 กระบี่กระบอง 2                                                                                               1(0-2) 

 Swords  and  Poles  Fighting 2 

 ศึกษาประวัติและประโยชนของพลองและงาว  ทักษะเบ้ืองตน  การข้ึน
พรหม  การรําไม  การตีแมไม  การลดลอ  การรุกการรับ  การแสดง  การตอสู  พิธี
ไหวครู กระบี่กระบอง  การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ  กติกาการแขงขัน  

มารยาทและความปลอดภัยในการเลน  การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การ
นาํไปใชในชีวติประจําวนั  วธีิสอนกระบ่ีกระบอง 

 

4082702 เนตบอลและหวงยาง                                                                                        2(1-2) 

 Netball  and  Ring  Tennis 

  ศึกษาประวัต ิ ประโยชน  มารยาท  ความปลอดภัยและเทคนิคในการเลน 

 เนตบอลและหวงยาง      การสรางเสริมสมรรถภาพและความพรอมของรางกาย   
 การเกบ็รักษาอุปกรณ  กติกาการตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 
 

4082702 เนตบอลและหวงยาง                                                                                        1(0-2) 

 Netball  and  Ring  Tennis 

  ศึกษาประวัติ   ประโยชน   มารยาท  ความปลอดภัยและเทคนิคในการเลน 

 เนตบอลและหวงยาง    การสรางเสริมสมรรถภาพและความพรอมของรางกาย   
 การเกบ็รักษาอุปกรณ    กติกาการตัดสินและการเปนเจาหนาท่ีเทคนิค 
 

4083101 หลักและการฝกกีฬา                                                                                         2(2-0) 

 Principles  and  Sports  Coaching 

 ศึกษาหลักเบ้ืองตนในการสรางหลักมนุษยสัมพันธ  หลักจิตวิทยาท่ีผูฝก
นาํไปใชในการฝกนักกฬีา   หลักการฝก    และการนําความรูไปใชทักษะทางกีฬา   
ผลการคนควาวิจัยเพื่อแกไขส่ิงบกพรองในวงการกีฬาแตละประเภท     การคัดเลือก
นกักฬีาแตละประเภท 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083103 การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา                                                         3(3-0) 

 Test  and  Evaluation  in  Physical  Education 

  ศึกษาความหมายการทดสอบ  การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา   
หลักการทดสอบและวดัผลทางพลศึกษา     ความมุงหมายและประโยชนของการ
วดัผล และประเมินผลแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การเลือกแบบทดสอบ  การสราง
แบบทดสอบพลศึกษา  การดําเนินการทดสอบ  การแปลงความหมายจากผลการ
ทดสอบ  การวิเคราะหผล  การทดสอบโดยใชหลักสถิติเบ้ืองตน  การศึกษาถึง
กระบวนการวจิัยทางพลศึกษา 

 

4083104 การเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหว                                                                       2(1-2) 

 Motor  Learning 

 ศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนรูเกีย่วกับทักษะการเคล่ือนไหว  การฝก  

การจํา และการถายทอดประสบการณ  แรงจูงใจ  ศึกษาความสัมพันธระหวางอาย ุ 
เพศ  และความหนักของงานกับการออกกําลังกายและการฝกซอม 

 

4083105 การประชาสัมพันธทางกีฬา                                                                             2(2-0) 

 Public  Relation  in  Sports 

 ศึกษาหลักการ วิธีการ และการจัดการประชาสัมพันธ  การส่ือสารการกีฬา
ทางวิทยุ  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ตลอดจนส่ือสารชนิดตาง ๆ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

 

4083106 การจัดการแขงขันกีฬา                                                                                     2(2-0) 

 Sports Competition 

 แนวคิด หลักการ วิธีการ และข้ันตอนในการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬา
แบบตาง ๆ   การจัดวัสดุอุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวก รวมท้ังปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการจดัการแขงขัน การจดัการแขงขันใหสอดคลองกับประเภทกีฬาชุมชน และ
สังคมปจจุบัน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083107 กีฬาประเภททีม                                                                                               3(2-2) 

 Team Sports 

 ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาประเภททีม ประโยชนของการ
เลนกีฬาประเภททีม ชนิด ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิคการเลน กติกามารยาท การตัดสิน 

การวิจารณเกมการแขงขันของกีฬาประเภททีมชนิดตาง ๆ เชน ฟุตบอล  

วอลเลยบอล บาสเกตบอลแฮนดบอล ฮอกกี้ เบสบอล ฯลฯ โดยใหเรียนไมนอยกวา 
4 ชนิดกฬีา 

 

4083108 กีฬาประเภทบุคคล                                                                                          3(2-2) 

 Individual Sports 

 ความหมาย ประวัติ ลักษณะของกีฬาประเภทบุคคล ประโยชนของการเลน
กฬีาประเภทบุคคล ชนิด ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิคการเลน กติกามารยาท การตัดสิน 

การวิจารณเกมการแขงขันของกีฬาประเภททีมชนิดตาง ๆ เชน กรีฑา จกัรยาน ยก
น้าํหนกั เทนนิส แบดมินตัน ยมินาสติก ยงิธนู ฟนดาบ ฯลฯ       โดยใหเรียนไม
นอยกวา 4 ชนิด กฬีา 

 

4083109 กีฬาตอสู                                                                                                          3(2-2) 

 Combative Sports 

 ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาตอสู ประโยชนของการเลนกีฬา
ตอสูชนิด ทักษะพ้ืนฐาน เทคนิคการเลน กติกา มารยาท การตัดสิน การวิจารณ เกม
การแขงขันของกีฬาตอสู   เชน  มวยสากล ยโูด เทควันโด มวยปลํ้า ดาบสากล ฯลฯ 

โดยใหเรียนไมนอยกวา 4 ชนิดกฬีา  

 

4083110 กีฬาทางน้ํา                                                                                                       3(2-2) 

 Aquatic Sports 

 ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกฬีาทางน้ํา ชนิด ทักษะพืน้ฐาน 

เทคนิคการเลน กติกา มรรยาท การตัดสิน การวิจารณ เกมการแขงขันของกีฬาทาง
น้ํา เชน วายนํ้า กระโดดน้ํา วินเซรฟ โปโลน้ํา ดําน้ํา เรือแคนู เจ็ตสก ีฯลฯ โดยให
เรียนไมนอยกวา  4   ชนิดกฬีา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083201 วทิยาศาสตรการเคลื่อนไหว                                                                             2(2-0) 

 Kinesiology 

  ศึกษาโครงสรางของระบบท่ีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  เชน  ระบบกลามเนื้อ 
 กระดูก  ขอตอ  เปนตน  กลไกการเคล่ือนไหวของรางกายตามหลักวิทยาศาสตรท่ี 

เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย  กฎความเคล่ือนไหว    ความสัมพนัธของระบบ
กลามเนื้อ  กลไกของการทํางาน  การเคล่ือนไหวท่ีเกีย่วของกับการเลน  โดยนําพืน้
ฐานความรู กายวภิาค  สรีรวิทยา  และจิตวิทยา  มาประกอบการเรียนรูใหสามารถ
นาํความรูไปใชในการเรียนการสอนทักษะทางกฬีาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ                                                                                               2(1-2) 

 Sports  for  Health 

  ศึกษาความหมาย    ขอบขาย     วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการ 
ออกกําลังกายและการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพ
รางกาย  สภาพความเจ็บปวย  การวางแผน  ตลอดจนการติดตามประเมินผลออก
กาํลังกาย  และกีฬาเพื่อสุขภาพ   ศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีสวนสงเสริม
สุขภาพ   เชน  อาหาร  อารมณ ส่ิงแวดลอม  สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกีฬา
เพื่อสุขภาพในสถานบริหารรางกายและศูนยฝกกฬีา  

 

4083204 โภชนาศาสตรการกีฬา                                                                                     2(2-0) 

 Nutrition  for  Sports  Science 

 ศึกษาถึงอาหารชนิดตาง  ๆ   ท่ีมีความสําคัญตอการเลนกีฬา  การแปร
สภาพเปนพลังงานในรางกาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีกลามเน้ือ  ประโยชนท่ีไดจาก
อาหารชนิดตาง ๆ เม่ือเขาสูรางกายและปริมาณอาหารชนิดตาง  ๆ   เพื่อเสริมสราง
กาํลังและความอดทน  ใหแกนกักฬีาและบุคคลท่ัวไปในการท่ีจะทําใหมีสุขภาพ
สมบูรณและแข็งแรง 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083205 ชวีกลศาสตร                                                                                                    2(1-2) 

 Biomechanics 

  ศึกษาความหมาย  ขอบขายของชีวกลศาสตร และจลนศาสตร  การใชหลัก 
กลศาสตร  กายวภิาคศาสตร  และสรีรวิทยาของกลามเนื้อ  กระดูก  และขอตอ  มา
ประยุกตกบัการเคล่ือนไหวของมนุษย ตลอดจนการวิเคราะหทาทางการเคล่ือนไหว
ทางการกีฬา     เพื่อชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทักษะประเภทตาง ๆ ให
ถูกตอง  และเหมาะสมเพ่ือการไดเปรียบเชิงกล 

 

4083206 วทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวกับการกีฬา                                                          3(2-2) 

 Kinesiology and  Sports  Science 

 ศึกษาโครงสรางของระบบท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว   เชน  ระบบ
กลามเนื้อกระดูก  ขอตอ  เปนตน  กลไกการเคล่ือนไหวของรางกาย   ตามหลัก
วทิยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย  กฎความเคล่ือนไหว  ความสัมพันธ
ของระบบกลามเนื้อกับกลไกของการทํางาน  การเคล่ือนไหวท่ีเกีย่วของกับการเลน
โดยนําพืน้ฐานความรูกายวภิาค  สรีรวิทยาและจิตวิทยา  มาประกอบการเรียนรูให
สามารถนําความรูไปใชในการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ปฏิบัตกิารทดลองหลักการตาง ๆ  ทางวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว
รางกายในการเลนกีฬา 

 

4083301 บรรดิการทางพลศึกษา                                                                                     2(2-0) 

 Adapted  Physical  Education 

  ศึกษาความหมายและความสําคัญของบรรดิการ  ประเภทของเด็กผิดปกติ 

หลักการจัดโปรแกรม  และการจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับเด็กผิดปรกติ  การจัด
กจิการ  ดดัแปลงปญหาเดก็ผิดปกติ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083302 กายภาพบําบดั                                                                                                  2(1-2) 

 Physical  Therapy 

 ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  จุดมุงหมายในการทํากายภาพบําบัดดวยวิธี
ตาง  ๆ เชน   การนวด   การดัด   การดึง   การเคล่ือน    การฟนฟดูวยวิธีการทาง
วทิยาศาสตร  การเคล่ือนไหวชวยใหกลับสูสภาพปกติไดเร็วข้ึน 

 

4083303 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา                                                            2(1-2) 

 Life  Saving  and  Aquatic  Safety  Education 

 ศึกษาทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํา  ทักษะและเทคนิคการชวยชีวติคน
ตกน้ําในลักษณะตาง ๆ ตลอดจนการใชอุปกรณชวยการปฐมพยาบาลคนจมนํ้า  
การปองกัน  การกอดรัด  การแกไขการกอดรัด  การพาผูปวยเขาสูฝง  การนําผูปวย
ข้ึนบนบก  การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา  ผูไดรับอุบัติเหตุ  ทักษะการสอน  การจัด
และบริหารสระวายนํ้า  การนําเอาความรูไปใชในชีวติประจําวนั 

 

4083304 การปองกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา                              2(1-2) 

 Prevention  and  First  Aid  in  Sports  Injuries 

  ศึกษาความหมาย     ความสําคัญของการปองกันและการปฐมพยาบาล   
การบาดเจ็บทางการกีฬา     ชนิดของอันตราย     สาเหตุและกลไกในการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา    การปองกันและปฐมพยาบาลโดยวิธีตาง  ๆ  

 

4083305 สุขวิทยาการกีฬา                                                                                              2(2-0) 

 Sports  Hygiene 

 ศึกษาวิธีการบํารุงและปองกนัสุขภาพสวนบุคคลของนักกีฬา  รวมท้ังการ
เก็บรักษาการทําความสะอาดอุปกรณเคร่ืองใชสวนบุคคล  และอุปกรณสวนรวม  

การจัดสถานท่ีเก็บตัวนักกฬีา  สถานท่ีฝกซอมและแขงขันใหถูกสุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย  การสงเสริมสุขภาพ  จิตบําบัด  และการจดัสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมเพ่ือชวย
เสริมสุขภาพ  และสมรรถภาพโดยท่ัวไปของนักกฬีา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083306 การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย                                                                          2(2-0) 

 Rehabilitation 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย  การเปล่ียนแปลง
ทางดานกายวภิาคศาสตร   และสรีรวิทยาของผูสูงอายุ   ความบกพรองในการ
ทํางานรางกาย  การแกไขปรับปรุงและสงเสริมสมรรถภาพทางกาย การนวด        

การจัดกจิกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทางกาย  ตลอดจนการใชเคร่ืองมือและ
อุปกรณตาง ๆ มาฟนฟูสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ 

 

4083307 การบาดเจ็บทางการกีฬา                                                                                  2(2-0) 

 Sports  Injuries 

  ศึกษาชนดิของอันตราย      สาเหตุและกลไกในการบาดเจ็บทางการกฬีา   
 การปอง กนัและการปฐมพยาบาลโดยวิธีตาง  ๆ   เชน     การใชความเย็นความรอน   

การรักษาทางกายบําบัด  การพันผาเพื่อปองกันการบาดเจ็บ  รวมท้ังการฝก  เพื่อ
ฟนฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บของขอตอกลามเนื้อหรือความเจ็บปวดอื่น   ๆ  

 

4083308 การเสริมสรางและการฟนฟสูมรรถภาพทางกาย                                             2(1-2) 

 Conditioning  and  Rehabilitation 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายท่ี
ชวยปรับปรุงแกไขความบกพรองในการทํางานของรางกาย      การเปล่ียนแปลง
ทางดานกายวภิาควิทยาศาสตร   และสรีรวิทยาของมนษุย   ความบกพรองในการ
ทํางานของรางกายหลังการฝก  อุณหภูมิ  อาหาร  การนวด  การสงเสริมสมรรถภาพ
ทางรางกาย  การจัดกิจกรรมเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพทางกาย   ตลอดจนเคร่ืองแตงกาย  
เคร่ืองมือและอุปกรณตาง  ๆ     เพื่อปรับปรุงออกกําลังกายและสถิติการแขงขันให
ดีข้ึน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083309 กีฬาสําหรับคนพิการ                                                                                       2(2-0) 

 Sports  for  the  Disabled 

 ศึกษาชนดิของความผิดปกติของรางกาย  การฝกเฉพาะตามลักษณะความ
พิการและประเภทกฬีา    การเลือกกิจกรรมสําหรับผูท่ีผิดปกติ     โดยอาศัยพื้นฐาน
ทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา   จิตวิทยา   ชีวกลศาสตร   กฬีาเวชศาสตร 

 

4083401 การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน                                                        2(2-0) 

 Recreation  Management  in  School  and  Community 

  ศึกษาทฤษฎีการจัดการบริหาร    ความสําคัญของบุคคล   อุปกรณ    และ 
 ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทางนันทนาการ  การจัดและบริหารนันทนาการใน 

โรงเรียน  วตัถุประสงค    ประโยชน    เวลาในการจัดกิจกรรม  ประเภทกิจกรรม  

การดําเนินงานนันทนาการของนักเรียน  ระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมนักเรียน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  นนัทนาการชุมชน  ลักษณะของชุมชนดานประชากร  
สถาบันหรือองคการตาง  ๆ  ในสังคมศิลปะ   ประเพณีวฒันธรรม  และกจิกรรม
นนัทนาการของชุมชน  ปญหาการใชเวลาวางของบุคคลในชุมชน  และความ
ตองการทางนันทนาการของชุมชน 

 

4083402 นนัทนาการทางการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                                    2(2-0) 

 Recreation  in  Conversation  of  Nature  and  Environment 

 ศึกษา วเิคราะห ความสัมพันธของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับมนุษย
ในทางนันทนาการ  ปญหาของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากสาเหตุตาง ๆ 

ความสําคัญ และความจําเปนของการอนุรักษ การศึกษาเร่ืองทิวทัศน  ความสําคัญ  

ประเภทปญหาและการอนุรักษทิวทัศนการศึกษาลักษณะของแหลงธรรมชาติ
ประเภทตาง ๆ  กบัลักษณะของกิจกรรมนนัทนาการ  การจัดโปรแกรมนันทนาการ
ท่ีเหมาะสม ขอพึงปฏิบัตแิละกฎหมายท่ีเกีย่วของ  กจิกรรมสํารวจนอกสถานท่ี 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083403 ลีลาศ                                                                                                             2(1-2) 

 Social  Dances 

 ศึกษาประวัติการลีลาศ  ประเภทของจังหวะในการลีลาศ  มารยาททาง
สังคมของการลีลาศ  ประโยชนของการลีลาศ  การจัดงานลีลาศ  การรูจกัจังหวะ
ของดนตรีและเพลง  การจบัคู  การนํา  การพา  และลวดลายในการเตนรํา  จงัหวะ
ตาง ๆ  

 

4083404 นนัทนาการการพูดอานและเขียน                                                                     1(0-2) 

 Speaking  Reading  and  Writing  for  Recreation 

 ศึกษาการฝกพดูเพื่อนันทนาการ  หลักการพูดตาง ๆ ตามวัตถุประสงค  
การอาน  ประโยชนการอาน  ประเภทของหนังสือในการอาน  การจัดกิจกรรมการ
อานเพื่อนันทนาการ  การเขียน   ฝกการเขยีน  คําขวัญ  กลอน  เร่ืองส้ัน  การบันทึก
ตาง   ๆ  สามารถวิเคราะหประโยชนของกจิกรรมตามหลักนันทนาการ  เนนการฝก
ปฏิบัต ิ

 

4083405 โมเดอรนดานซ                                                                                                1(0-2) 

 Modern  Dances 

 ศึกษาฝกทักษะเบ้ืองตน  เทคนิคการเคล่ือนไหว  การแสดงออกประกอบ
เสียง และจังหวะเพลง  หลักและวิธีการเตนรํา  การเตรียมอุปกรณ  การเลือกเพลง 
ความหมายของเพลง  การแปลความหมายแหงการเคล่ือนไหว  ตลอดจนให
สามารถฝกผูอ่ืนได 

 

4083406 การจัดและการบริหารนันทนาการ                                                                   1(1-0) 

 Organization  and  Administration  in  Recreation 

 ศึกษาหลักและทฤษฎีการจดั   และบริหารนันทนาการ  การวางโครงการ
กจิกรรมนันทนาการ  อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในการดาํเนินงานศูนย
เยาวชนหรือหนวยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานดานนันทนาการ  
อิทธิพลตาง  ๆ ท่ีมีผลตอการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083407 กายบริหารประกอบดนตรี                                                                               2(1-2) 

 Calisthenics 

  ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุงหมาย ประโยชนของกายบริหาร  ทากาย 
 บริหารแบบตาง ๆ การฟงจังหวะของดนตรี  ระเบียบวินยั  การจัดระเบียบแถว  การ 
 แปรขบวน  สงเสริมใหเกดิแนวคิดสรางสรรคทาตาง ๆ และนําเทคโนโลยีใหม ๆ  

 ในปจจุบันใชประกอบเปนทาชุดกายบริหาร การประยุกตทากายบริหารแบบตาง ๆ  

 เขาดวยกัน  ฝกทักษะสวนบุคคลและทักษะสวนรวม 

 

4083408 แอโรบิคดานซ                                                                                                  2(1-2) 

 Aerobic  Dances 

  ศึกษาประวัติ    ความหมาย    ประเภท    และประโยชนของแอโรบิคดานซ   
 รวมท้ังอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ    ลักษณะสําคัญของ 
 แอโรบิคดานซ   ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติกจิกรรมแอโรบิคดานซประเภทตาง   ๆ  

การคํานวณความหนักของงานในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ  การ
ประยุกต ทาทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซแตละประเภท  การเลือกเพลง   
และเทคนิคตาง  ๆ  ของการเปนผูนาํแอโรบิคดานซ 

 

4083411 กีฬาทองถ่ิน                                                                                                     3(2-2) 

 Indigenous Sports  

 ความหมาย  ประวัติ และลักษณะของกฬีาทองถ่ิน ชนิดของกีฬาทองถ่ิน
ตาง ๆ  ทักษะพ้ืนฐาน เทคนคิการเลน  กตกิา   มรรยาท   การตัดสิน และเกมการ
แขงขันของกีฬาทองถ่ินแตละชนิดในปจจุบัน  การสงเสริมและการอนุรักษกฬีา
ทองถ่ิน 

 

4083536 สควอช 2                                                                                                          2(1-2) 

 Squash 2 

  การฝกทักษะข้ันสูงของกีฬาสควอช  เทคนิคและกลวิธีการเลนกฬีาสควอช 

 กติกาการแขงขัน  การเปนผูตัดสินและเจาหนาท่ีเทคนิค 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4083537 ปญจักสีลัต 2                                                                                                    2(1-2) 

 Pencak  Silat 2 

 ศึกษาและฝกทักษะการตอสูท่ีใชในการแขงขัน   การเปนผูฝกสอนและผู
ตดัสินการดูแลรักษาอุปกรณ   กฎ   กติกาสําหรับการแขงขัน  การเปนผูตัดสิน  และ
การดําเนินการจัดการแขงขัน 

 

4083801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีวิทยาศาสตรการกีฬา 3 2(90) 

 Preparation for Professimal Experience in Sports Science 3 

 ฝกปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน  การเปนผูตัดสินกีฬา       ศึกษา
คนควาจัดทํารายการการฝกปฏิบัติกบัปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน  การ
แกไขปญหา  และขอเสนอแนะในการปฏิบัตงิาน 

 

4084101 สถานท่ีและอุปกรณกีฬา                                                                                  2(2-0) 

 Sports  Facilities  and  Equipment 

  ศึกษาหลักการวางแผนในการจัดสรางสถานท่ีและอุปกรณกฬีา  ตั้งแตการ 
พิจารณาสถานท่ีตั้ง  ชนิดอุปกรณ  จํานวน  งบประมาณ  รวมท้ังการจัดสถานท่ี 

และผลิตอุปกรณกฬีาใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ินใหใชงานได  การติดตาม
ประเมินผลการใชสถานท่ีและอุปกรณกฬีาใหเกดิประโยชนสูงสุด   การบํารุงรักษา  
ซอมแซมและตกแตงใหคงสภาพใชงาน 

 

4084103 การสอนทางกีฬา                                                                                             2(1-2) 

 Sports  Pedagogy 

 ศึกษาเทคนคิการฝกอบรมหลักสูตรกีฬาระยะส้ันหรือหลักสูตรเฉพาะ  การ 
วางแผนฝกอบรม  การจัดสถานท่ีฝกอบรม  การใชส่ือ  โสตทัศนูปกรณ  การ
ประเมิน และการติดตามผลโครงการฝกอบรมกีฬารูปแบบตาง  ๆ  รวมท้ังการเปน
วทิยากรดานกฬีา  หรือหลักสูตรเฉพาะใหนกัศึกษาปฏิบัติการสอนในช้ันเรียน 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084201 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 3                                                                           2(2-0) 

 Physiology  of  Exercise 3 

  ศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลประทบตอความสมบูรณ และสมรรถภาพทางกาย 
ท้ังปจจัยภายในและภายนอก  ไดแก  อายุ  เพศ  แรงจูงใจ  องคประกอบทางกาย
วภิาคและสรีรวิทยาเคร่ืองแตงกาย  สารเคมี  ยา  อาหาร  ส่ิงแวดลอม  อุณหภูมิ  

ความช้ืน  และความกดอากาศ 
 

4084202 หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา                                                                       2(1-2) 

 Scientific  Principles  of  Sports  Training 

  การประยกุตใชความรูทางกายวภิาคศาสตร    สรีรวิทยา     วทิยาศาสตร 
การเคล่ือนไหว   โภชนาการ    จิตวิทยา   ชีววิทยา  ชีวเคมี  กฬีาเวชศาสตรและ
วทิยาศาสตรในสาขาตาง  ๆ  ท่ีใชในการออกกําลังกาย  การฝกซอมและการกฬีา  
ตัง้แตข้ันพื้นฐาน  กฬีาเพ่ือสุขภาพและเพื่อการแขงขัน 

 

4084401 กีฬาและนันทนาการของไทย                                                                           2(2-0) 

 Thai  Sports  and  Recreation 

  ศึกษาประวัติและวิวฒันาการ  ปรัชญา  และแนวความคิดของการกีฬาไทย   
ลักษณะ ประเภท ประโยชนและความจําเปนของการกฬีาและนันทนาการไทยตอ
ชีวิตประจําวัน  ความสัมพันธระหวางการกีฬานนัทนการของไทยกบัโครงสราง
ทางวัฒนธรรมไทย 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084402 กีฬาและนันทนาการพื้นบาน                                                                           2(2-0) 

 Local  Sports  and  Recreation 

  ศึกษาบทบาทและการแสดงทางการกีฬาและนันทนาการการของ 
วฒันธรรมกลุมยอยในประเทศไทย ความสําคัญของการกีฬา      และนันทนาการ
พ้ืนบานท่ีมีตอสังคมทองถ่ิน  ลักษณะของการกฬีาและนันทนาการพื้นบาน
การศึกษาเปรียบเทียบการกฬีา และนนัทนาการพื้นบานของทองถ่ินตาง ๆ อิทธิพล
การกีฬาและนันทนาการพืน้บานของไทยท่ีมีตอการดํารงชีวิต  หลักเกณฑและ
แนวโนมของการกีฬาและนันทนาการพืน้บานในปจจุบัน    คานิยมของคนไทยท่ีมี
ตอกีฬา   และนันทนาการพื้นบานในปจจุบัน  คานิยมของคนไทยท่ีมีตอกีฬาและ
นนัทนาการพืน้บาน   การสงเสริม  และการอนุรักษกฬีาและนันทนาการพื้นบาน 

 

4084403 นันทนาการสําหรับชุมชน                                                                                2(2-0) 

 Community  of  Recreation 

  ศึกษาถึงประวตัิ  ความหมาย  ประโยชน  ขอบขาย  กจิกรรมนันทนาการ 
 ท้ังสวนท่ีเปนของรัฐและเอกชน  การวางแผนโครงการนันทนาการสําหรับชุมชน 

การใหบริการความรับผิดชอบ  และปญหานันทนาการ  การบริการเยาวชนและ
ศูนยเยาวชน    การจัดคายพักแรม  ขอบังคับศูนยเยาวชน  ศิลปการเปนผูนาํศูนย
เยาวชน หลักในการจัดนันทนาการสําหรับชุมชน 

 

4084404 นันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ                                                                 2(2-0) 

 Recreation  for  Child  and  Elderly 

  ความสําคัญและหลักการจดักิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอาย ุ
กจิกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับวยัและการปรับปรุงกิจกรรมนันทนาการ  
สําหรับเด็กเล็กและผูสูงอาย ุ
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084405 ผูนาํนันทนาการและการอยูคายพักแรม                                                           3(2-2) 

 Recreation  Leadership  and  Camping 

 ศึกษาความสําคัญของผูนํานันทนาการ  ผูนําชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบ
คุณลักษณะผูนํากับผูบริหารความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม  

คุณลักษณะของผูนํานันทนาการ  บทบาทหนาท่ีของผูนํานันทนาการ  การ
ดําเนินงานปญหาท่ัวไปในการทํางานของผูนํานันทนาการที่มักประสบการฝก
ปฏิบัติการเปนผูนําดานกิจกรรมตาง ๆ ทางนันทนาการ  ประวัติความมุงหมายและ
ลักษณะของคายพักแรม  ความสัมพันธของการอยูคายพักแรมกับการศึกษานอก
สถานท่ี  ชนิดของคายพักแรม  กิจกรรมท่ีจัดข้ึน การจัดและดําเนินการในการอยู
คายพักแรม อุปกรณ  การจัดโปรแกรม  การวัดและประเมินผลการอยูคายพักแรม  

การอยูคายภาคปฏิบัต ิ

 

4084406 การละเลนพื้นเมือง                                                                                           2(1-2) 

 Thai  Folk  Plays 

 ศึกษาประวัติ  ความหมาย  ความมุงหมาย  ความสําคัญและประโยชนของ
การละเลนพื้นเมืองของแตละภาค  วิธีการเลนและวิธีการฝก 

 

4084407 นนัทนาการอาสาสมัคร                                                                                    1(0-2) 

 Voluntary  Recreation 

 ศึกษาประวัติ  คุณคาของงานอาสาสมัคร  การบําเพ็ญประโยชนการเปน
ผูนาํกิจกรรมตาง ๆ ของอาสาสมัคร  การฝกความสามารถและฝกทักษะ  กจิกรรม
อาสาสมัคร  การคิดสรางสรรค  การวางโครงการและแผนดําเนนิงานกจิกรรม  การ
ประเมินผลโครงการ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084408 นันทนาการสังคม                                                                                             1(0-2) 

 Social  Recreation 

 ศึกษากิจกรรมนันทนาการสังคม  ประเภทตาง ๆ โดยท่ัวไปตามสากลนิยม
และกิจกรรมทางดานประเพณีไทยและสากลสามารถวิเคราะหแนวโนมของ
กิจกรรมท่ีมีอิทธิพลตอสังคมในทางท่ีสรางสรรคหรือทําลายกอใหเกิดปญหาใน
สังคมไทย   ไดฝกใหมีความคิดสรางสรรคในการสรางกิจกรรมและสามารถ
ดําเนินงานใหไดประโยชน และคุณคาของนันทนาการทางสังคม  ฝกปฏิบัติจัด
กจิกรรมและสามารถวิเคราะหปญหาตลอดจนการประเมินผล 

 

4084409 นนัทนาการเยาวชน                                                                                          2(2-0) 

 Recreation  of Youth 

 ศึกษาธรรมชาติและลักษณะเฉพาะวัยของเยาวชนตาง ๆ พฤติกรรมตาม
หลักพัฒนาการทางกายและจิตวิทยาการศึกษา  ความตองการทางดานนันทนาการ
ของเยาวชนปญหาการใชเวลาวางของเยาวชน     การจดันันทนาการสําหรับเยาวชน  

สถาบันหรือหนวยงานตาง   ๆ   ท้ังของรัฐและเอกชนท่ีมีบทบาทตอเยาวชน    อาทิ    

ศูนยเยาวชน  โรงเรียนเทศบาล  ฯลฯ  อิทธิพลของกิจกรรมท่ีมีตอเยาวชนใน
ปจจุบัน  การปองกันแกไขปญหาเยาวชนและการศึกษาดูงานหนวยงานเยาวชน 

 

4084410 การอยูคายพักแรม                                                                                            2(1-2) 

 Camping 

 ศึกษาประวัติ  ความหมาย  ความมุงหมาย  ประโยชน    ประเภทของคาย
พักแรม การจัดองคการคายพักแรม  กจิกรรมของคายพักแรม  การดําเนินรายการ
กจิกรรมคายพกัแรม     สวัสดิศึกษากับการอยูคายพกัแรม    กฎ   ขอบังคับและพิธี
การตาง   ๆ  ของคายพักแรม    และการเลนรอบกองไฟ  หลักการจัดและดําเนินการ
อยูคายพกัแรม  การประเมินผลคายพักแรม    การอยูคายพักแรมภาคปฏิบัต ิ
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084411 การฝกและการจัดการแอโรบิคดานซ                                                               2(1-2) 

 Aerobic  Dance  Training,  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนแอโรบิคดานซ  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  

การแกปญหาเฉพาะหนา   หลักการจัดการแขงขัน   รวมท้ังการประเมินผล  
จรรยาบรรณ  และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084412 การฝกและการจัดการกีฬานันทนาการ                                                            2(1-2) 

 Recreation  Sports  Training  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬานันทนาการ  
วิธีการฝก    หลักการคัดเลือกนักกฬีา   การสรางความสมบูรณใหนกักฬีา  การใช
จติวิทยาในการจัดกฬีานันทนาการ     การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีา     
การแกปญหาเฉพาะหนา    รวมท้ังการประเมินผล   จรรยาบรรณและคุณธรรมของ
ผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084413 นันทนาการสําหรับเด็ก                                                                                    2(2-0) 

 Recreation  for  Child 

 ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  ความมุงหมายและความสําคัญของ
นนัทนาการประเภทของนนัทนาการสําหรับเด็ก  การจดักิจกรรมนันทนาการตาง ๆ 

สําหรับเด็ก 
 

4084414 กีฬาและการละเลนพื้นเมืองของไทย                                                               1(0-2) 

 Sport  and  Game  of  Thailand 

 ศึกษาและฝกปฏิบัต ิ  ความเปนมาจากประวัติของไทยดานกฬีา  และการ
เลนพื้นเมืองของไทย  คนควา  รวบรวมและฝกปฏิบัติ กฬีา  และการเลนพื้นเมือง
ของไทย  วเิคราะหถึงความสําคัญ  ประโยชน  การอนุรักษ  และสงเสริม  ตลอดจน
เปนผูนาํกิจกรรมได  สามารถเขารวมและจัดกิจกรรมตามโอกาสตาง ๆ  ได 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084415 นนัทนาการทางนํ้า    3(2-2) 

 Marine  Recreation 

 ศึกษากจิกรรมนันทนาการทางน้ํา  ประเภทตาง ๆ โดยท่ัวไปตามสากล
นยิมและกิจกรรมนันทนาการทางน้ําของไทยและสากลนิยมการจดันนัทนาการทาง
น้าํเพื่อการทองเท่ียว  ประโยชนและคุณคาของนันทนาการทางน้ํา    ฝกปฏิบัติจัด
กจิกรรม  การวางโครงการและดําเนนิกจิกรรมและการสามารถวิเคราะห
ประเมินผลกิจกรรม 

 

4084416 ผูนาํนันทนาการ                                                                                               2(1-2) 

 Recreation  Leadership 

 ศึกษาความสําคัญของผูนาํนันทนาการผูนาํชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบ
คุณลักษณะผูนาํกับผูบริหารความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนาํกับผูตาม   

คุณสมบัตขิองผูนาํนันทนาการ บทบาทและหนาท่ีของผูนาํนันทนาการ  การ
ดาํเนินงานปญหาท่ัวไปในการทํางานของผูนาํนันทนาการท่ีมักประสบ  ขอควร
คํานึงในการดาํเนินกจิกรรมนันทนาการ  การฝกปฏิบัติการเปนผูนาํดวยกิจกรรม
ตาง ๆ  ทางนันทนาการ 

 

4084417 การอยูคายพักแรม                                                                                            1(0-2) 

 Camping 

 ประวัติ  ความมุงหมาย  ลักษณะของคายพักแรม  ความสัมพันธของการอยู
คายพักแรมนอกสถานท่ีชนิดของคายพักแรม กจิกรรมท่ีจดัข้ึน การจัดและการ
ดาํเนินการในการอยูคายพกัแรม อุปกรณการจัดโปรแกรมผูนาํอยูคายพักแรมการ
วดัผลและประเมินผลการอยูคายภาคปฏิบัต ิ
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084501 กลวิธีการฝกและการจัดการกรีฑา                                                                    3(2-2) 

 Strategies  in  Track  and  Field  Coaching  and  Management 

  ศึกษาหลักการวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนเฉพาะบุคคล  การเลน 

 เปนทีมในการแขงขันกรีฑา    การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล  การจดัโปรแกรม 

ในการฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจดัการแขงขัน 

 และการจดัการสําหรับนักกรีฑา 
 

4084501 กลยุทธการฝกและการจัดการกรีฑา                                                                 2(1-2) 

 Strategies  in  Gymnastics  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักการและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนเฉพาะบุคคล  การ
เลนเปนทีมในการแขงขันกรีฑา  การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล  การจดั
โปรแกรมในการฝกการวางแผนการเลน  การเตรียมนกักีฬาเพื่อการแขงขัน  การ
จดัการแขงขัน  และการจดัการสําหรับนักกรีฑา 

 

4084502 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิมนาสตกิ                                                     3(2-2) 

 Strategies  in  Gymnastics  Coaching  and  Management 

  ศึกษาเพิ่มพูนความรูประสบการณ  ความชํานาญ  โดยเรียนรูการฝกทักษะ 
 เฉพาะอุปกรณ  การแขงขัน  การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล  เทคนิคกลวิธีการ 
 วางแผนและการจัดโปรแกรมการฝกเพื่อนาํไปสูการแขงขันกีฬายิมนาสติก 

 

4084502 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายิมนาสติก                                                  2(1-2) 

 Strategies  in  Gymnastics  Coaching  and  Management 

  ศึกษาเพิ่มพูนความรูประสบการณ  ความชํานาญ  โดยเรียนรูการฝกทักษะ 
 เฉพาะอุปกรณ    การแขงขัน    การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล     เทคนิคกลวิธี 
 การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝกเพื่อนําไปสูการแขงขันกีฬายมินาสติก 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084503 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตนั                                                    3(2-2) 

 Strategies  in  Badminton  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ
ประเภท คูของกีฬาแบดมินตัน  การจัดโปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัวนักกีฬา  
การเตรียมทีมเพ่ือการแขงขันการจัดการแขงขัน     การจัดแบงสายและการวางมือ     

ตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาแบดมินตัน 

 

4084503 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน                                                 2(1-2) 

 Strategies  in  Badminton  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ
ประเภท คูของกีฬาแบดมินตัน  การจัดโปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัวนักกีฬา  
การเตรียมทีมเพื่อการแขงขันการ จัดการแขงขัน การจัดแบงสายและการวางมือ  

ตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาแบดมินตัน 

 

4084504 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส                                                3(2-2) 

 Strategies  in Table  Tennis  Coaching  and  Management 

  ศึกษาหลักการและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคูของกีฬาเทเบิลเทนนิส  การจัดโปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัว
นกักีฬา  การเตรียมทีมเพื่อการแขงขัน    การจัดการแขงขัน  การจัดแบงสายและการ
วางมือตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 

4084504 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส                                             2(1-2) 

 Strategies  in Table  Tennis  Coaching  and  Management 

  ศึกษาหลักการและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ 
ประเภทคูของกีฬาเทเบิลเทนนิส  การจัดโปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัว
นกักฬีา    การเตรียมทีมเพือ่การแขงขัน  การจัดการแขงขัน  การจดัแบงสายและ
การวางมือตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084505 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวายน้ํา                                                           3(2-2) 

 Strategies  in Swimming  Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  เทคนิค  ทักษะ  ข้ันตอน
การแขงขันความสามารถเฉพาะบุคคล  และการเลนเปนทีมในการแขงขัน  การ
วิเคราะหการฝกทักษะการวายน้ําและการเขารวมแขงขัน  การฝกโดยใชหลัก
วทิยาศาสตรการกีฬาของกีฬาวายน้ํา  การวางแผนการแขงขันและการจัดโปรแกรม
การฝก  การจัดการดําเนินงาน และการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาทางน้ํา 

 

4084505 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาวายน้ํา                                                        2(1-2) 

 Strategies  in Swimming  Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  เทคนิค  ทักษะ  ข้ันตอน
การแขงขันความสามารถเฉพาะบุคคล  และการเลนเปนทีมในการแขงขัน  การ
วิเคราะหการฝกทักษะการวายน้ําและการเขารวมแขงขัน     การฝกโดยใชหลัก
วทิยาศาสตรการกีฬาของกีฬาวายน้ํา  การวางแผนการแขงขันและการจัดโปรแกรม
การฝก  การจัดการดําเนินงาน และการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาทางน้ํา 

 

4084506 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายูโด                                                               3(2-2) 

 Strategies  in  Judo  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการทุมและการแกทาทุมของ
กฬีายูโด  การจัดโปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัวนักกีฬาและการเตรียมเพื่อการ
แขงขัน การจัดการแขงขันตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬายูโด 

 

4084506 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายูโด                                                             2(1-2)

 Strategies  in  Judo  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการทุมและการแกทาทุมของ
กฬีายูโด  การจัดโปรแกรมในการฝก  การคัดเลือกตัวนักกีฬาและการเตรียมเพื่อการ
แขงขัน การจัดการแขงขันตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬายูโด 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084507 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส                                                          3(2-2) 

 Strategies  in  Tennis  Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน     การวิเคราะห  การสังเกต  

การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธี  ในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาเทนนิส  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬาเทนนิส 

 

4084507 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส                                                       2(1-2) 

 Strategies  in  Tennis  Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต  การ
พัฒนา  และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธี      ในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตร  การกีฬาของกีฬาเทนนิส    การวางแผน     การแขงขัน     ตลอดท้ัง
การดําเนินงาน  และการบริหารงานกีฬาเทนนิส 

 

4084508 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล                                                      3(2-2) 

 Strategies  in Boxing Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน การวิเคราะห  การสังเกต การ
พัฒนา  และการปฏิบัตเิกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีามวยสากล  การวางแผนการแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยสากล 

 

4084508 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล                                                   2(1-2) 

 Strategies  in Boxing Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน การวิเคราะห  การสังเกต การ
พัฒนา และการปฏิบัตเิกี่ยวกบัการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีามวยสากล  การวางแผนการแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยสากล 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084509 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายงิปน                                                            3(2-2) 

 Strategies  in Shooting Coaching  and  Management 

  การศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน     การวิเคราะห   
การสังเกต    การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีา
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายิงปน    การวางแผน    การแขงขัน    ตลอด
ท้ังการดําเนินงานและการบริหารงานกฬีายิงปน 

 

4084509 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายงิปน                                                         2(1-2) 

 Strategies  in Shooting Coaching  and  Management 

 การศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน     การวิเคราะห    
การสังเกต     การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีา 
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายิงปน   การวางแผน   การแขงขัน   ตลอดท้ัง 
การดําเนินงานและการบริหารงานกฬีายงิปน 

 

4084510 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย                                                        3(2-2) 

 Strategies  in Thai  Boxing Coaching  and  Management 

  การศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน      การวิเคราะห   
 การสังเกตการพัฒนา  และการปฏิบัตเิกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีา 
 ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬามวยไทย    การวางแผน    การแขงขัน     ตลอดท้ัง 
 การดําเนินงานและการบริหารงานกฬีามวยไทย 
 

4084510 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย                                                     2(1-2) 

 Strategies  in Thai  Boxing Coaching  and  Management 

  การศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน      การวิเคราะห   
 การสังเกต    การพัฒนา  และการปฏิบัตเิกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีา 
 ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬามวยไทย     การวางแผน    การแขงขัน    ตลอดท้ัง 
 การดําเนินงานและการบริหารงานกฬีามวยไทย 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084511 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยปลํ้า                                                        3(2-2) 

 Strategies  in Wrestling Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน      การวิเคราะห   
 การสังเกต     การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีา 

ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬามวยปลํ้า  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอด
ท้ังการดําเนินงานและการบริหารงานกฬีามวยปลํ้า 

 

4084511 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยปลํ้า                                                     2(1-2) 

 Strategies  in Wrestling Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน       การวเิคราะห  
  การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัตเิกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีา 

ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬามวยปลํ้า  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอด
ท้ังการดําเนินงานและการบริหารงานกฬีามวยปลํ้า 

 

4084512 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายกน้าํหนกั                                                     3(2-2) 

 Strategies  in Weight Lifting Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนา และการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
 วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีายกน้ําหนกั  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ 
 ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬายกนํ้าหนัก 
 

4084512 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายกน้ําหนัก                                                  2(1-2) 

 Strategies  in Weight Lifting Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

การพัฒนา             และการปฏิบัตเิกี่ยวกบัการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตาม
หลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายกน้ําหนัก  การวางแผน  การแขงขัน         ตลอด
ท้ังการดําเนินงานและการบริหารงานกฬีายกน้ําหนกั 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084513 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน                                                        3(2-2) 

 Strategies  in Cycling Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีาจักรยาน  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงาน  และการบริหารงานกีฬาจักรยาน 

 

4084513 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน                                                      2(1-2) 

 Strategies  in Cycling Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีาจักรยาน  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬาจักรยาน 

 

4084514 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ                                                            3(2-2) 

 Strategies  in Golf  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนา     และการปฏิบัตเิกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนกักฬีาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีากอลฟ   การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬากอลฟ 

 

4084514 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ                                                         2(1-2) 

 Strategies  in Golf  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีากอลฟ   การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬากอลฟ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084515 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายงิธนู                                                             3(2-2) 

 Strategies  in Archery  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีายิงธนู   การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงธน ู

 

4084515 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายงิธนู                                                          2(1-2) 

 Strategies  in Archery  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีายิงธนู   การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ
ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงธน ู

 

4084516 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล                                                      3(2-2) 

 Strategies  in Fencing  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
 วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีาดาบสากล  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ 
 ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬาดาบสากล 
 

4084516 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล                                                   2(1-2) 

 Strategies  in Fencing  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห  การสังเกต 

 การพัฒนาและการปฏิบัตเิกีย่วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกฬีาตามหลัก 
 วทิยาศาสตรการกีฬาของกฬีาดาบสากล  การวางแผน  การแขงขัน  ตลอดท้ังการ 
 ดาํเนินงานและการบริหารงานกีฬาดาบสากล 
 

 



 

 

296 

 

รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084517 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกรีฑา                                                         1(0-2) 

 Track  and  Field  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ   และเทคนิคในการเลนกรีฑา   วิธีการฝก 

 หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนกักีฬา  การใชจิตวิทยาในการ
แขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา    การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขันการแกปญหา
เฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ    และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084517 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกรีฑา                                                         2(1-2) 

 Track  and  Field  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคในการเลนกรีฑา  วิธีการฝก 

 หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนกักีฬา  การใชจิตวิทยาในการ
แขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม และนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขันการแกปญหา
เฉพาะหนา    หลักการจัดการแขงขัน  รวมทั้งการประเมินผล  จรรยาบรรณ  และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084518 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬายิมนาสติก                                          1(0-2) 

 Gymnastics  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬายิมนาสติก
วิธีการฝก     หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน  การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084518 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬายิมนาสติก                                          2(1-2) 

 Gymnastics  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬายิมนาสติก
วิธีการฝก     หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน  การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
 

4084519 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาแบดมินตนั                                         1(0-2) 

 Badminton  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกฬีาแบดมินตัน  วิธี 
การฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนกักีฬา  การใชจิตวิทยา
ในการแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การแกปญหา
เฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ    และ
คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084519 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาแบดมินตนั                                         2(1-2) 

 Badminton  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกฬีาแบดมินตัน  วิธี 
การฝก  หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยา
ในการแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การแกปญหา
เฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ    และ
คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
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4084520 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทเบิลเทนนิส                                      1(0-2) 

 Table  tennis  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส
วิธีการฝก  หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จติวิทยา ในการแขงขัน    การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา   การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน   การ
แกปญหาเฉพาะหนา    หลักการจัดการแขงขัน    รวมท้ังการประเมินผล   
จรรยาบรรณ   และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084520 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทเบิลเทนนิส                                      2(1-2) 

 Table  tennis  Training  Coaching  and  Management 

  การวางกลวิธีในการฝกทักษะ    และเทคนคิของการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 วิธีการฝก    หลักการคัดเลือกนักกีฬา    การสรางความสมบูรณใหนกักฬีา   การใช 
จติวิทยาในการแขงขัน    การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีา    การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชีแ้นะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขันรวมท้ังการประเมินผล    จรรยาบรรณ   

และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกฬีา 
 

4084521 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวายน้ํา                                                 1(0-2) 

 Swimming    Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนคิของการเลนกีฬาวายน้ํา  วธีิการ
ฝกหลักการคดัเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนกักฬีา  การใชจติวิทยาใน
การแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การแกปญหา
เฉพาะหนา   หลักการจัดการแขงขัน   รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  และ
คุณธรรมของผูฝกเจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084521 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวายน้ํา                                                 2(1-2) 

 Swimming    Training   Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬาวายน้ํา  วิธีการ
ฝก  หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนกักีฬา  การใชจติวิทยาใน
การแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การแกปญหา
เฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ    และ
คุณธรรมของผูฝกเจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084522 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทนนิส                                               1(0-2) 

 Tennis  Training  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักการและเทคนิคของการสอนและการเตรียมอุปกรณการสอน
หลักการทางดานจิตวิทยาของการฝก การหาความชํานาญและประสบการณในการ
ฝกการปองกันอันตราย  การเก็บรักษาอุปกรณ  หลักการทางดานวิทยาศาสตรท่ี
เกี่ยวกับเทนนิสเทคนิคของการฝกการสอนเทนนิสท้ังประเภทเดี่ยวและประเภทคู  
การเพ่ิมพูนสภาวะทางกาย  การควบคุมอาหาร  และการพักผอน  การวางโปรแกรม
การฝก     การเปนกรรมการ  เจาหนาท่ีและผูตัดสิน 

 

4084522 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาเทนนิส                                               2(1-2) 

 Tennis  Training  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักการและเทคนิคของการสอนและการเตรียมอุปกรณการสอน
หลักการทางดานจิตวิทยาของการฝก การหาความชํานาญและประสบการณในการ
ฝกการปองกันอันตราย  การเก็บรักษาอุปกรณ  หลักการทางดานวิทยาศาสตรท่ี
เกี่ยวกับเทนนิส   เทคนิคของการฝกการสอนเทนนิสท้ังประเภทเด่ียวและประเภทคู  
การเพ่ิมพูนสภาวะทางกาย  การควบคุมอาหาร    และการพักผอน    การวาง
โปรแกรมการฝก    การเปนกรรมการ  เจาหนาท่ี  และผูตัดสิน 
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4084523 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬามวยสากล                                           1(0-2) 

 Boxing  Taining  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย  
วิธีการฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน  การช้ีแนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ี  และผูบริหารงานกีฬา 
 

4084523 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬามวยสากล                                           2(1-2) 

 Boxing  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน การช้ีแนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
 

4084524 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬามวยไทย                                             1(0-2) 

 Muay  Thai  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ    

และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
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4084524 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬามวยไทย                                             2(1-2) 

 Muay  Thai  training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และ 
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ี  และผูบริหารงานกีฬา 

 

4084525 กลวิธีการฝกและการจัดการกระบี่กระบอง                                                       3(2-2) 

 Strategies in  Swords  and  Poles  Fighting  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และ 
คุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ี  และผูบริหารงานกีฬา 

 

4084525 กลวิธีการฝกและการจัดการกระบี่กระบอง                                                       2(1-2) 

 Strategies in  Swords  and  Poles  Fighting  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬามวยไทย  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ี  และผูบริหารงานกีฬา 
 



 

 

302 

 

รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084601 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล                                                         3(2-2) 

 Strategies in  Soccer  Coaching  and  Management 

  ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิค    กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง
การเลนเปนทีม   บทบาทหนาท่ีของผูฝกกีฬาฟุตบอล   การวิ เคราะหทักษะ
ความสามารถเฉพาะตําแหนง การเลนทีมและการแขงขัน กลวิธีในการวางแผน การ
จัดโปรแกรม การฝกและการจัดการแขงขัน     หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและ
จติวิทยาการกีฬาในการฝกกีฬาฟุตบอล  การบริหารและการจัดการกีฬาฟุตบอล 

 

4084601 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล                                                      2(1-2) 

 Strategies in  Soccer  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิค  กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง 
การเลนเปนทีม   บทบาทหนาท่ีของผูฝกกีฬาฟุตบอล   การวิ เคราะหทักษะ
ความสามารถเฉพาะตําแหนง การเลนทีมและการแขงขัน กลวิธีในการวางแผน การ
จัดโปรแกรมการฝกและการจัดการแขงขัน  หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยา
การกีฬาในการฝกกีฬาฟุตบอล  การบริหารและการจัดการกีฬาฟุตบอล 

 

4084602 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล                                                  3(2-2) 

 Strategies in  Basketball  Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  
วิธีการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การฝกเฉพาะตําแหนง  การเลน
ทีม  การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน  การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน  

การจัดการแขงขันและการจดัการสําหรับกีฬาบาสเกตบอล 
 

4084602 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล                                               2(1-2) 

 Strategies in  Basketball  Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  
วิธีการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การฝกเฉพาะตําแหนง  การเลน
ทีม  การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน  การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน  

การจัดการแขงขันและการจดัการสําหรับกีฬาบาสเกตบอล 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084603 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล                                                  3(2-2) 

 Strategies in  Volleyball  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน      การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ 
วิธีการฝกนักกฬีาตามหลักวทิยาศาสตรการกีฬา  การฝกเฉพาะตําแหนง  การเลน
ทีม  การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน  การเตรียมนักกีฬาเพือ่การแขงขัน  

การจัดการแขงขันและการจดัการสําหรับกฬีาวอลเลยบอล 
 

4084603 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล                                               2(1-2) 

 Strategies in  Volleyball  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน   การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธี
 การฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา   การฝกเฉพาะตําแหนง   การเลนทีม  

 การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน    การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน 

 การจัดการแขงขันและการจดัการสําหรับกีฬาวอลเลยบอล 
 

4084604 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล                                                  3(2-2) 

 Strategies in  Rugby Football  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน   การวิเคราะห  การสังเกต  และ 
 การปฏิบัตเิกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกกีฬารักบ้ีฟุตบอล หลักและวิธีการฝก 
 เฉพาะตําแหนง      เทคนิคกลวิธีในการเลนท้ังเฉพาะบุคคลและการเลนเปนทีม   

 การวางแผน    การจัดโปรแกรมการฝก  การเตรียมทีมเพือ่การแขงขัน  การจัดการ 
 แขงขันและการจัดการสําหรับกีฬารักบ้ีฟุตบอล 
 

4084604 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬารักบ้ีฟุตบอล                                               2(1-2) 

 Strategies in  Rugby Football  Coaching  and  Management 

 ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวิเคราะห การสังเกต และ
การปฏิบัตเิกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกกีฬารักบ้ีฟุตบอล หลักและวิธีการฝก 

 เฉพาะตําแหนง  เทคนิคกลวธีิในการเลนท้ังเฉพาะบุคคลและการเลนเปนทีม   

 การวางแผน  การจัดโปรแกรมการฝก  การเตรียมทีมเพือ่การแขงขัน  การจัดการ 
 แขงขันและการจัดการสําหรับกีฬารักบ้ีฟุตบอล   
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084605 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล                                                     3(2-2) 

 Strategies in  Handball   Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวางแผน โปรแกรมการฝก 

หลักการฝกซอม  การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกฬีาตามหลักวทิยาศาสตรการ
กฬีา   หลักและวิธีการฝกเฉพาะตําแหนง    การวางแผนและการจดัโปรแกรมการ 
ฝกซอม การเตรียมทีมเพื่อเขาแขงขัน  การจัดการแขงขันและการจดัการสําหรับ
กฬีาแฮนดบอล 
 

4084605 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล                                                  2(1-2) 

 Strategies in  Handball   Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวางแผน โปรแกรมการฝก 

หลักการฝกซอม  การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกฬีาตามหลักวทิยาศาสตรการ
กฬีา หลักและวิธีการฝกเฉพาะตําแหนง     การวางแผน  และการจัดโปรแกรมการ
ฝกซอม การเตรียมทีมเพื่อเขาแขงขัน  การจัดการแขงขันและการจดัการสําหรับ
กฬีาแฮนดบอล 
 

4084606 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฮอกก้ี                                                             3(2-2) 

 Strategies  in  Hockey  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวางแผนโปรแกรมการฝก 

หลักการฝกซอม  การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกฬีาตามหลักวทิยาศาสตรการ
กฬีา  การวเิคราะห    การเลนและการแขงขัน    การจัดเตรียมทีมเพือ่เขารวมการ
แขงขัน  การจดัการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาฮอกกี ้

 

4084606 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาฮอกก้ี                                                          2(1-2) 

 Strategies  in  Hockey  Coaching  and  Management 

  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปนผูฝกสอน  การวางแผนโปรแกรมการฝก 

หลักการฝกซอม  การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกฬีาตามหลักวทิยาศาสตรการ
กฬีา  การวเิคราะห  การเลนและการแขงขัน      การจัดเตรียมทีมเพื่อเขารวมการ
แขงขัน  การจดัการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาฮอกกี ้
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084607 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาโปโลน้ํา                                                         3(2-2) 

 Strategies  in  Water Polo  Coaching  and  Management 

 พัฒนาความรูและประสบการณในการแขงขันกีฬาโปโลน้ํา  การวิเคราะห
ปจจัย และองคประกอบของการควบคุมทีมใหพัฒนาสูความสําเร็จโดยสามารถ
วางแผนจัดโปรแกรมการฝกและการแกปญหาขณะแขงขัน  การจัดการแขงขันและ
การจัดการสําหรับกีฬาโปโลน้ํา 

 

4084607 กลยุทธฝกและการจัดการกีฬาโปโลน้ํา                                                             2(1-2) 

 Strategies  in  Water Polo  Coaching  and  Management 

 พัฒนาความรูและประสบการณในการแขงขันกีฬาโปโลน้ํา  การวิเคราะห
ปจจัย และองคประกอบของการควบคุมทีมใหพัฒนาสูความสําเร็จโดยสามารถ
วางแผนจัดโปรแกรมการฝกและการแกปญหาขณะแขงขัน  การจัดการแขงขันและ
การจัดการสําหรับกีฬาโปโลน้ํา 

 

4084608 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเซปกตะกรอ                                                 3(2-2) 

 Strategies  in  Sepak  Takraw  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักการวิธีการฝกทักษะและเทคนิค การเลนเฉพาะบุคคล การเลน
เปนทีม การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคลการจัดโปรแกรม  การวางแผนการเลน  

การเตรียมนกักีฬาเพื่อการแขงขัน  การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับนักกฬีา
เซปกตะกรอ 
 

4084608 กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเซปกตะกรอ                                               2(1-2) 

 Strategies  in  Sepak  Takraw  Coaching  and  Management 

 ศึกษาหลักการวิธีการฝกทักษะและเทคนิค การเลนเฉพาะบุคคล การเลน
เปนทีม การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคลการจัดโปรแกรม  การวางแผนการเลน  

การเตรียมนกักีฬาเพื่อการแขงขัน  การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับนักกฬีา
เซปกตะกรอ 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084609 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟตุบอล                                              2(1-2) 

 Advanced  Soccer  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬาฟุตบอล  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา     หลักการจัดการแขงขัน   รวมท้ังการประเมินผล  
จรรยาบรรณ  และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084609 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟตุบอล                                              1(0-2) 

 Advanced  Soccer  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬาฟุตบอล  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬ  การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน  รวมทั้งการประเมินผล  จรรยาบรรณ  

และ 
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084610 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬารักบ้ีฟุตบอล                                       2(1-2) 

 Rugby  Football  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬารักบ้ีฟุตบอล  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชี้แนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก  และเจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084610 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬารักบ้ีฟุตบอล                                       1(0-2) 

 Rugby  Football  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬารักบ้ีฟุตบอล  

วิธีการฝก  หลักการคัดเลือกนักกีฬา     การสรางความสมบูรณใหนกักฬีา  การใช
จติวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชีแ้นะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก  และเจาหนาท่ีและผูบริหารงานกฬีา 

 

4084611 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาบาสเกตบอล                                       2(1-2) 

 Basketball  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬาบอสเกตบอล  

วิธีการฝก     หลักการคัดเลือกนักกฬีา  การสรางความสมบูรณใหนกักีฬา  การใช
จติวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชีแ้นะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกฬีา 

 

4084611 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาบาสเกตบอล                                       1(0-2) 

 Basketball  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬาบอสเกตบอล  

วิธีการฝก     หลักการคัดเลือกนักกฬีา  การสรางความสมบูรณใหนกักีฬา  การใช
จติวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การชีแ้นะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การ
แกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกฬีา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084612 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวอลเลยบอล                                       2(1-2) 

 Volleyball  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคการเลนกีฬาวอลเลยบอล  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน  การช้ีแนะเพ่ือปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน    

การแกปญหาเฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขันรวมท้ังการประเมินผล 

จรรยาบรรณ  และคุณธรรมของผูฝก  เจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
 

4084612 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวอลเลยบอล                                       1(0-2) 

 Volleyball  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคการเลนกีฬาวอลเลยบอล  
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา  การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน  การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน    

การแกปญหาเฉพาะหนา     หลักการจัดการแขงขัน    รวมทั้งการประเมินผล 
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก เจาหนาทีและผูบริหารงานกีฬา 

 

4084613 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาตะกรอ                                                2(1-2) 

 Takraw  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกีฬาตะกรอ  วิธีการ
ฝก  หลักการคัดเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนกักีฬา  การใชจติวิทยาใน
การแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา  การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การแกปญหา
เฉพาะหนา  หลักการจัดการแขงขัน  รวมท้ังการประเมินผล  จรรยาบรรณ  และ
คุณธรรมของผูฝก  และเจาหนาท่ีและผูบริหารงานกีฬา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084613 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาตะกรอ                                                1(0-2) 

 Takraw  Training  Coaching  and  Management 

 การวางกลวิธีในการฝกทักษะ  และเทคนิคของการเลนกฬีาตะกรอ  วิธีการ
ฝก หลักการคดัเลือกนักกีฬา  การสรางความสมบูรณใหนกักฬีา  การใชจติวิทยาใน
การแขงขัน  การประเมินและแกไขจุดออนของนักกฬีา  การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การช้ีแนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน  การแกปญหา
เฉพาะหนา   หลักการจัดการแขงขัน  รวมทั้งการประเมินผล  จรรยาบรรณ  และ 
คุณธรรมของผูฝก  และเจาหนาท่ีและผูบริหารงานกฬีา 

 

4084801 การฝกประสบการณวชิาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 3                                       5(450) 

 Field  Experience  in  Sports Science 3 

  จดัใหนกัศึกษาไดฝกภาคปฏิบัตใินสถานการณจริง  เชน  ศูนยกฬีาของกรม 

 พลศึกษา  ศูนยกฬีาของการกีฬาแหงประเทศไทย  ศูนยฝกกีฬาเยาวชนของเทศบาล 

 ตลอดจนท้ังศูนยฝกกฬีาของเอกชน  โรงงาน  โรงแรมและสปอรตคลับตาง ๆ โดย 
 นกัศึกษาตองปฏิบัตหินาท่ีเปนผูฝกและจดัการกฬีาใน  3 กฬีา  อยางนอยกฬีาละ 
 ประมาณ  100  ช่ัวโมง 
 

4084901 การสัมมนาวิทยาศาสตรการกีฬา                                                                     2(2-0) 

 Seminars  in  Sports  Science 

 ศึกษาถึงแนวคิด  ตลอดจนปญหาทางวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีประสบใน
ปจจุบันเปนการศึกษาคนควารวมกันเพื่อนํามาอภิปราย  รายงาน  และวิเคราะห
แนวทางเพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาตาง ๆ เหลานั้น  ตลอดจนนําแนวทางนั้นมา
ประยุกตใชในการฝก  และการจัดการกีฬา 
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รหัส                                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

4084902 การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                    2(2-0) 

 Case  Study  in  Sports  Science 

 ความหมาย  จุดมุงหมายและเทคนิคการศึกษารายกรณี  เคร่ืองมือและ
ทักษะการใชเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษารายกรณี  การเลือกใชเคร่ืองมือ  การศึกษา
รายกรณี ทางวิทยาศาสตรการกีฬา  การบันทึกผล  สรุปผลและเสนอเผลการศึกษา
รายกรณี ทางวิทยาศาสตรการกีฬา 

 

4084903 การสัมมนาทางพลศึกษา                                                                                  2(1-2) 

 Seminars  Physical  Education 

 ศึกษาแนวคิด  ตลอดจนปญหาทางพลศึกษาท่ีประสบในปจจุบัน เปน
การศึกษาคนควารวมกันเพื่อนํามาอภิปราย  รายงาน และวิเคราะหแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงแกไขปญหาตาง  ๆ  เหลานั้น   ตลอดจนแนะแนวทางการนําหลัก
วทิยาศาสตรการกีฬามาใชในการเรียนการสอนพลศึกษา 
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หมูวชิาคณิตศาสตร   
(409) 

 

 

หมูวชิาคณิตศาสตร  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจดัลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี้ 

1.  คณิตศาสตรท่ัวไป                                                                   (409-1--) 

 2.  รากฐานคณิตศาสตร                                                                   (409-2--) 

3.  พีชคณิต                                                                    (409-3--) 

 4.  การวิเคราะห                                                                    (409-4--) 

 5.  เรขาคณิต                                                                    (409-5--) 

 6.  คณิตศาสตรสําหรับจุดประสงคเฉพาะ                                                                 (409-6--) 

 7.  ความนาจะเปนและสถิติ                                                                  (409-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                                                  (409-8--) 

 9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย                                                   (409-9--) 
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หมูวชิาคณิตศาสตร   (409) 

ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

คณิตศาสตร  1 4091101 

4091102 

4091103 

4091104 

4091105 

4091106 

4091107 

4091108 

4091109 

4091110 

4091201 

4091202 

4091401 

4091601 

4091602 

4091603 

4091604 

4091605 

4091606 

4091607 

 

 

 

3171102 

3171103 

3171104 

3171105 

3171107 

3171108 

3171109 

3171110 

- 

- 

3171201 

3171202 

3171401 

3171602 

3171603 

3171604 

3171608 

3171609 

3171611 

3171612 

 

คณิตศาสตร  2 

คณิตศาสตร  3 

คณิตศาสตร  4 

ระบบจํานวนเบ้ืองตน 

แคลคูลัสเบ้ืองตน 

คณิตศาสตรกบัการตัดสินใจ 
คณิตศาสตรท่ัวไป 

คณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

คณิตศาสตรเพื่อชีวิต 

หลักการคณิตศาสตร 
พีชคณิตระดับวิทยาลัย 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  1 

คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง  1 

คณิตศาสตรชางอิเล็กทรอนิกส 1 

คณิตศาสตรชางอิเล็กทรอนิกส 2 

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2 

คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร 
หลักคณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต 
 

 

 

 

 

2(2-0) 

 2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

คณิตศาสตรสําหรับการประกันภัย 4091608 

4091609 

 

4091610 

 

4092201 

4092202 

4092401 

4092501 

4092601 

4092602 

4092603 

4092605 

4092606 

4092701 

4093101 

4093201 

4093301 

4093302 

4093303 

4093401 

4093402 

 

4093501 

 

 

 

 

3171616 

- 

4093603 

4091610 

3171618 

3172203 

- 

3172402 

3172501 

3172613 

3172614 

3172615 

- 

- 

- 

3173106 

3173204 

3173302 

- 

- 

3173403 

4093402 

3173404 

3173502 

 

คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3 

คณิตศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร 
ระบบจํานวน 

การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน 

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 

เรขาคณิตเบ้ืองตน 

พีชคณิตเชิงเสน 1 

พีชคณิตเชิงเสน 2 

คณิตศาสตรประยุกต 
คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง 2 

คณิตเศรษฐศาสตร 
โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร 
ประวัติคณิตศาสตร 
ทฤษฎีเซต 

พีชคณิตนามธรรม 1 

การสรางตนแบบและการจาํลองสถานการณ 
คณิตศาสตรเต็มหนวย 
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3 

สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

สมการอนุพันธสามัญ 

รากฐานเรขาคณิต 

 

 

 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

คณิตศาสตรงานทอ 4093602 

4093604 

4093605 

4093606 

4093607 

4093608 

4093702 

4093801 

4094201 

4094202 

4094301 

4094302 

4094303 

4094401 

 

4094402 

4094403 

4094404 

4094405 

 

4094406 

4094407 

 

4094408 

4094409 

 

 

 

3173621 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3174205 

3174206 

3174303 

3174304 

3174305 

4094401 

3174405 

3174406 

3174407 

3174408 

4094405 

3174409 

3174410 

3174411 

4094406 

- 

- 

 

 

 

กาํหนดการเชิงเสน 

คณิตศาสตรประกันภัย 
ทฤษฎีเกม 

คณิตศาสตรทางวิทยาศาสตรกายภาพ 

ทฤษฎีดอกเบ้ีย 
คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร 
การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา 
ทฤษฎีจํานวน 

ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร 
พีชคณิตนามธรรม 2 

พีชคณิตเชิงเสน 

ทฤษฎีสมการ 
สมการเชิงอนุพันธยอย 
สมการอนุพันธยอย 
แคลคูลัสช้ันสูง 
การวิเคราะหเวคเตอร 
การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 
การวิเคราะหจํานวนจริงเบ้ืองตน 

การวิเคราะหเชิงจริงเบ้ืองตน 

การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบ้ืองตน 

การวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบ้ืองตน 

การวิเคราะหจํานวนจริง 1 

การวิเคราะหจํานวนจริง 2 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

การวิเคราะหเชิงซอน 1 4094410 

4094411 

4094501 

 

4094502 

 

4094503 

4094504 

 

4094505 

 

4094601 

4094602 

4094603 

4094604 

4094605 

4094606 

4094607 

4094801 

4094802 

4094901 

4094902 

- 

- 

3174503 

4094501 

3174504 

4094502 

- 

3174506 

4094504 

3174507 

4094505 

3174622 

3174623 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3174901 

- 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0)  

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(90) 

5(350) 

3(3-0) 

3(3-0) 

 

การวิเคราะหเชิงซอน 2 

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 

เรขาคณิตนอกระบบยคุลิค 

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 
เรขาคณิตโปรเจคทีพ 

เรขาคณิตเชิงอนุพันธ 
ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 

ทฤษฎีกราฟ 

ทอพอโลยีเบ้ืองตน 

โทโปโลยีเบ้ืองตน 

คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3 

คณิตศาสตรช้ันสูง 
ทฤษฎีรหัส 

ทฤษฎีออพติไมเซช่ันและการประยุกต 
ทฤษฎีการควบคุม 

ทฤษฎีสินคาคงคลัง 
คณิตศาสตรธุรกิจ 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร 
การฝกประสบการณวิชาชีพคณิตศาสตร 
สัมมนาคณิตศาสตร 
การศึกษาสวนบุคคล 
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คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิาคณิตศาสตร  (409) 

 

รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 

 

4091101 คณิตศาสตร  1                                                                                                    2(2-0) 

 Mathematics  1 

เซต  ระบบจํานวนจริง   ตรรกศาสตร    สมการ   วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 
ทฤษฎีบททวินามสําหรับนักศึกษากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 

4091102 คณิตศาสตร  2                                                                                                    2(2-0) 

 Mathematics  2 

โครงสรางของคณิตศาสตร  ฟงกชันและกราฟ  วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  
จาํนวนเชิงซอน  เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัดกรวย 

 

4091103 คณิตศาสตร  3                                                                                                    2(2-0) 

 Mathematics  3 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4091101  คณิตศาสตร  1   

เมตริกซและดีเทอรมิแนนซ  เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัด 

กรวย 
สําหรับนักศึกษากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 

4091104 คณิตศาสตร  4                                                                                                    2(2-0) 

 Mathematics  4 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4091102  คณิตศาสตร  2 

ลิมิต   และความตอเนื่อง   อนุพันธของฟงกชัน     การประยุกตของอนุพันธ   
อินเดฟฟนนิทอินทิกรัล 

สําหรับนักศึกษากลุมวิทยาศาสตร  และครุศาสตร  (สายวิทยาศาสตร) 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4091105 ระบบจํานวนเบ้ืองตน                                                                                         3(3-0) 

 Introduction  to  Number  System 

เมตริกซ และตัวกําหนด ระบบจํานวน  ระบบสมการ  อสมการ   การดําเนิน 

การเชิงเสน 

 

4091106 แคลคูลัสเบื้องตน                                                                                                3(3-0) 

 Introduction  to  Calculus 

อันดับ  และอนุกรม  ลิมิต  ความตอเนื่อง  อนุพันธและอินทิกรัล 
 

4091107 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ                                                                               2(2-0) 

 Mathematics  and  Decision  Making 

การเกบ็รวบรวมขอมูล      การนําเสนอขอมูล       การวัดแนวโนมเขาสูสวน 

กลาง  การวัดการกระจาย   วิธีเรียงสับเปล่ียนและวิธีจัดหมู    ความนาจะเปน ทฤษฎี 

การตัดสินใจเบ้ืองตน 

 

4091108 คณิตศาสตรท่ัวไป                                                                                               2(2-0) 

 General  Mathematics 

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร   ประโยชนและคุณคาของ
คณิตศาสตร  การใหเหตุผลเชิงตรรกะท่ัวไปที่ไมใชสัญลักษณ  ดอกเบ้ีย  ภาษีการเชา
ช้ือ  คานายหนา  การจํานอง  และการขายฝาก  การทําผังและแผนท่ี 

 

4091109 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                                                                                           2(2-0) 

 Fundamental  Mathematics 

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร     การใหเหตุผล     เซต     ความ 

สัมพันธและหนึ่งฟงกชัน  ระบบเลขฐาน  จํานวนจริง 
 

 

 

 



 
318

รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4091110 คณิตศาสตรเพื่อชีวิต                                                                                          2(2-0) 

 Mathematics  for  Daily  Life 

ดอกเบ้ีย    การเชาซ้ือ    คานายหนา   การจํานอง   การจํานําและการขายฝาก   

หุนและดัชนี  ราคาพื้นท่ีและปริมาตร  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

4091201    หลักการคณิตศาสตร                                                                                          3(3-0) 

 Principles  of  Mathematics 

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร   จํานวนจริง  ตรรกศาสตร  การ
พิสูจน  เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน  (เนนวธีิการพิสูจน) 

 

4091202    พีชคณิตระดับวิทยาลัย                                                                                       3(3-0) 

 College  Algebra 

เศษสวนยอย  ฟงกชันเลขช้ีกําลัง  ฟงกชันลอการิทึม   ฟงกชันพหุนาม  

ฟงกชันตรรกยะ  ฟงกชันตรีโกณมิติ  ฟงกชันไฮเพอรโบลิก  สมการพหุนาม  ลําดับ
และอนุกรม    ทฤษฎีบทพหุนาม    เมทริกซ  ตัวกําหนด  และการประยุกตในการแก 
สมการเชิงเสน 

 

4091401    แคลคูลัส  และเรขาคณิตวิเคราะห 1                                                                   3(3-0) 

 Calculus  and Analytic Geometry 1 

เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง  วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน  

ฟงกชันตอเนื่อง    อนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต    ฟงกชันอดิศัย  การ
ประยุกตอนุพันธ   และอินทิกรัล 

 

4091601    คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง  1                                                           2(2-0) 

 Mathematics  for  Metal  Work  and  Construction  Work   

เรขาคณิตวิเคราะหเบ้ืองตน    การหาคาลิมิตฟงกชัน อนุพันธและ อินทิกรัล   
สมการเชิงอนุพันธและความนาจะเปนเบ้ืองตน 
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รหัส                 ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 

 

4091602    คณิตศาสตรชางอิเล็กทรอนิกส  1                                                                      3(3-0) 

 Mathematics  for  Electronics  1 

สถิติเบ้ืองตน  พีชคณิตเชิงเสนวาดวย  เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  การแก
สมการโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต  แคลคูลัสเบ้ืองตนวาดวยลิมิต   ความ
ตอเนื่อง  การหาอนุพันธ  คาสูงสุดและคาตํ่าสุด  การอินทิเกรต 

 

4091603  คณิตศาสตรชางอิเล็กทรอนิกส  2                                                                      3(3-0) 

 Mathematics  for  Electronics  2 

เทคนิคการอินทิเกรต  การแกสมการอนุพันธเบ้ืองตน อนุกรมชนิดตางๆ  

เวคเตอรวเิคราะหวาดวยเกรเดียนตไดเวอรเจนซ  และ  เคิรล    การแปลงลาปลาซ 

 

4091604     คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  1                                                                   3(3-0) 

 Mathematics  for  Science  1 

ลิมิตของฟงกชัน     ฟงกชันตอเนื่อง     อนุพันธ      บทประยุกตของอนุพันธ   
อนุพันธยอย    อินทิกรัล      อินทิกรัลของฟงกชันชนิดตาง ๆ  อินทิกรัลจํากัดเขตและ 
ไมจาํกัดเขต 

 

4091605    คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  2                                                                    3(3-0) 

 Mathematics  for  Science  2 

เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิเกรตหลายช้ัน สมการอนุพันธอันดับ 1 และ
อันดับ  n   สมการอนุพันธยอย  เทคนิคการแกสมการอนุพันธ  การแปลงลาปลาซ 

 

4091606    คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร                                                                        3(3-0) 

 Mathematics  for  Computer 

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร  เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน  ระบบ
เลขฐานตางๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน   2, 8, 16 เมทริกซและดีเทอร มิแนนต  พีชคณิต     

บูลีน 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4091607   หลักคณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต                                                               3(3-0) 

 Principles  of  Mathematics  for  Applied  Statistics 

ตรรกศาสตร  วิธีพิสูจนแบบตาง ๆ เซต  ระบบจํานวน  เศษสวนยอย  
ความสัมพันธฟงกชัน   การอุปนัยทางคณิตศาสตร   อันดับอนุกรม    การจัดลําดับ   

การจัดหมู  ทฤษฎีบททวินาม 

 

4091608 คณิตศาสตรสําหรับการประกันภัย                                                                     3(3-0) 

 Mathematics  for  Insurance 

มโนมติพ้ืนฐานของการประกันภัย ปญหาชีวติและการดํารงชีวิต  ความรู 
ท่ัวไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต         ความเปนมาและหลักการของการประกันชีวิต   

เบ้ียประกันและการคิดเบ้ียประกัน    แบบแผนของงานประกันชีวิต    ขอจํากัดและ 
ขอยกเวน  ดอกเบ้ียทบตนและรายป       คาสะสมและคาปจจุบัน       อัตราสวนลด 

ของดอกเบ้ียและอัตราสวนลดของดอกเบ้ียรายป  การปลอยเงินกูโดยผอนชําระเปน 

งวด ๆ 

 

4091609    คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา                                                                  3(3-0) 

 Mathematics  for  Elementary  School  Teachers 

ระบบคณิตศาสตร   ตรรกศาสตรเบ้ืองตน    เซตเบ้ืองตน   ระบบเลขฐาน   

แนวคิด (concept)  คณิตศาสตรตามเนื้อหาระดับประถมศึกษาใหสมบูรณ 
 

4091610    คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  3                                                                    3(3-0) 

 Mathematics  for  Science  3 

อนุกรมไมรูจบ  เวคเตอรและการวิเคราะหเวคเตอร  เมทริกซ  จํานวน
เชิงซอน  และการวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบ้ืองตน 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4092201    ระบบจํานวน                                                                                                      3(3-0) 

 Number  System 

การสรางระบบจํานวน  จํานวนธรรมชาติ  จํานวนเต็ม  สมบัติตางๆ ของ
จาํนวนเต็ม  จาํนวนตรรกยะ  จํานวนจริง  จํานวนเชิงซอน 

 

4092202    การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน                                                         3(3-0) 

 Introduction  to  Mathematical  Modelling 

ข้ันตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหา
ดานตางๆ  โดยกลาวถึงการวิเคราะหปญหา  การกําหนดนัยท่ัวไป  การตรวจสอบนัย
ท่ัวไป  การสรุปเปนตัวแบบ  การแปลความหมายของคําตอบ 

 

4092401    แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2                                                                     3(3-0) 

 Calculus  and Analytic Geometry 2 

    รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4091401  แคลคูลัส  และเรขาคณิตวิเคราะห 1   

 พิกดัเชิงข้ัว  สมการอิงตัวแปรเสริม       อินทิกรัลจํากัดเขต      เทคนิคการ 
อินทิเกรต      การประยุกตอินทิกรัลจํากัดเขต       อนุพันธ        และอินทิกรัลของ 
ฟงกชันในพิกัดเชิงข้ัว  อินทิกรัลไมตรงแบบ  หลักเกณฑโลปตาล  ลําดับและอนุกรม  

อนุกรมกําลัง 
 

4092501 เรขาคณิตเบ้ืองตน                                                                                               3(3-0) 

 Introduction  to  Geometry 

ระบบสัจพจน    เรขาคณิตของยุคลิค    พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิค    โดยใช 
แนวทางอื่น  วเิคราะหเนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิค  โดยใชระบบสัจพจน   การคนพบ 

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4092601 พีชคณิตเชิงเสน  1                                                                                              3(3-0) 

 Linear  Algebra  for  Applied  Statistics  1 

เวคเตอร  เวคเตอรสเปช  ฐาน  มิติ  การแปลงเชิงเสน  เมตริกซและการ
ดําเนินการบนเมตริกซ  เมตริกซชนิดพิเศษ การหาอินเวอรส  การเจนเนอรัลไลซอิน
เวอรสของเมตริกซ  ความคลายของแคโนนิคัลฟอรมสมมูลเชิงวิธีจัดหมู 

 

พีชคณิตเชิงเสน  2                                                                                              3(3-0) 4092602 

 Linear  Algebra  for  Applied  Statistics  2 

ทบทวนเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับเมตริกซ  การเปล่ียนฟอรมของเมตริกซซ่ึงไมใช
เมตริกซเอกฐานเปนเมตริกซสามเหล่ียมและเมตริกซเฉียง  ทฤษฎีบทของคาไอแกน  

และเวคเตอรไอแกน  การใชเมตริกซ  ศึกษาเกี่ยวกับเวคเตอรสเปชนามธรรม  ฟงกชัน
ของเมตริกซ 

 

4092603 คณิตศาสตรประยุกต                                                                                          3(3-0) 

 Applied  Mathematics 

สถิตเิบ้ืองตน    พีชคณิตเชิงเสนวาดวยเมตริกซและดีเทอรมิแนนต    การแก 
สมการ  โดยใชเมตริกซและดีเทอรมิแนนต    แคลคูลัสเบ้ืองตนวาดวย    ลิมิต  ความ 

ตอเนื่อง  การหาอนุพันธแบบตาง ๆ คาสูงสุด และคาตํ่าสุด  และการอินทิเกรตแบบ
ตางๆ  

 

4092605 คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง  2                                                           2(2-0) 

 Mathematics  for  Metal Work  and  Construction  Work 2 

เรขาคณิตวิเคราะหวาดวย เสนตรง  วงกลม พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอรโบลา  
ฟงกชัน         และความตอเนื่องของฟงกชันประเภทตาง ๆ อนุพันธของฟงกชันชนิด 

ตาง ๆ และการนําไปใช   คาสูงสุดและคาตํ่าสุดของฟงกชัน การอินทิเกรตฟงกชันตาง 
ๆ เทคนิคการอินทิเกรต  การอินทิเกรต 2 ช้ัน และ 3 ช้ัน  และการนําไปใชในงานชาง
โลหะและกอสราง 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4092606 คณิตเศรษฐศาสตร                     3(3-0) 

  Mathematics for Economics 

การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร เชน ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับเมทริกซ สมการเชิงเสน กฎเกี่ยวกับดิฟเฟอเรนเซียล กฎการหา
อนุพันธแคลคูลัสเชิงอนุพันธ การหาคาสูงสุด และคาตํ่าสุด  ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค
และอุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค และทฤษฎีการผลิต เปนตน 

 

4092701 โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร                                                                   3(2-2) 

 Programming  Package  for  Mathematics 

การใชโปรแกรมสําเ ร็จรูปในดานคณิตศาสตร   โดยยกตัวอยางเ ชิง
คณิตศาสตรในการบรรยายการฝกปฏิบัต ิ

 

4093101 ประวัตคิณิตศาสตร                                                                                             3(3-0) 

 History  of  Mathematics 

คณิตศาสตรวาดวยระบบจํานวนของชาติตาง ๆ ตั้งแตสมัยกอนศตวรรษท่ี 17  

ปรัชญาคณิตศาสตรและแนวคิดบางประการเก่ียวกับคณิตศาสตรปจจุบัน  ใหศึกษาถึง
ประวัติและผลงานเดน ๆ ของนักคณิตศาสตรท่ีสําคัญ ๆ ตลอดจนใหทราบความ
เปนมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในประเทศไทย 

 

4093201 ทฤษฎีเซต                                                                                                           3(3-0) 

 Set  Theory 

การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน  สัจพจนของการเลือก  เซต 

อันดับ  จาํนวนเชิงการนับ  จํานวนเชิงอันดับท่ี 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4093301 พีชคณิตนามธรรม  1                                                                                          3(3-0) 

 Abstract  Algebra  1 

กลุม  กลุมยอย กลุมวัฎจักร กลุมวิธีเรียงสับเปล่ียน สาทิสสัณฐาน  

สมสัณฐาน  อัตสัณฐาน  กลุมยอยปกติ  ทฤษฎีบทเคยเลย  กลุมผลหาร  วง อินทิกรัล
โดเมน  สนาม 

 

4093302 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ     3(3-0) 

  Modelling and Simulation 

 การสรางและการวิเคราะหตนแบบเชิงคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับปญหา
ตอเนื่องและไมตอเนื่อง การสรางรูปแบบและตนแบบของปญหา การหาคําตอบของ
ปญหา การจําลองสถานการณ การวิเคราะหผลลัพธ 

 

4093303 คณิตศาสตรเต็มหนวย                                                                                        3(3-0) 

 Discrete  Mathematics 

การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด    ทฤษฎีกราฟ    การแทนกราฟดวย
เมตริกซ ตนไมและการแยกจําพวกขายงาน      พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู      
ออโตมาตา  ไวยกรณและภาษา  ระบบเชิงพีชคณิต  โพเซตและแลตทิช 

 

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  3                                                                     3(3-0) 

 Calculus  and  Analytic  Geometry  3 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4092401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 

เวคเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3  มิติ  วาดวยเสนตรง  ระนาบโคง
และผิว  อนุพันธยอย  อินทิกรัลสองช้ัน  อินทิกรัลสามช้ันและการประยุกต  สมการ
เชิงอนุพันธ 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4093402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ                                                                                   3(3-0) 

 Ordinary  Differential  Equations 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4092401  แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห  2 

ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและ   
การประยุกต  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับ  n  ท่ัวไป   ระบบสมการเชิงอนุพันธ 

              การแปลงลาปลาซ 

 

4093501 รากฐานเรขาคณิต                                                                                               3(3-0) 

 Foundation  of  Geometry 

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค  พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา  พัฒนาการ
เรขาคณิตเชิงวงรี  พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ใน
แงระบบสัจพจน 

 

4093602 คณิตศาสตรงานทอ                                                                                            3(3-0) 

 Mathematics  for  Piping 

ศึกษาเกี่ยวกับไฮดรอลิกของน้ํา  ระบบทอน้ําปะปา  วิธีกําหนดทอเมน  ทอ
แยกและทอจายน้ํา  ท่ีใชในบานและอาคารหลายชั้น  วิธีคํานวณเกี่ยวกับขนาดของ
เคร่ืองสูบน้ํา  อัตราการสูบ ระบายน้ํา  ถังน้ํา  แรงดัน  อัตราการใชน้ําของเคร่ือง
สุขภัณฑ ระบบทอนํ้าท้ิงท่ีเปนน้ําสกปรกและนํ้าฝน  วิธีคํานวณปริมาณการรับน้ําของ
ทอน้ําท้ิงและวิธีกําหนดขนาดของทอน้ําท้ิง    ระบบทอน้ํารอน     เคร่ืองทําน้ํารอน
ชนิดตาง ๆ ขนาดของเคร่ือง  อุณหภูมิน้ํารอน 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4093604    กําหนดการเชิงเสน                                                                                             3(3-0) 

 Linear  Programming 

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสน       ปญหากําหนดการ 
เชิงเสน  ผลเฉลยโดยกราฟ  ระเบียบวิธีซิมเพลกซ    ปญหาคูเสมอกัน    สภาพเส่ือม 

คลาย     กาํหนดการเชิงจํานวนเต็ม การประยุกตของกําหนดการเชิงเสนกับปญหา 
ตาง ๆ  (เนนการแกปญหาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร) 

 

4093605    คณิตศาสตรประกันภัย                                                                                       3(3-0) 

 Actuarial  Mathematic 

ทฤษฎีและหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย       ทฤษฎีความนาจะเปนของ 
การประกันภัย    ความหมายและลักษณะของการประกันภัย      การประกันและการ 
ประกันภัยอ่ืนๆ   ความนาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย  การคิดดอกเบ้ีย  ตาราง 
มรณะ  คารายป  การคํานวณคาประกันแบบตาง ๆ  เงินสํารองประกันชีวิต 

 

4093606 ทฤษฎีเกม                      3(3-0) 

Game Theory 

 นยิาม   ยทุธวิธี  สมดุล   เกมผลบวกเปนศูนย รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ  
ยทุธวิธีท่ีดีท่ีสุด เกมสมมาตร การใชโปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎียูทิลิตี ้เกม n - คน  เกม 

ในรูปแบบท่ีกวางข้ึน 

 

4093607 คณิตศาสตรทางวิทยาศาสตรกายภาพ                   3(3-0) 

  Mathematics  of  Physical  Science 

ฟงกชัน ลิมิตของฟงกชัน  ฟงกชันตอเนื่อง   อนุพันธ   การประยุกตของ
อนุพันธ   ปริพันธ จํากัดเขต และไมจํากัดเขต การประยุกตของปริพันธจํากัดเขต การ
แปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4093608 ทฤษฎีดอกเบ้ีย                      3(3-0)        

  Theory of Interests 

ดอกเบ้ียคงตน  ดอกเบ้ียทบตน  สวนลดและดอกเบ้ีย  คารายป  คารายงวด  

สวนประกอบคารายป  ตารางเงินผอนและกองทุนสะสม  อัตราดอกเบ้ียท่ีเปนจริง  
อัตราสวนลดที่เปนจริง   อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุน   หุน   พันธบัตร   หลักทรัพย   
การชําระหนี้แบบตาง ๆ  การใชคณิตศาสตรและสถิติในการวเิคราะหดานการเงิน 

 

4093702    คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร                                                                     3(2-2) 

 Computer  Assisted  Instruction  in  Mathematics    

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางบทเรียนคณิตศาสตร  เพื่อใชศึกษาสวน
บุคคลและเพื่อสอนในช้ัน 

 

4093801    การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา                                                     3(2-2) 

 Analysis  of  Secondary  School  Mathematics   

วิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  เนนแนวคิดทางคณิตศาสตร  
และการเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตรพรอมท้ังการใชส่ือประกอบ 

 

4094201    ทฤษฎีจํานวน                                                                                                     3(3-0) 

 Theory  of  Numbers 

การหารลงตัว  จํานวนเฉพาะ  สมภาค  ทฤษฎีบทสวนตกคางกําลังสอง      
สมการไดโอแฟนไทน  ฟงกชันของออยเลอร  สัญลักษณของเลอจองค  บทต้ังของ
เกาส  สัญลักษณของยาโคบี 

 

4094202    ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร                                                                              3(3-0) 

 Mathematical  Logic 

โครงสรางคณิตศาสตร    กฏแหงการอางอิง     ความสมเหตุสมผล     การ 
พิสูจน 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094301   พีชคณิตนามธรรม  2                                                                                          3(3-0) 

 Abstract  Algebra  2 

    รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4093301  พีชคณิตนามธรรม  1    

ทฤษฎีบทของซิโลว  วง   อุดมคติ   โดเมนแบบยคุลิค    วงพหุนาม     สนาม 

  สนามภาคขยาย  ทฤษฎีบทของกาลัวส 
 

4094302    พีชคณิตเชิงเสน                                                                                                  3(3-0) 

 Linear  Algebra 

เวคเตอรและปริภูมิเวคเตอร       เมทริกซและการแปลงเชิงเสน       คาเฉพาะ      
เวคเตอรเฉพาะ   รูปแบบเชิงเสนคู       รูปแบบกําลังสอง      ผลคูณสเกลาร  ออโทโก- 

นลัลิต ี

 

4094303    ทฤษฎีสมการ                                                                                                      3(3-0) 

 Theory  of  Equations 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4092401  แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2 

สมการพหุนาม   สมบัติของสัมประสิทธ์ิและรากของสมการ    สมการกําลัง 
สอง  สมการกําลังสาม  สมการกําลังส่ี  การประมาณรากสมการ 

 

4094401    สมการเชิงอนุพันธยอย                                                                                       3(3-0) 

 Partial  Differential  Equations 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4093401    แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 3 

  4093402    สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง  สมการเชิง
อนุพันธเชิงวงรี  สมการเชิงอนุพันธเชิงไฮเพอรโบลา    สมการเชิงอนุพันธเชิง
พาราโบลา  อินทิกรัลของอนุพันธ 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094402              แคลคูลัสชั้นสูง                                                                                                   3(3-0) 

 Advanced  Calculus 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4093401  แคลคูลัส  และเรขาคณิตวิเคราะห 3 

ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน   ฟงกชันพิเศษ   ฟงกชันของตัวแปรหลายตัว 
 อินทิกรัลตามเสน  อินทิกรัลตามผิว   การทดสอบการลูเขาของอินทิกรัลไมตรงแบบ 

 

4094403    การวิเคราะหเวคเตอร                                                                                         3(3-0) 

 Vector  Analysis 

พีชคณิตของเวคเตอร  อนุพันธของเวคเตอร  อินทิกรัลของเวคเตอร  พิกัดเชิง
เสนโคง  และการวิเคราะหเทนเซอร 

 

4094404    การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร                                                                              3(3-0) 

 Mathematical  Analysis 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4092401  แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห  2 

ระบบจํานวนจริงและระบบจาํนวนเชิงซอน  ลิมิต  ความตอเนื่อง   อนุพันธ 
และอินทิกรัล 

 

4094405    การวิเคราะหจํานวนจริงเบื้องตน                                                                       3(3-0) 

 Introduction  to  Real  Analysis 

ระบบจํานวนจริง     ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง     ลําดับและอนุกรมของ 
จาํนวนจริง   ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธ    รีมันนอินทิกรัล 

 

4094406    การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน                                                                3(3-0) 

 Introduction  to  Complex  Analysis 

ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน  ฟงกชันวิเคราะห  ฟงกชันมูลฐาน  อนุพันธ  
อินทิกรัล  ลําดับและอนุกรมของฟงกชันตกคาง  การสงคงแบบ 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094407    การวิเคราะหเชิงตัวเลข                                                                                       3(3-0)

 Numerical  Analysis 

การวิเคราะหคาผิดพลาด  ผลตางจํากัด    การประมาณคาในชวง    วิธีกําลัง
สองนอยท่ีสุด        การหาอนุพันธเชิงตัวเลข        การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตร 
นวิตัน - โคตัสและกรณีเฉพาะของสูตรนี้      ผลรวมอนุกรม   ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ 
สมการเชิงพีชคณิต  และสมการเชิงอนุพันธ 

 

4094408 การวิเคราะหจํานวนจริง 1                    3(3-0) 

  Real  Analysis  1 

จาํนวนจริง  สวนตัดเดเดคินด  เซตปด  เซตเปด  ปริภูมิเมทริกซ  เซตสมบูรณ 
 เซตของโบเรล    ฟงกชันตอเนื่องบนปริภูมิเมทริกซ      ความติดตอ     ความสมบูรณ 
 ความปกคลุมแนน 

 

4094409 การวิเคราะหจํานวนจริง 2                    3(3-0) 

  Real  Analysis  2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4094408 การวิเคราะหจาํนวนจริง  1 

ทฤษฎีเมเซอรพ้ืนฐาน  เลอเบสกเมเซอร  รีมันนอินทิกัรัล  เลอเบกอินทิกรัล   

ทฤษฎีเมเซอรท่ัวไป  เมเซอรและเอาเตอรเมเซอร ปริภูมิตาง ๆ  เชน  ปริภูมิบานาค  

ปริภูมิเชิงเสน  ปริภูมิเมเซอร  

 

4094410 การวิเคราะหเชิงซอน 1                     3(3-0) 

  Complex  Analysis  1 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  3 

จาํนวนเชิงซอน    การหาอนุพันธ    การอินทิเกรต  ทฤษฎีบทของโคชี  สูตร 
อินทิกรัลของโคชี  อนุกรมของเทเลอร   และอนุกรมของโลรองต   สวนตกคาง  การ 
สงคงแบบและการประยกุต 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094411 การวิเคราะหเชิงซอน 2       3(3-0)  

  Complex  Analysis  2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4094406 การวิเคราะหเชิงซอน  1 

ฟงกชันวิเคราะห  อนุกรมกําลัง  การแปลงเมอบิอุส  การอินทิเกรตเชิงซอน  

ทฤษฎีโคชี  สูตรของโคชีอินทิกรัลและผลสืบเนื่อง  แคลคูลัส  ของสวนตกคาง  
ฟงกชันฮารมอนิก 

 

4094501    เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค                                                                                  3(3-0) 

 Non-Euclidean  Geometry 

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค  เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา  เรขาคณิตเชิงวงรี  
เรขาคณิตทรงกลม  ความคลองจองของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 

 

4094502    เรขาคณิตเชิงภาพฉาย                                                                                         3(3-0) 

 Projective  Geometry 

การเกดิจุดและเสน       ภาวะคูกัน       ภาวะเชิงภาพฉาย       อัตราสวนไขว 
ทฤษฎีบทของเดซารกสและปปปุส  เอกพันธ  พิกัดแบบจุด  พิกัดแบบเสน  โฟกัส
ของภาคตัดกรวย  ส่ิงหุมผิวโคงกําลังสอง  ภาพฉายของเสน 

 

4094503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ        3(3-0) 

 Differential  Geometry 

รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3 และ4093402 

สมการอนุพันธสามัญ 

  ทฤษฎีของเสนโคงและผิว  โดยวิธีการเชิงอนุพันธ 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094504    ทฤษฎีกราฟเบื้องตน                                                                                          3(3-0) 

 Introduction to Graph  Theory 

บทนิยามของกราฟ   ความไมขาดตอนของกราฟ  วิถี  ตนไม   กราฟแบบ
ออยเลอรและแฮมิลตัน   กราฟเชิงระนาบและภาวะคูกัน  การระบายสีของกราฟ   ได
กราฟ  และการไหลของขายงาน 

 

4094505    ทอพอโลยีเบ้ืองตน                                                                                             3(3-0) 

 Introduction  to  Topology 

แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับทอพอโลยี   ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง  ปริภูมิอิง
ระยะทาง  ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ความกระชับและความเช่ือมโยง 

 

4094601    คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  3                                                             3(3-0) 

 Electrical  and  Electronics  Mathematics   3 

เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง  สมการเชิง
อนุพันธอันดับสูงข้ึน  การประยุกต  การแปลงลาปลาซและแนะนําการแกสมการเชิง
อนุพันธยอย           

 

4094602    คณิตศาสตรชัน้สูง                                                                                              3(3-0) 

 Higher  Mathematics  

 เรขาคณิตศาสตรวาดวยเสนตรง  วงกลม พาราโบลา  วงรี  ไฮเพอรโบลา
ฟงกชันและความตอเนื่องของฟงกชัน      อนุพันธของฟงกชัน       และการนําไปใช    
คาสูงสุดและคาตํ่าสุดของฟงกชัน      การอินทิเกรตของฟงกชันตางๆ      เทคนิคการ 
อินทิเกรตและการนําไปใช 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094603 ทฤษฎีรหัส                      3(3-0) 

  Coding Theory 

รหัส  ความคลาดเคลื่อนและอัตราเร็วของขาวสาร ความเชื่อถือได พีชคณิต
บนรหัส  รหัสเชิงเสน  การใชเมทริกซในรหัสเชิงเสน  แมกซิมัมไลลิฮูดสําหรับรหัส
เชิงเสน  ขอบเขตของรหัส  รหัสสมบูรณ  รหัสชามมิง  รหัสขยาย  รหัสโกเลย  รหัส
ไซคลิก 

 

4094604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต      3(3-0) 

  Optimization Theory  and  Applications 

วิธีพ้ืนฐานในออพทิไมเซชันของฟงกชันตัวแปรตัวเดียวและตัวแปรหลายตัว  
ทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาในโปรแกรมเชิงเสน  และโปรแกรมไมเชิงเสน   

ตวัอยางออพทิไมเซชันและการประยุกต 
 

4094605 ทฤษฎีการควบคุม                     3(3-0) 

 Control Theory 

 ทฤษฎีท่ีใชในการควบคุมระบบตาง ๆ ไดแก ระบบกลศาสตร  ระบบเคมี  

และระบบไฟฟา  การจําลองเลียนแบบระบบเหลานี้  เทคนิคการแกปญหาและการ
เปล่ียนแปลงระบบ  การวิเคราะหเสถียรภาพ  ผลตอบสนองความถ่ี  

 

4094606 ทฤษฎีสินคาคงคลัง        3(3-0) 

  Inventory  Theory 

แบบจําลองสินคาคงคลัง  การโปรแกรมเชิงเสน  ตนทุนคอนเวกซ  และ
คอนเคฟ    อัลกอลิทึม    การวางแผน    การวิเคราะหแบบฮอริซ     แบบจําลองสินคา 
คงคลังโดยใชความ นาจะเปน  แบบจําลองสถิติ  แบบจําลองปริมาณการส่ัง  
แบบจําลองทบทวนตอเนื่องอยาง สโตแคสติค 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094607 คณิตศาสตรธุรกิจ                     3(3-0) 

  Business  Mathematics 

ใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถทางคณิตศาสตร  ในการศึกษาธุรกิจ
ท้ังในทางทฤษฎีและการประยุกตใช  เชน  ศึกษาแนวคิดและนิยาม  สมการและ
กราฟ  ความชันของสวนโคง  สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน  การหาคาสูงสุด  และ
คาตํ่าสุดของฟงกชันที่สัมพันธกบัทางธุรกิจ  อนุพันธบางสวน  อินทิเกรชัน  และการ
ประยุกตในทางธุรกิจ  อนุกรมและการนําความรูเ ร่ืองอนุกรมไปใชทางธุรกิจ  
เมตริกซ  สมการเชิงเสนและพื้นฐานการวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจเชิงสถิติ  และ
สถิตเิชิงเปรียบเทียบ 

 

4094801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพคณิตศาสตร                   2(90) 

  Preparation  for  Professional experience  in Mathematics 

 จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วชิาชีพในดานการรับรูลักษณะ      และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัว 
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

 

4094802 การฝกประสบการณวชิาชีพคณิตศาสตร                  5(350) 

  Field  Experience  in  Mathematics 

ใหทําการฝกงานท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร    คณิตศาสตรประยุกต    สถิต ิ หรือ 
คอมพิวเตอรกบัหนวยงานของรัฐบาล  หรือเอกชน 

 

4094901    สัมมนาคณิตศาสตร                                                                                            3(3-0) 

 Seminar  in  Mathematics 

สัมมนาในเร่ืองท่ีนกัศึกษาสนใจ   ใหอยูในดุลพินจิของอาจารยผูสอน 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                        น(ท-ป) 

 

4094902 การศึกษาสวนบุคคล       3(3-0) 

 Individual  Study 

 เร่ืองพิเศษทางคณิตศาสตรท่ีกาํลังเปนท่ีสนใจรวมกันระหวางนักศึกษากับ
อาจารย 
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หมูวชิาสถิติประยุกต   
  (411) 

 

 หมูวชิาสถิตปิระยุกต        ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจดัลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปน  ดงันี้ 

1.  หลักสถิตปิระยุกตและสถิติวิเคราะห                                                    (411-1--) 

2.  ทฤษฎีสถิต ิและความนาจะเปน                                                    (411-2--) 

3.  วิธีวิจยัและ การวิเคราะห                                                     (411-3--) 

4.  สถิติประชากร                                                                                                        (411-4--) 

5.  การวิจยัและดําเนินการ                                                     (411-5--) 

6.                                                        (411-6--) 

7.                                                        (411-7--) 

8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                                                  (411-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ             
      การสัมมนา และการวิจัย                                                                              (411-9--) 
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หมูวชิาสถิติประยุกต  (411) 

ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

หลักสถิติ 4111101 

4111102 

4111103 

4112101 

4112102 

4112103 

4112104 

4112105 

4112106 

4112107 

4112201 

4112202 

4112203 

4112301 

4112302 

4112801 

4112802 

4113101 

4113102 

4113103 

4113104 

4113105 

4113106 

 

4111101 

4111102 

4111103 

4112101 

4112102 

4112103 

4112104 

4112105 

4112106 

4112107 

4112201 

4112202 

4112203 

4112301 

- 

4112801 

4112802 

4113101 

4113102 

4113103 

4113104 

4113105 

4113106 

สถิติธุรกิจ 1 

สถิติธุรกิจ 2 

สถิติวิเคราะห 1 

สถิติวเิคราะห 2 

สถิตเิศรษฐศาสตร 
สถิตกิารศึกษา 
สถิติธุรกิจ 
สถิติการศึกษาเบ้ืองตน 

สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน 

สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 

สถิตเิชิงคณิตศาสตร 2 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติและการวิจยันิเทศศาสตร 
วิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสถิติประยุกต 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพสถิติประยุกต 1 

สถิติจติวิทยา 
สถิตเิพื่อการวิจัยทางเกษตร 
สถิตกิารศึกษา 1 

สถิติการศึกษา 2 

สถิติเพื่อการวิจัย 
สถิตเิพื่อการวิจัย 
 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(90) 

3(250) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

การวิเคราะหการถดถอย 4113301 

4113302 

4113303 

4113304 

4113305 

4113306 

4113307 

4113308 

4113309 

4113310 

4113311 

4113401 

4113402 

4113403 

4113404 

4113405 

4113406 

4113407 

4113408 

4113501 

4113502 

4113503 

4113504 

4113601 

4114201 

4114202 

4113301 

4113302 

4113303 

4113304 

4113305 

4113306 

4113307 

4113308 

- 

- 

- 

4113401 

4113402 

4113403 

4113404 

4113405 

4113406 

4113407 

- 

4113501 

- 

- 

- 

- 

4114201 

4114202 

สถิตนิอนพาราเมตริก 

การวิเคราะหอนุกรมเวลา 
เทคนิคการสุมตัวอยาง 
แผนแบบการทดลอง 1 

แผนแบบการทดลอง 2 

สถิตปิระยุกต 
ชีวสถิต ิ

เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ 
สถิตสิาธารณสุข 

อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 
วิธีการทําสํามะโน 

ประชากรศาสตร 
สถิตปิระชากรเบ้ืองตน 

สถิติกบัภาวะชุมชนเมือง 
สถิตแิละการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

สถิติสําหรับการวิจัยทางภูมิศาสตร 
สถิตแิละการวิจัยเบ้ืองตน 

วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบ้ืองตน 

การวิจยัดําเนินงาน 1 

การวิจยัดําเนินงาน 2 

การวิเคราะหการตัดสินใจ 
การวิจยัการดําเนินงานเบ้ืองตน 

โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย 
ทฤษฎีความนาจะเปน 1 

ทฤษฎีความนาจะเปน 2 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0)  

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

ทฤษฎีการตัดสินใจ 4114203 

4114204 

4114205 

4114301 

4114302 

4114304 

4114305 

4114306 

4114307 

4114308 

4114801 

4114802 

4114901 

4114902 

4114903 

4114904 

4114905 

4114203 

4114204 

4114205 

4114301 

4114302 

4114304 

4114305 

- 

- 

- 

4114801 

4114802 

4114901 

4114902 

4114903 

4114904 

4114905 

 

การวิเคราะหแบบซีเควนเชียล 
สถิติอางอิง 
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล 
หลักการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิเคราะหสํารวจขอมูล 
การวิเคราะหตัวแปรเชิงพห ุ

วิธีวิจยัเบ้ืองตน 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสถิติประยุกต 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพสถิติประยุกต 3 

สัมมนาเกีย่วกับสถิติ 
โครงการพิเศษ 

หวัขอพเิศษเกี่ยวกับสถิติ 1 

หวัขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 2 

หวัขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 3 

 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(140) 

5(350) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิา  สถิติประยุกต (411) 

 

รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4111101 หลักสถิต ิ                     3(3-0) 

 Principles of Statistics  

 ความหมายของสถิติ       ขอบเขตและประโยชนของสถิติ       สถิติท่ีใชใน
ชีวติประจําวัน  ข้ันตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ  หลักเบ้ืองตนของความ
นาจะเปน ตวัแปรสุม   การแจกแจง    ความนาจะเปนแบบทวนิาม    แบบปวรซอง  
และแบบปกติ    โมเมนต    การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา 
การทดสอบสมมุติฐาน   การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร  การพยากรณ 

  วชิานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกบัแตละ 
 วชิาเอก 

 

4111102 สถิติธุรกิจ  1                     3(3-0) 

 Business  Statistics 1 

 ศึกษาถึงการเก็บรวบรวมขอมูล         วิธีการสุมตัวอยาง         การวิเคราะห
ขอมูล การรายงานผล   การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง   และการกระจายของขอมูล 
การแจกแจงตัวแปรเชิงเสน   การวิเคราะหความแปรปรวน    การทดสอบสมมุตฐิาน 

 

4111103 สถิติธุรกิจ 2                                  3(3-0) 

 Business  Statistics 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4111102  สถิติธุรกิจ 1 

 ศึกษาวิธีประยุกตขอมูลทางสถิติกับวิชาการสถิติ   เชน    ความนาจะเปน  

การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย    การวิเคราะหอนุกรมเวลา    เลขดรรชนี     

สถิติท่ีใชพารามิเตอร 
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รหัส                                       ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

4112101 สถิติวิเคราะห 1                             3(3-0) 

 Statistical  Analysis 1 

              ความหมายขอบเขตและประโยชนของสถิติ  การเกบ็รวบรวมขอมูล  การ
นาํเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูลตัวเลข (คากลาง  การกระจายของขอมูล  
ตาํแหนงของขอมูล  ความเบและความโดง)  ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  คา
คาดหมายและความแปรปรวน    การแจกแจงแบบทวินาม  แบบปวสซอง    และ
แบบปกติ   ทฤษฎี 

ตวัอยางสุม  การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร  และแบบเอฟ การประมาณคาและ
การทดสอบสมมุติฐาน    เกี่ยวกับคาเฉล่ีย     สัดสวน  และความแปรปรวนของ
ประชากร  หนึ่งกลุมและสองกลุม 

 

4112102  สถิติวิเคราะห 2                             3(3-0) 

  Statistical  Analysis 2  

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  4112101 สถิติวิเคราะห 1 

 การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี    การทดสอบความเปนอิสระ การทดสอบ
ความเทากันของความแปรปรวน  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสอง
ทาง  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน  และสหสัมพันธแบบธรรมดา  สถิตินอนพารา
เมตริกเบ้ืองตน  อนุกรมเวลาเบ้ืองตน  และเลขดรรชนี    

 

4112103  สถิตเิศรษฐศาสตร                             3(3-0) 

  Economic  Statistics 

          รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวิเคราะห 1  หรือ  4111101  หลักสถิติ 
 ศึกษาความนาจะเปน  และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม  การ
ประยุกตทฤษฎีความนาจะเปนในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร  ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
ในการศกึษาปญหาทางเศรษฐศาสตร  การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบ
สมมุติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะหความถดถอยและ
สหสัมพันธ   การพยากรณและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทาง
เศรษฐ-ศาสตร 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4112104 สถิตกิารศึกษา                             3(3-0) 

 Educational  Statistics 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวิเคราะห 1  หรือ  4111101  หลักสถิติ 
               ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยางและการประยุกตในปญหาและตัวแปรทาง
การศึกษา  การประมาณคาพารามิเตอร   การทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะหการ
ถดถอยและสหสัมพันธ   การพยากรณและการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
ทางการศึกษา  การวิเคราะหความแปรปรวนและการประยุกตทางการศึกษา 

 

4112105  สถิติธุรกิจ                             3(3-0) 

  Business  Statistics 

             ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บ
รวบรวมและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ตัวแปรสุมและการแจก
แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมประชากรและการสุมตัวอยาง   การประมาณคา  
การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการถดถอย อนุกรมเวลา   เลขดัชนี  
การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ 
  

4112106  สถิตกิารศึกษาเบ้ืองตน                              2(2-0) 

  Foundation  in  Statistics 

           ความหมายและความสําคัญของสถิติการศึกษา  สถิติเชิงบรรยายและการ
นาํไปใชความนาจะเปนเบ้ืองตน  ตัวแปรสุม  คาท่ีคาดหวังของตัวแปรสุม  การแจก
แจง  ความนาจะเปนของตัวแปรสุม  ประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4112107  สถิตเิศรษฐศาสตรธุรกิจ                               3(3-0) 

  Business  Economics  Statistics 

การศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง   การวัด
การกระจาย    ทฤษฎีการสุมตัวอยาง    การประมาณคา   การทดสอบสมมุติฐาน    

การทดสอบคาเฉล่ียและสัดสวน          การทดสอบไค-สแควร           การวิเคราะห
ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ
พหุคูณ การวิเคราะหอนุกรมเวลา   เลขดัชนี และการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชกับ
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล เพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
  

 

4112201  ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน                              3(3-0) 

  Introduction to Probability and Statistics 

 ความนาจะเปน  การแปรสุม (Random variable) การแจกแจงความนาจะ
เปน (Probability distribution)  การคาดคะเนทางคณิตศาสตร (Mathematical 

expectation)   การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง (Sampling distribution)  หลักการ
ประมาณ (Estimation)  การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)   

 

4112202 สถิตเิชิงคณิตศาสตร  1                                                                                   3(3-0) 

  Mathematical  Statistics 1  

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4092401  แคลคูลัส  2 

                 ความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน  คาคาดหมาย
ของ ตวัแปรสุม    โมเมนตและฟงกชันที่ใหโมเมนต      การแจกแจงหน่ึงตัวแปรท่ี
สําคัญ    การแจกแจงรวมและการแจกแจงทางเดียว       การแจกแจงที่มีเง่ือนไขและ
ตวัแปรสุมอิสระ        ความแปรปรวนรวม   โมเมนตรวมและฟงกชันที่ไดโมเมนต
รวม  คาคาดหมายท่ีมีเงื่อนไข     การแจกแจงหลายตัวแปรท่ีสําคัญ      ฟงกชันของ
ตวัแปรสุม   ทฤษฎีตัวอยางสุม     และการแจกแจงของตัวสถิติ  กฎของเลขจํานวน
มาก  และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4112203  สถิตเิชิงคณิตศาสตร  2                             3(3-0) 

  Mathematical  Statistics 2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร  1 

 การอนุมานเชิงสถิติ    การประมาณคาแบบจุด    ตัวประมาณคาท่ีดี (ไมเอน
เอียง มีประสิทธิภาพ  มีความแนบนัยและมีความเพียงพอ)  การหาตวัประมาณคา
โดยวิธีโมเมนต  วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบย     การประมาณคาแบบชวง      
และวิธีหาชวงความเช่ือม่ัน  ทฤษฎีการทดสอบสมมุติฐานของนียแมนและเพียรสัน     

การทดสอบท่ีมีอํานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะ
เปนและการทดสอบไคสแควร 
 

4112301 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติและการวิจัยนิเทศศาสตร                3(3-0) 

  Introduction to Statistics and Communication Research 

 ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบ้ืองตนที่จาํเปนสําหรับการวิจัย  นเิทศ-
ศาสตร ศึกษาถึงความหมาย   บทบาท   กระบวนการ   ชนิด   คุณลักษณะของการ
วิจัย   ภาษาท่ีใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร   วิธีการเขียนเคาโครง   แบบสอบถาม  

การสุมตัวอยาง      การจัดตารางขอมูล   การวิเคราะหขอมูล  และการเขียนรายงาน
การวิจยัอันเปนประโยชนตอวิชานิเทศศาสตร 

 

4112302 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร                                 2(2-0) 

  Research  in  Sciences 

 พ้ืนฐานท่ัวไปของการวิจัย  ความหมายของการวิจัยทางวทิยาศาสตร  
ประเภทการวิจัยทางวทิยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  การกําหนดปญหาการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร  การศึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  ตัวแปรและสมมุต-ิฐาน  

การวิจัยทางวทิยา-ศาสตร ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย  หลักการวางแผน
การทดลอง  สถิติพ้ืนฐานในการวิจัยทางวทิยาศาสตร  การเขียนเคาโครงและรายงาน
การวิจัย  การประเมินผลและการนําผลการวิจัยทางวทิยาศาสตรไปใช 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4112801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสถิติประยุกต 1                               2(90) 

  Preparation for Professional  Experience in Applied \Statistics 1 

 จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพทางสถิตปิระยุกต ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู      ทักษะ     เจตคติ     แรงจูงใจและคุณลักษณะ
เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของ
กบังานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 

การฝกประสบการณวชิาชีพสถิติประยุกต 1                 3(250) 4112802 

  Field Experience in Applied Statistics 1    

 ใหทําการฝกประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการเก็บ 

รวบรวมขอมูล  การใชสถิติ  การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 

4113101  สถิติจิตวิทยา                             3(3-0) 

  Psychological  Statistics 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวิเคราะห 1  หรือ  4111101  หลักสถิติ 
ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยาง  การประยุกตเทคนิคการสํารวจดวยตัวอยางใน

งานวิจยัดานจิตวิทยา  การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมุติฐาน
พารามิเตอรทางจิตวิทยา  การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงายและแบบ
พหุคูณ  การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรทางจติวิทยา  การออกแบบและ
วเิคราะหการทดลองทางจิตวิทยา           การประยุกตสถิตินอนพาราเมตริกกับขอมูล 
จติวิทยา 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4113102    สถิตเิพื่อการวิจัยทางเกษตร                                         3(3-0) 

  Statistical  Methods  in  Agricultural  Research 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4112101 สถิติวิเคราะห 1  หรือ  4111101  หลักสถิติ                            22

 ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยาง  เทคนิคการสุมตัวอยาง  การวิ เคราะห
เปรียบเทียบขอมูล 2 กลุม การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงายและแบบ
พหุคูณ        การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและหลายทาง     การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม  การทดสอบแบบไคสแควร  และการประยุกตสถิตินอนพารา
เมตริกกับการวิจยัทางเกษตร 
 

4113103 สถิตกิารศึกษา 1                                                           2(2-0) 

  Educational Statistics 1 

 ความหมายและความสําคัญของวิชาสถิติทางการศึกษา  มาตราวัดและสถิติ
สหสัมพันธอยางงาย ประชากรกับกลุมตัวอยาง  การสุมตัวอยาง การแจกแจงปกติ            

การประมาณคา    ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน   อันตรภาคความเช่ือม่ัน  การทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติดวยคา  z      และคา  t        (เฉพาะการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉล่ีย) และการทดสอบไค-สแควร (Chi – Square) 

 

4113104 สถิตกิารศึกษา 2                                               2(2-0) 

  Educational  Statistics 2 

 ความนาจะเปน  การแจกแจงแบบตาง ๆ  การทดสอบสมมุติฐาน  t-test,  z-

test,  F-test  (One  way  ANOVA)   สหสัมพันธพหุคุณ  การวิเคราะหความ
แปรปรวนและความแปรปรวนรวม 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4113105 สถิตเิพื่อการวิจัย                                                           3(3-0) 

  Statistics  for  Research 

 ความหมายของสถิติ  หลักเบ้ืองตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจก
แจง  ความนาจะเปนแบบตาง ๆ  ประชากรและการสุมตัวอยาง  การแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม  หลักการประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน  การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร  การพยากรณ   การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียวและสองทาง 
 

4113106 สถิตเิพื่อการวิจัย                                                3(3-0) 

  Statistics for  Research 

 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  การสุมตัวอยาง   การ
แจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลาย
ทาง สัมประสิทธ์ิการทดสอบและสหสัมพันธ   การทดสอบ ไค-สแควร  (Chi – 

Square) 

 

4113301 การวิเคราะหการถดถอย                                                          3(3-0) 

  Regression  Analysis 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112102  สถิติวิเคราะห 2 

 ตัวแบบการถดถอยเชงิเสนแบบธรรมดาและแบบพหุคูณ และขอสมมุติท่ี
เกี่ยวของ  การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีกาํลังสองนอยท่ีสุด           การประมาณ
คาแบบชวงของสัมประสิทธการถดถอย  การพยากรณ  การทดสอบความมีนยัสําคัญ
ของสัมประสิทธ์ิการถดถอย   การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเสนและ
การแกปญหาของตัวแบบ  การใชตัวแปรหุนสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพในการ
วเิคราะหการถดถอย  การสรางตัวแบบที่เหมาะสม  การคัดเลือกตัวแปรวิธีตางๆ  การ
เปรียบเทียบตัวแบบและการถดถอยที่ไมใชเชิงเสน 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4113302  สถิตนิอนพาราเมตริก                3(3-0) 

  Nonparametric  Statistics 

  รายวิชาทีตองเรียนกอน : 4112102  สถิติวิเคราะห 2 

     การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี  การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร
ตางๆ   โดยสถิติท่ีไมอิงพารามิเตอรของประชากรหน่ึงกลุม  สองกลุมและหลายกลุม  

การทดสอบความสุม และสหสัมพันธแบบนอนพาราเมตริก 

 

4113303  การวิเคราะหอนุกรมเวลา                             3(3-0) 

  Time  Series  Analysis 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวิเคราะห 2 

ตัวแบบอนุกรมเวลา         การวิเคราะหแนวโนมการแยกสวนประกอบ      

เทคนิคการปรับใหเรียบ         การวิเคราะหความผันแปรตามฤดูกาล     การวิเคราะห
ความผันแปรตามวัฎจักร  ความผันแปรที่ไมสมํ่าเสมอ  การถดถอยท่ีใชขอมูล
อนุกรมเวลา  การพยากรณโดยใชอนุกรมเวลา  การตรวจสอบการพยากรณ 

 

4113304   เทคนิคการสุมตัวอยาง                                                                                   3(3-0) 

  Sampling  Technique 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112202  สถิติเชิงคณิศาสตร 1 

 ประโยชนทางงานสํารวจ  ข้ันตอนการสํารวจ  การสุมอยางงาย  การสุมแบบ
แบงช้ันภูมิ  การสุมแบบมีระบบ  การสุมแบบแบงกลุม  ตัวประมาณคาอัตราสวน  

ตวัประมาณคาถดถอย  การสุมตัวอยางท่ีไมใชความนาจะเปน  ความคลาดเคล่ือน
ของงานสํารวจ     การปฏิบัตงิานภาคสนาม  การเสนอรายงานการสํารวจ 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4113305  แผนแบบการทดลอง 1                                                                                       3(3-0) 

  Experimental  Design 1 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวิเคราะห 2 

             หลักการวางแผนการทดลอง     แผนแบบสุมสมบูรณ  แผนแบบบล็อกสุม
สมบูรณ  แผนแบบจัตุรัสลาติน    แผนแบบแฟคทอเรียล  การเปรียบเทียบเชิงพหุ  
การวิเคราะหเม่ือมีคาสูญหาย 

 

4113306    แผนแบบการทดลอง 2                             3(3-0) 

  Experimental  Design 2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4113305  แผนแบบการทดลอง 1 

            คอนฟาวดิ้ง  แผนแบบสปลิทพลอท  แผนแบบสุมแบงบล็อคไมสมบูรณ    
แผนแบบยเูด็นสแควร  แผนแบบแลททิช  แผนแบบสลับ  และการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม 

 

4113307  สถิตปิระยุกต                              3(3-0) 

  Applied Statistics 

            สหสัมพันธ  การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน Non-

parametric Statistics  เบ้ืองตน 

 

4113308  ชวีสถิต ิ                               2(2-0) 

  Biological  Statistics 

           ความสําคัญของสถิติในวิชาชีววิทยา   การเกบ็รวบรวมขอมูล   การนําเสนอ       
การแจกแจงความถ่ี  การเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ การวัดการกระจายประชากร การ
สุมตัวอยาง  การทดสอบ   ความมีนยัสําคัญ  สหสัมพันธ  และการทดสอบความ
คลาดเคล่ือนของการพยากรณ  การวางแผนและโครงการวิจัย  

  

 

  

 



 
350

รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4113309  เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ                             3(3-0) 

  Forecasting  Technique 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112102  สถิติวิเคราะห  2 

            การกรองมูลเพื่อพยากรณ  ตัวแบบพยากรณเบ้ืองตน  เทคนิคควบคุมท่ีปรับ
ได  เทคนิคของบอกซและเจนกินส   (ARIMA  Model) และการพยากรณตาม
วจิารณญาณ (Judgemental  Forecasting) 

 

4113310 สถิตสิาธารณสุข                              3(3-0) 

 Statistics  for  Public  Health 

 ความสําคัญของสถิติ   ตารางชีพ   และสถิติชีพท่ีสําคัญในงานสาธารณสุข  

การกระจายแบบปกติ  การประมาณคา   การทดสอบสมมุติฐานดวยวิธีการทางสถิติ 
และการแปลผล 
 

4113311 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี                               3(3-0) 

 Time Series and Index Numbers 

วชิาท่ีตองเรียนมา  :  4112102  สถิติวิเคราะห  2  

 การเคล่ือนไหวของอนกุรมวิธีปฏิบัตเิบ้ืองตนของขอมูล              การวิเคราะห 
แนวโนมเชิงคณิตศาสตร  เสนโคง และเอ็กซโปเนบเชียวสมูท  การแกลงตามฤดูกาล 
การเปล่ียนแบบอยางตามฤดูกาล  การเคล่ือนไหวแบบไมสมํ่าเสมอ และการ
เคล่ือนไหวแบบวัฎจักร  การวิเคราะหอนุกรมเวลาสําหรับการพยากรณ การใชเลข
ดชันี ชนิดของเลขดัชนีราคา  การเปล่ียนฐานะ   และเลขดัชนีประมาณจํานวนดัชนี
แบบลูกโซ การแทนท่ีสินคาใหมและเปล่ียนน้ําหนัก      
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

4113401   วิธีการทําสํามะโน                             3(3-0) 

  Census  Studies 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวิเคราะห 1 

             ประวัตแิละการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโน    การกําหนดทองท่ีท่ีจะทํา
สํามะโน  การอบรมพนักงาน   การนับจด    การแจงนับและความสัมพันธกับ
ทะเบียน   การสํารวจทดลองความครบถวน สมบูรณและเช่ือถือไดของขอมูลท่ีได
จากทะเบียน  การสํารวจภายหลังการแจงนับ   การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ทะเบียน     เทคนิคการสุมตัวอยาง       การประเมินคาขอมูลท่ีไดจากการทําสํามะโน  

การปฏิบัตงิานสนาม      การเสนอรายงานการสํามะโน 

 

4113402    ประชากรศาสตร                             3(3-0) 

  Demography 

             แนวคิดทางประชากรศาสตร  ขอมูลประชากร  มาตรการท่ีใชวัดระดับภาวะ
เจริญพันธุ  ระดับการสมรส  ระดับการเจ็บปวยและระดับภาวะการตาย  ตารางชีพ  

มาตรวัดการกระจายตัวของประชากร  และระดับการยายถ่ิน   การประมาณคา
ประชากร  และการฉายภาพประชากร 

 

4113403  สถิตปิระชากรเบื้องตน                              3(3-0) 

  Statistics Method in Population Studies 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4113402 ประชากรศาสตร 
 ขอมูลทางประชากร การคํานวณคาประมาณทางสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับ
ประชากรและการตีความหมาย ตารางชีพและการใชประโยชนจากตารางชีพ การ
วเิคราะหข้ันตนเกี่ยวกับการเจริญพันธุ  การตาย  การเจบ็ปวยและการยายถ่ิน การฉาย
ภาพประชากร 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4113404  สถิติกับภาวะชุมชนเมือง                                                                                    3(3-0) 

  Statistical  Method  in  Community  Development 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4113402  ประชากรศาสตร  
           ลักษณะเฉพาะของชุมชนเมือง      การวิเคราะหภาวะชุมชนเมืองโดยการวัด
การกระจายตัวดวยอัตราสวนรอย  การจัดลําดับ  การวัดคาเฉล่ียของการตั้งถ่ินฐาน  

และการวัดการรวมตัว  เสนมัธยฐานและจุดมัธยฐาน ศูนยกลางของประชากร  จุด
ต่ําสุดของการอพยพ  ระยะทางมาตรฐาน ศักยภาพของประชากร  การแบงเขตของ
ประชากรจากแผนท่ี  การใชแผนท่ีเปนเคร่ืองมือ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิด  ภาวะ
ชุมชนเมือง  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 

4113405  สถิตแิละการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ                               2(2-0) 

  Statistical  Methods in Community  Development 

 ความหมายและขอบขายของการวิจัย   ทบทวนสถิติเบ้ืองตน  การกําหนด
ปญหา  การศึกษานอกระบบเพ่ือการวิจัย ข้ันตอนของการวิจัย  การวิจัยแบบตาง ๆ  

การออกแบบ  การวิจัย  การสุมตัวอยาง  การสรางเคร่ืองมือ  การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล  การแปรผลการวิจัย  การนําผลวิจัยมาใชเพื่อการพัฒนาการศึกษา
นอกระบบ 

 

4113406  สถิติสําหรับการวิจัยทางภูมิศาสตร                              3(2-2) 

  Statistical Techniques in Geography 

ศึกษาขอมูลสถิติทางภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล  การแปลความหมายการ
ประยุกตความหมายทางสถิติใหเขากับความหมายทางภูมิศาสตร  การสรางและ
ทดสอบแบบจําลองทางภูมิศาสตร  โดยอาศยัความรูทางสถิติและคณิตศาสตร 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4113407  สถิตแิละการวิจัยเบื้องตน                              3(3-0) 

  Statistics and Research 

ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจัย  ทบทวนสถิติเบ้ืองตน การตั้งปญหา
เพื่อการวิจัย  ข้ันตอนตาง ๆ ของการวิจัย  การวิจยัแบบตาง ๆ หลักการออกแบบการ
วิจัย การสุมตัวอยาง  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัแบบตาง ๆ หลักการคํานวณขอมูล
เบ้ืองตน  หลักการประเมินผลการวิจัย 

 

4113408  วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน                              3(3-0) 

  Introduction to Population Studies 

  วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4112101 สถิติวิเคราะห 1 

 ประวัติและการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโนครัว  และการสํารวจ
ประชากร การกําหนดทองท่ี ๆ  จะทําสํามะโนครัวและสํารวจ  การอบรมพนักงาน 

การนับจดการแจงนับ  และความสัมพันธกับการทะเบียน  การสํารวจทดลองความ
ครบถวนสมบูรณ และเช่ือถือไดของขอมูลท่ีไดจากการทะเบียน  การสํารวจภายหลัง
การแจงนับ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียนทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
เทคนิค  การสุมตัวอยาง    การประเมินคาขอมูลท่ีไดจากทําสํามะโนครัว  การสํารวจ
และการทะเบียน  การปฏิบัติงานสนามโดยการสํารวจโครงการใดโครงการหน่ึง 
และการเสนอรายงาน     

 

4113501  การวิจัยดําเนินงาน  1                             3(3-0) 

  Operation  Research  1 

 ตวัแบบการวิจัยดําเนินงาน  กาํหนดการเชิงเสน  ปญหาคูกัน(Duality)  การ
วเิคราะหความไว  ปญหาการขนสง  ปญหาการจัดงาน  การตัดสินใจและทฤษฎีเกม 

 

 

 

 



 
354

รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

4113502  การวิจัยดําเนินงาน  2                             3(3-0) 

  Operation  Research  2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  4113501  การวิจัยดําเนินงาน  1 

 การวิเคราะหขายงาน    CPM    และ      PERT      ตัวแบบสินคาคงคลัง   
ตวัแบบแถวคอย  การจําลองแบบปญหา  และกําหนดการไดนามิค 

 

4113503  การวิเคราะหการตัดสินใจ                             3(3-0) 

  Decision  Analysis 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวิเคราะห 1 

 ตัวแบบการตัดสินใจ  การตัดสินใจที่ไมใชความนาจะเปน  การตัดสินใจ
ภายใตความไมแนนอน        อรรถประโยชนกับการตัดสินใจ        การตัดสินใจแบบ
ซีควนเชียล  การตัดสินใจบนฐานขอมูลตัวอยาง ทฤษฎีเกมและกระบวนการ
ตดัสินใจของมารคอฟ 

 

4113504 การวิจัยการดําเนินงานเบื้องตน                                  3(3-0) 

  Introduction to Operational Research 

 หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสราง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร  
ทฤษฎีการตัดสินใจ     การเลียนแบบทางสถิติ    คิว   ทฤษฎีการแทนท่ี   การควบคุม
คลังพัสดุ   การวิเคราะหขายงาน  และการเขียนโปรแกรมเชิงเสนเบ้ืองตน 

 

4113601 โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย                                  3(3-0) 

  Programming Application for Statistics and Research 

 การคํานวณ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ การวัด
แนวโนมสูสวนกลาง การวัดการกระจายการทดสอบสมมติฐาน  เกี่ยวกับคาเฉล่ียคา
สัดสวน  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวัดความสัมพันธ  การวัดความเช่ือม่ันและ
เช่ือถือไดของแบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการ
ทดสอบนอนพาราเมตริก เชน  ไคสแควร  การโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

 

 



 
355

รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                           น(ท-ป) 

 

4114201    ทฤษฎีความนาจะเปน  1                             3(3-0) 

  Theory  of  Probability  1 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4092401  แคลคูลัส  2 

 ปริภูมิความนาจะเปน    ตัวแปรสุมและเวกเตอรสุม    โมเมนตของตัวแปร
สุมและเวกเตอรสุม  ฟงกชันกอกําเนิด (Generating  function) และฟงกชัน
ลักษณะเฉพาะ (Characteristic  function)  การแปลงตัวแปรและผลประสาน  

(Convolution)  การลูเขาในเชิงความนาจะเปน  การลูเขาในเชิงการแจกแจง  กฎของ
เลขจํานวนมาก  และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง 

 

4114202   ทฤษฎีความนาจะเปน   2                             3(3-0) 

  Theory  of  Probability  2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4114201  ทฤษฎีความนาจะเปน  1 

             กระบวนการเชิงสุม   กระบวนการปวสซอง   กระบวนการปรับใหม  
(Renewal  Process)  ทฤษฎีแถวคอย  การวิเคราะหสเปคตรัล  กระบวนการแบบเกาส  
การวิเคราะหอนุกรมเวลา  กระบวนการไวเนอรและเลวี  กระบวนการมารคอฟ การ
พยากรณเชิงสุมและกระบวนการแตกสาขา 
 

4114203  ทฤษฎีการตัดสินใจ                             3(3-0) 

  Decision  Theory 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2 

            ตวัแบบการตัดสินใจ  ฟงกชันการตัดสินใจ  ฟงกชันอรรถประโยชนและ
ฟงกชันคาสูญเสีย  คาคาดหมายและฟงกชันการเส่ียง  ทฤษฎีมินิแมกซ  ทฤษฎีการ
ตดัสินใจแบบเบย  ทฤษฎีระนาบมิตเิกิน การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจ  
และการเรียงลําดับและการเลือกในรูปการตัดสินใจ 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4114204  การวิเคราะหแบบซีเควนเชียล                             3(3-0) 

  Sequential  Analysis 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2 

           การสุมตัวอยางแบบซีเควนเชียล     การประมาณคาแบบซีเควนเชียล     การ
ทดสอบซีเควนเชียลแบบคารทีเชียน  การทดสอบซีเควนเชียลแบบอัตราสวนความ
นาจะเปน (SPRT)  การประยุกตใช  SPRT  ในดานตางๆ  และเอกลักษณ (Identity)  

พ้ืนฐานของวอลด 
 

4114205  สถิติอางอิง                               3(3-0) 

  Inferential  Statistics 

          สมมุตฐิานและการทดสอบสมมุติฐาน  โดยใช  z-test,  t-test, Chi-Square   test    

การวิเคราะหความแปรปรวน  สหสัมพันธและสหสัมพันธพหุคูณ 

 

4114301  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                             3(3-0) 

  Statistical  Quality  Control 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112101  สถิติวิเคราะห 1 

            หลักการของการควบคุมคุณภาพ  การสรางคุณภาพ      แผนภูมิควบคุม 

ลักษณะ  แผนภูมิควบคุมตัวแปร  เทคนิคการควบคุมคุณภาพอ่ืนๆ    การสุมตัวอยาง
เพื่อการยอมรับลักษณะ     การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับตัวแปร    วิธีสุมตัวอยาง
เพื่อการยอมรับอ่ืนๆ  และระบบควบคุมคุณภาพ  ISO 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4114302  ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล                             3(3-0) 

  Problems  in  Data  Collections 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4113304  เทคนิคการสุมตัวอยาง 
              ขอมูลทุตยิภูมิ   ปญหาการใชขอมูลทุติยภูมิ และการแกไขเพื่อเตรียมขอมูล 

สําหรับการวิเคราะห  การใชเทคนิคการสุมตัวอยางในงานดานตางๆ  การแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนตางๆของการสํารวจ  การสรางแบบสํารวจ  การ
ปฏิบัตงิานสนาม  และการตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูล 

4114304  หลักการวิจัย                             3(3-0) 

  Principle  of  Research 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112102    สถิติวิเคราะห  2 

              ความหมายของการวิจัย    ตรรกของการวิจัย    และวิธีการทางวิทยาศาสตร   
กระบวนการวิจัย  ปญหาการวิจัย  กรอบทฤษฎีและสมมุติฐานการวิจัย  ตัวแปรและ
การนิยามตัวแปร  การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ  แผนแบบการวิจยัการ
พัฒนาเคร่ืองมือวิจัย    ความตรงและความเท่ียงของคาวัด     การเลือกตัวอยาง     การ
เก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะห  การเขียน
รายงานการวิจัย  การประเมินผลการวิจัยและการประยุกตใช 
 

4114305 ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                                 2(2-0)     

  Research  Methodology 

            ศึกษาระบบวิธีการวิจัยในลักษณะตาง ๆ     ข้ันตอนการวางแผนการวิจัย  การ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การสรุปผลงานวิจัย ตลอดจนรูปแบบ  และ
ระเบียบสําหรับการทําเอกสารการวิจัย 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4114306  การวิเคราะหสํารวจขอมูล                             3(3-0) 

  Exploratory  Data  Analysis 

          จดุมุงหมายของการวิเคราะหสํารวจขอมูล  การพิจารณาตําแหนงการ กระจาย
และรูปการแจกแจงของขอมูล    แผนภาพลําตนและใบ  การสรุปขอมูล  คาผิดปก
(Outlier)  สถิติท่ีมีความแกรง (Robust  Statistics)  บอกซพลอต (Box  Plot)  ความเบ
และความโดงของขอมูล   แผนภาพกระจาย (Scatter  Plot)  รูปแบบเสนท่ีเหมาะสม
กบัขอมูล  การปรับใหเรียบ (Smoothing)    การตรวจสอบคาคลาดเคล่ือน 

(Residuals)  การจัดการกับคาผิดปกติและความไมเปนเชิงเสนตรง  การพิจารณา
โครงสรางขอมูล  การแปลงขอมูล (Data  Transformation)  การวิเคราะหตัวแปรเชิง
พหุโดยวิเคราะหตัวแปร  1  ตัว  2  ตัวและหลายตัวไปพรอมๆกันและพิจารณาสาเหตุ
ควบคูไปดวย 
        วชิานี้เนนการตรวจสอบขอมูลและปรับขอมูลใหเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห
ทางสถิติช้ันสูงตอไป 

 

4114307  การวิเคราะหตวัแปรเชิงพหุ                            3(3-0) 

  Multivariate  Analysis 

 รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1  และ  4113301  

การวิเคราะห การถดถอย 
             พีชคณิตของเมตริกซและเวคเตอรสุม    การแจกแจงแบบปกติของตัวแปร
เชิงพห ุ     การอนุมานเวกเตอรคาเฉล่ียโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร      การอนุมาน  

เวกเตอรคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางขนาดใหญ  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัว
แปรเชิงพหทุางเดียว (One-way MANOVA)   และสองทาง  (Two-way  MANOVA)  

และการถดถอยแบบพหุคูณของตัวแปรเชิงพห ุ
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4114308  วิธีวิจัยเบื้องตน                             3(3-0) 

  Principles of  Research 

          การวางแผนการวิจยัและวิธีการวิจัยเบ้ืองตน     วิธีการทางวิทยาศาสตร   วิธี
เก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล   การเขียนรายงานขอมูล   
และผลการวิจัย  

 

4114801  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพสถิติประยุกต 3                            2(140) 

  Preparation  for  Professional  Experience  in  Applied  Statistics 3 

          จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ       การพัฒนาตัว 
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ 

 

4114802  การฝกประสบการณวชิาชีพสถิติประยุกต  3                            5(350) 

  Field  Experience  in  Applied  Statistics  3 

          ใหทําการฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล  การ
สํารวจและวิจยัการใชสถิติ  การใชคอมพิวเตอรในการวเิคราะหขอมูลทางสถิติ  เชน  

สํานักงานสถิติจงัหวัด    สํานักงานสถิติแหงชาติ    สํานักงานพาณิชย   สํานักงาน
แรงงาน   ธนาคารและอ่ืนๆ 

 

4114901  สัมมนาเก่ียวกับสถิติ                             3(3-0) 

  Seminar  in  Statistics 

           คนควาหรือรวบรวมหัวขอเกี่ยวกับผลงานวิจยัหรือผลงานการศึกษาทางสถิติ
และนํามาอภิปรายพรอมท้ังเขียนรายงานเพ่ือใหทราบถึงวิธีการทางสถิติ      หรือ   
ขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในงานวิจัยนั้นๆ 
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รหัส                                      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

4114902  โครงการพิเศษ                             3(3-0) 

  Special  project 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : โดยความยินยอมของอาจารยผูควบคุม 

           คนควาทางทฤษฎีหรือทําการทดลอง      สํารวจ    วิจัย   ในหัวขอเร่ืองท่ี 

นาสนใจ   พรอมท้ังรายงานทางวิชาการโดยการเขียนหรือนําเสนอตอท่ีประชุม 

 

4114903  หัวขอพิเศษเก่ียวกับสถิติ  1                             3(3-0) 

  Special  Problems  in  Statistics  1 

  รวยวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2 

               หวัขอท่ีนาสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ 
 

4114904  หัวขอพิเศษเก่ียวกับสถิติ  2                             3(3-0) 

  Special  Problems  in  Statistics  2 

  รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร  2 

              หวัขอท่ีนาสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ 
 

4114905  หัวขอพิเศษเก่ียวกับสถิติ 3                             3(3-0) 

  Special  Problems in  Statistics  3 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2 

              หวัขอท่ีนาสนใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติ  
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หมูวชิาคอมพิวเตอร (412) 

 

  

 หมูวชิาคอมพวิเตอร    ซ่ึงอยูในหมวดวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปนดังนี ้
 1.  เร่ืองท่ัวไป                                                 (412-1--) 

2.  ขอสนเทศและขอมูล                                                (412-2--) 

3.  ซอฟทแวร                                                                   (412-3--) 

4.   ทฤษฎีและการคํานวณ                                                           (412-4--) 

5.   ระเบียบวิธี                                                               (412-5--) 

6.   การประยกุตใชงาน                                                (412-6--) 

7.   ฮารดแวรและระบบเคร่ือง                                               (412-7--) 

8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                                             (412-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  
                   โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย                                             (412-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 362 

หมูวชิาคอมพิวเตอร (412) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

4121101 - โปรแกรมคอมพิวเตอร 2(1-2) 

4121102 - การประยกุตใชคอมพิวเตอร 2(1-2) 

4121103 - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม 3(2-2) 

4121201 - การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล 3(2-2) 

4121202 - การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 3(2-2) 

4121301 - โปรแกรมภาษาเบสิก 1 3(2-2) 

4121302 - โปรแกรมภาษาโคบอล 1 3(2-2) 

4121401 - ระบบปฏิบัตกิาร 1 3(2-2) 

4121402 - ระบบปฏิบัตกิาร 2 3(2-2) 

4121701 - ดิจติอลเบ้ืองตน 3(2-2) 

4122102 - เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย 3(2-2) 

4122103 - การใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน 3(2-2) 

4122201 - ฐานขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2) 

4122202 - โครงสรางขอมูล 3(2-2) 

4122203 - การประมวลผลแฟมขอมูล 3(2-2) 

4122304 - โปรแกรมภาษาซี 3(2-2) 

4122401 - ภาษาคอมพวิเตอร 3(2-2) 

4122501 - เทคนิคการเขียนโปรแกรม 3(2-2) 

4122502 - การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1 3(2-2) 

4122504 - การวิจยัการดําเนินงาน 1 3(2-2) 

4122602 - โปรแกรมประยุกตดานการจดัการสํานักงานอัตโนมัต ิ 3(2-2) 

4122603 - คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

4122604 - โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 3(2-2) 

4122605 - โปรแกรมประยุกตดานเสนภาพและภาพประกอบ 3(2-2) 

4122606 - โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(2-2) 

4122607 - โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา 3(2-2) 

4122701 - ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2) 

4122702 - สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2) 

4122801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคอมพวิเตอร 1 2(90) 

4122802 - การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอร 1 3(250) 

4123101 - การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4123102 - การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4123201 - ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2) 

4123301 - โปรแกรมภาษาเบสิก 2 3(2-2) 

4123303 - โปรแกรมภาษาปาสคาล 2 3(2-2) 

4123304 - โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2) 

4123305 - โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง 3(2-2) 

4123401 - โปรแกรมควบคุมระบบ 3(2-2) 

4123402  ดสีครีตและโครงสราง 3(2-2) 

4123601  โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวจิัย 3(2-2) 

4123602  โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุด 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

4123603 - โปรแกรมประยุกตดานการเงินและการบญัชี 3(2-2) 

4123604 - โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคา 3(2-2) 

4123605 - โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนบุคคลและการจาย 
เงินเดือน 

 

3(2-2) 

4123606 - โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา 3(2-2) 

4123607 - การประยกุตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2) 

4123608 - โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(2-2) 

4123609 - โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา 3(2-2) 

4123611 - การประยกุตใชคอมพิวเตอรในดานการธนาคาร 3(2-2) 

4123612 - คอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2) 

4123613 - คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 3(2-2) 

4123614 - คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางภมิูศาสตร 3(2-2) 

4123615 - โปรแกรมประยุกตดานงานธุรการ 3(2-2) 

4123616 - โปรแกรมประยุกตดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3(2-2) 

4123617 - การประยกุตใชงานมัลติมีเดยี 3(2-2) 

4123618 - การประยกุตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานโรงแรม 3(2-2) 

4123619 - การประยกุตใชคอมพิวเตอรในเชิงฟสิกส 3(2-2) 

4123620 - คอมพิวเตอรสําหรับครูประถมศึกษา 3(2-2) 

4123621 - คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 3(2-2) 

4123622  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2) 

    

    

 

 

 

 



 365 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

4123623 - ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยี 
การศึกษา 

 

3(2-2) 

4123624 - คอมพิวเตอรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2) 

4123625 - เกมและสถานการณจําลองเพื่อการศึกษา 3(2-2) 

4123626 - ความจริงเสมอืนสําหรับการศึกษา 2(2-0) 

4123627 - เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2) 

4123628 - อินเตอรเน็ตเพือ่การศึกษา 2(1-2) 

4123629 - โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2) 

4123630 - การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิตอล 3(2-2) 

4123631 - คอมพิวเตอรเพื่องานประวัตศิาสตรศิลปะและโบราณคด ี 3(2-2) 

4123632 - การออกแบบวสัดุกราฟกดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4123633 - โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานในสํานกังาน 3(2-2) 

4123634 - การประยกุตใชคอมพิวเตอรในงานวัฒนธรรม 2(1-2) 

4123636 - โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี 3(2-2) 

4123701 3193704 การออกแบบระบบดิจิตอล 3(2-2) 

4123702 - ระบบการส่ือสารขอมูล 3(2-2) 

4123704 - ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2) 

4123705 - การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

4123801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3 2(90) 

4123902 - การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4123903 - หวัขอพิเศษเกีย่วกับคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4124301 - การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4124302 - การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4124501 - ปญญาประดิษฐ 3(2-2) 

4124502 - การจําลองและโมเดล 3(2-2) 

4124503 - การสรางคอมไพเลอร 3(2-2) 

4124602 - การสรางบทเรียนภาษาฝร่ังเศสดวยคอมพวิเตอร 2(1-2) 

4124603 - คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาชีพดานภาษาฝรั่งเศส 3(3-0) 

4124604 - การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร 3(2-2) 

4124801 - การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3 5(450) 

4124901 - การสัมมนาคอมพิวเตอร 3(2-2) 

 -   
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาคอมพิวเตอร (412) 

 

รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป) 

 

4121101 โปรแกรมคอมพิวเตอร                    2(1-2) 

 Computer Programming 

 ความหมายและลําดับข้ันตอนของโปรแกรม ชนิดของขอมูลและตัวแปร คําส่ัง
ตางๆ  ในการเขียนโปรแกรม   คําส่ังรับขอมูล   คํานวณ     แสดงผล     ทําซํ้า   เง่ือนไข   

โปรแกรมยอย   ฟงกชันพเิศษ    ฝกการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพวิเตอรภาษาใด
ภาษาหนึ่ง หรือฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

4121102 การประยุกตใชคอมพิวเตอร                         2(1-2) 

 Computer Application 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัการใชคอมพิวเตอรในงานตาง ๆ    ตามหัวขอตอไปนี้  
WORD  PROCESSING   หรือ  Desk Top Publishing  หรือ  โปรแกรมจัดการเอกสาร
ตาง ๆ  Data Base เชน  dBASE,  Fox  Base   โปรแกรม  Spreadsheet   เชน  LOTUS 1 – 

2 – 3 Quattro   โปรแกรม  Graphics  เชน  Story Board  Harvard  Graphics  โดยเลือก 

ฝกปฏิบัตจิากโปรแกรมขางตนอยางนอย  1  โปรแกรม 

 

4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม            3(2-2) 

   Computer Programming and Algorithm  

องคประกอบและหนาท่ีของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรชนิด
ตางๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรมข้ันตอนการเขียนและการ
พัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริท่ึมแบบ    

Sequentia  decision, Repeatition, Modular, Recursion  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4121201 การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล            3(2-2) 

  Data  and File Processing  

ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลขอมูล ชนิดและหนาท่ีของ
หนวยความจําสํารอง การประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร ลักษณะโครงสรางขอมูล
แบบตางๆ ความหมายลักษณะและชนิดของแฟมขอมูล เชน Sequential, Random, Index, 

ISAM,  MSAM,  Tree,  B-tree,  Invert   การเขาถึงขอมูล  การคนหาและการจัดการแฟม 

ขอมูล  
 

4121202  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1             3(2-2) 

  Computer Programming Language 1  

ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคําส่ัง 
I/O ชนิดของขอมูลแบบตางๆ Operations, Looping โปรแกรมยอยและฟงกช่ันตางๆ และ
การใชแฟมขอมูลเบ้ืองตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหน่ึง  เชน  Pascal, 

Cobol, C etc. ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม  

 

4121301 โปรแกรมภาษาเบสิก 1              3(2-2) 

  Basic  Programming  1 

หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาเบสิก  คําส่ังในภาคปฏิบัติการทันทีทันใด  คําส่ัง
และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกําหนดคาตัวแปร  การอานและการแสดงผลขอมูล  

การกําหนดเง่ือนไข  การทํางานเปนวงรอบโปรแกรมยอย  ฟงกช่ันอะเรยแบบมิติเดียว  
และสองมิต ิ        การเรียงลําดับขอมูลและการคนหาขอมูล 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4121302 โปรแกรมภาษาโคบอล 1              3(2-2) 

  COBOL  Programming  1 

              หลักเบ้ืองตนเกี่ยวกับภาษาโคบอล       รูปแบบการเขียนโปรแกรมดวยไอเด็นติ-

ฟเคช่ันดิวิช่ัน  เอ็นวิรอนเมนตดิวิช่ัน  ดาตาดิวิช่ัน  โปรซีเยอรดิวิช่ัน  ตัวอยางโปรแกรม
ภาษาโคบอล  การเขียนโปรแกรมโครงสราง      การสรางตารางโดยวิธีการอินเด็กซ       
การใชแฟมขอมูลจานแมเหล็ก  คําส่ังท่ีเกี่ยวของกับการออกรายงานโดยเคร่ืองพิมพ  และ
การฝกเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล 

 

4121401 ระบบปฏิบัติการ  1              3(2-2) 

  Operating Systems  1 

ความหมาย  และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ  บทบาท  หนา ท่ีของ
ระบบปฏิบัติการ การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหาร และการ
จัดการหนวยความจํา การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการ
แสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม  

 

4121402  ระบบปฏิบัติการ 2               3(2-2) 

 Operating System 2  

ศึกษาหนาท่ีและการดําเนินงานของระบบปฏิบัติการ เกี่ยวกับการจัดการ
หนวยความจํา หนวยประมวลผลกลาง การจัดแฟมขอมูล หนวยรับและแสดงผล       
ขอมูลในลักษณะเดียวของผูใชคนเดียว งานเดียว และใชหลายคนหลายงานพรอมกัน   

รวมท้ังการส่ือสารระหวางขบวนการ (Interprocess Communication: ICP)  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4121701 ดิจิตอลเบื้องตน                 3(2-2) 

Introduction to Digital Concept  

    ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานตาง ๆ การเปล่ียนฐานเลขทฤษฎี     

ลอจิก วงจรพื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเคร่ืองและการนําโมโครโปรเซสเซอร 
มาใชงาน 

 

4122102 เครือขายคอมพิวเตอร และการกระจาย             3(2-2) 

Computer Network and Distributed  

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเครือขาย การส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร
กับ  เทอรฟนอล    ข้ันของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบตาง ๆ ของเครือขาย X.25 

เนตเวอรค และดิจิตอลเนตเวรค    การประมวลผลแบบตามลําดับและแบบขนาน การ
ไปปไลน (Pipelining) การประมวลผลแบบเวคเตอร (Vector Processing) การประมวล
แบบผลอะเรย (Array Processors) พัลติโปรเซสเซอร    (Multiproceessors) และฟอลท
โทเลอรแรนซ  (Fault Tolerance)  

 

4122103 การใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน             3(2-2) 

  Using  Computer  in  School 

การศึกษาวิเคราะหและจัดระบบการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนใหเหมาะสม  

ท้ังดานการบริหาร  การบริการและการเรียนการสอน  ศึกษาการจดัสภาพแวดลอมของ 
หองเรียนคอมพิวเตอรและศึกษาผลกระทบจากการนําคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน 

 

4122201  ฐานขอมูลเบื้องตน               3(2-2) 

   Introduction to Data Base  

ความสําคัญของระบบของขอมูล ตอการบริหาร และการตัดสินใจ โครงสราง
และความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ การศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบ
ขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ การศึกษาตัวอยางงาน  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4122202  โครงสรางขอมูล               3(2-2) 

  Data Structure  

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก (String  

Processing) อะเรย เรคคอรด และ  พอยนเตอร (Arrays, Records and Pointers) ลิงคลิสก 
(Linked Lists) สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ตนไม  (Tree) 

กราฟและการประยุกตใช  (Graphs and Thier Applications)        การเรียนและการคนหา 
ขอมูล (Sorting and Searching)  

 

4122203 การประมวลผลแฟมขอมูล             3(2-2) 

  File  Processing 

ความหมาย  วิวัฒนาการ  และหลักการประมวลผลแฟมขอมูลดวยคอมพิวเตอร
แบบ ตาง ๆ เชน  แบบตามลําดับ  Random  และ  Index  ความหมาย  ลักษณะและชนิด
ของแฟมขอมูล  การบันทึกและการอานขอมูลในตัวกลาง  แบบตามลําดับและแบบสุม  

เทคนิคการประมวลผลแฟมขอมูลการเครือขายขอมูล 
   

4122304 โปรแกรมภาษาซี               3(2-2) 

  C   Programming 

หลักการเบ้ืองตนของภาษาซี  คําส่ังรับขอมูล  คําส่ังคํานวณ  แสดงผล  ทําซํ้า  
เง่ือนไข  โปรแกรมยอย  ตัวแปรแบบตาง ๆ ฟงกช่ัน  การสรางและการใชแฟมขอมูล
แบบตาง ๆ  ตวัอยางและการฝกเขียนโปรแกรม 

 

4122401 ภาษาคอมพิวเตอร              3(2-2) 

  Computer  Languages 

จุดมุงหมาย  โครงสรางของภาษาคอมพิวเตอรในกรณีตาง ๆ ภาษาท่ีใชใน
การศึกษาเปรียบเทียบ  เชน  FORTRAN , COBOL , PL/1 , PASCAL 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4122501 เทคนิคการเขียนโปรแกรม                          3(2-2) 

  Programming Techniques 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรซีเยอร  โปรแกรม
โครงสราง การวิเคราะหปญหา และการวางแผน การออกแบบโปรแกรมทอปดาวนและ
บอททอมอัพ  การทดสอบ และการแกไขโปรแกรม การทําเอกสารประกอบโปรแกรม 

 

4122502  การวิเคราะหและออกแบบระบบ   1             3(2-2) 

  System Analysis and Design    1 

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ และการวางแผนแกปญหา ขอบขายของ
การวิเคราะห การตรวจสอบระบบศึกษา ความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียด ระบบ
ท่ีใชใหมกบัระบบเดิมการออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟม 

ขอมูล    เอกสารระบบงาน   การทดสอบระบบท่ีออกแบบ    และการนําไปใชรวมถึงการ 
แกไขและบํารุงรักษา    การทําผังระบบการส่ือสาร การประเมินและการตัดสินใจ การ
ควบคุม และความปลอดภัย  

 

4122504  การวิจัยการดําเนินงาน 1              3(2-2) 

Operation Research 1  

    หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสราง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร ทฤษฎี 

การตัดสินใจ    การเลียนแบบทางสถิติ     ทฤษฎีการแทนท่ี การควบคุมคลังพัสดุการ
วเิคราะหขายงานและการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจยัการดําเนินงาน  

 

4122602  โปรแกรมประยุกตดานการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ           3(2-2) 

Programming Application for Office Automation  

ศึกษาการทํางานและระบบในสํานักงาน   ฝกเขียนโปรแกรมและการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ   เชน  การเก็บเอกสาร       
งานธุรการ และการทําเอกสารดวยเวิรดโปรเซสเซอร  ฯลฯ 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4122603 คอมพิวเตอรกราฟกส                   3(2-2) 

  Computer Graphics  

หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments 

Windows and Clipping, Interaction 3D,  3D Clipping Hidden Surface and Lines, 

Carves Shading และการสรางภาพเคล่ือนไหว(Animation)  

 

4122604  โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน            3(2-2) 

   Software Package and Application  

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในปจจุบัน
ประเภทตาง ๆ เชน ระบบฐานขอมูล   อิเล็กทรอนิกสเวอรคชีต เวอรดโปรเซสเซอร  ฯลฯ 

 

4122605 โปรแกรมประยุกตดานเสนภาพและภาพประกอบ           3(2-2) 

  Programming Application in Graphics and Picture 

หลักการเขียนกราฟ การเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและโทโปโลยีรูปหลายเสน 

แผนภูมิทางสถิติ   ภาพการตูน  ภาพเคลื่อนไหวการออกแบบโปรแกรมเขียนภาพงายๆ  

และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานภาพและภาพประกอบ 

 

4122606  โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร          3(2-2) 

Programming Application in  Management  Information System  

ศึกษาขอมูลเพื่อการบริหาร เชน หลักการดานขอมูล การจัดระบบขอมูล การจัด
องคการ   การวัดผลและการประเมินผล     การจัดทํารายงาน ฝกเขียนโปรแกรม    และ
การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชดานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4122607 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา             3(2-2) 

  Computer  Program  for  Education 

ศึกษาพัฒนาการ  แนวคิด   โครงสร างการใชโปรแกรมสํา เ ร็จ รูปของ
ไมโครคอมพิวเตอรและการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในวงการศึกษาฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

4122701  ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม            3(2-2) 

   Computer Systems and Architecture  

หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟแวร โครงสรางและองคประกอบในการ
ทํางานของคอมพิวเตอร ระบบงานตางๆ    ของคอมพิวเตอร เชน  หนวยความจํา   หนาท่ี 

วงจรลอจิคและ    ตรรก ระบบบัส สัญญานส่ังการและวงจรควบคุม  หลักการทํางานของ
ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน ระบบออนไลน อิตเทอรแอกทีฟ แบทซ เปนตน  

 

4122702  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี            3(2-2) 

Computer Architecture and  Assembly Language  

สถาปตยกรรม และสวนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร เชน ระบบบัส 

Addressing mode assembler, instruction mode, macro instruction/assembler ฯลฯ  

 

4122801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีคอมพวิเตอร 1            2(90) 

Preparation for Professional Experience in Computer 1  

จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพคอมพิวเตอรในระดับ
นกัวิชาการกึ่งอาชีพข้ันสูงและระดับเทคนิคซ่ึงเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4122802  การฝกประสบการณวชิาชพีคอมพิวเตอร 1           3(250) 

 Field Experience in Computer  1  

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรในองคการหรือ
หนวยงานท่ีสถานประกอบธุรกิจท่ีเหมาะสมเพื่อไดรับความรู ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพช้ันสูงและระดับเทคนิค      

 

4123101 การออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร            3(2-2) 

  Design  of  Computer  Assisted  Instruction 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4123622  คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู  เพื่อนํามาออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอร  บทเรียน

คอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ ข้ันตอนการสรางบทเรียน  ใช  Authoring  Program  ทําการ
ทดลองสรางและใชบทเรียน 

ฝกปฏิบัติการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร 
 

4123102 การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร             3(2-2) 

  Development  of  Computer  Assisted  Instruction 

 ศึกษาวเิคราะห ขอดี ขอจํากดั  ของโปรแกรมสรางบทเรียน  (Authoring) ตางๆ  

วิจยัและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพยิ่งข้ึน  ดวยโปรแกรมภาพ  เสียงและ
ภาพเคล่ือนไหวตาง ๆ   

ฝกปฏิบัติการสรางและวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียน 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123201  ระบบการจัดการฐานขอมูล                     3(2-2) 

   Database Management System  

ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การประยุกต Link Lists ความสัมพันธระหวาง  
Record ในฐานขอมูล การใช Key มากกวา 1 Key ในการประมวลผล รูปแบบ Relation   

ระบบ Hierachy และระบบ Network การปองกันขอมูล ระบบการสํารองขอมูลและการ
เรียกคืน      การวิเคราะหออกแบบขอมูล การบริหารฐานขอมูล   

 

4123301 โปรแกรมภาษาเบสิก 2              3(2-2) 

  Basic Programming 2 

คําส่ังและโปรแกรมท่ีเกีย่วกบัการบันทึกและการอานขอมูลจากแฟมขอมูล การ
จดัเก็บในซีเควนเชียลไฟล  แรนคอมไฟล และอินเด็กซไฟล  เทคนิคการเขียนโปรแกรม
เกี่ยวกับการเพิม่ การเรียงลําดับ การคนหา การลบ การแกไขขอมูลในไฟลและการเขียน
โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบรายงาน ตองเรียนรายวิชา 4121301โปรแกรมภาษาเบสิก 

1 มากอน   

 

4123303 โปรแกรมภาษาปาสคาล  2             3(2-2) 

  Pascal  Programming  2   

ทบทวนคําส่ังตาง ๆ      ในภาษาปาสคาล         การนิยามชนิดขอมูลเรคคอรด  

พอยทเตอร  การเรียกใชอะเรยและฟงกช่ัน    การสงผานคาพารามิเตอร  รีเคอรชีพ  การ
บันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล  การเขียนโปรแกรมเพิ่ม  การเรียงลําดับ  การคนหา  
การลบ  การแกไขขอมูลในไฟล  การออกแบบรายงานและกราฟกอยางงาย 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123304 โปรแกรมภาษาแอสแชมบลี             3(2-2) 

  Assembly Programming 

การกําหนดตัวแปร   รูปแบบประโยคคําส่ัง คําส่ังกําหนดขอมูล     คําส่ังคํานวณ  

คําส่ังทําซํ้า คําส่ังเง่ือนไข คําส่ังแมคโคร หนาท่ีและการใชรีจิสเตอรแบบตาง ๆ ตัวอยาง
และการฝกเขียนโปรแกรม 

 

4123305  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง             3(2-2) 

  High-Level Language Programming  

ศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบและลักษณะคําส่ังและการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูงอ่ืนๆ  

 

4123401 โปรแกรมควบคุมระบบ              3(2-2) 

System Programming  

ฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมระบบ ชุดคําส่ังโครงสราง หนวยนําขอมูลเขา-
ออกและอินเตอรรัพท   การจัดตําแหนงขอมูล ไมโครโปรแกรมม่ิง การจัดหนวยความจํา    
โปรเซสเซอร อุปกรณและขอสนเทศ  

 

4123402  ดีสครีตและโครงสราง              3(2-2) 

Discrete Mathematics and Structure  

เซต ความสัมพันธและฟงกช่ัน การนับและความสัมพันธเวียนเกิด(Recurrence 

Relations)ทฤษฎีกราฟ  ตนไม และการแยกจําพวก (Tree and Sorting) ขายงาน 

(Networks) พีชคณิตแบบบูล (George Boole) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู ออโตเมตา 
(Automata) ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic System) โพเซตและแลตทิช (Poset and  

Lattice)  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถิตแิละวิจัย                  3(2-2)  

  Programming Application for Statistics and Research  

การคํานวณและการเขียน  โปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ     การวัด 

แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย     การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย  
คาสัดสวน และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเช่ือม่ัน และ
เช่ือถือไดของแบบสอบถาม   การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การ
ทดสอบนอนพาราเมตริก เชน ไดสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย  

 

4123602  โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุด                3(2-2) 

  Programming Application for Libraries  

ศึกษาเกี่ยวกับงานหองสมุด ดัชนีรายช่ือหนังสือ ดัชนีผูแตง ดัชนีหัวเร่ืองการจัด
หมวดหนังสือ การยืม การสงหนังสือ  และระบบงานหองสมุดตางๆ ฝกเขียนโปรแกรม
และใชโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับงานหองสมุด  

 

4123603  โปรแกรมประยุกตดานการเงินและการบัญชี              3(2-2) 

   Programming Application for Finance and Accounting  

ศึกษาขอมูลทางดานการเงินและการบญัชี   เชน   บัญชีเงินเดือน    บัญชีเจาหนี้    
ลูกหนี้ บัญชีสินคาคงคลัง บัญชีวิเคราะหตนทุนบัญชีตนทุนการผลิต ตามคําส่ัง บัญชีเพื่อ
การวิเคราะหการเงิน การเขียนโปรแกรมประยุกตและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ประยุกตใชกบังานน้ี 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123604  โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคา             3(2-2) 

   Programming Application for Inventory Control  

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดช้ือ   การรับ    การจัดสงสินคา     การควบคุมคลังสินคา 
คงคลังการตัดบัญชีสินคา การวิเคราะห การขยายและการยึดครองตลาด    ฝกเขียน
โปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกบังานดานควบคุมสินคา      

 

4123605  โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนบุคคล และการจายเงินเดือน          3(2-2)  

   Programming Application for Personal Record and Payroll  

ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานทะเบียนบุคคล   และการจายเงินเดือน การจัดขอมูล
และการโยงระบบขอมูลดานนี้ ออกแบบ รายงานตางๆ   การเขียนโปรแกรมรับขอมูล 

การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูลและการออกแบบรายงานผลทางดานนี้  ศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกบังานดานนี้ได  

 

4123606  โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา         3(2-2) 

   Programming Application for School Registration and Records  

ศึกษาเก่ียวกับการจัดตารางสอน ตารางสอบ การวางแผนการเปดวิชา การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจขอสอบ การวัดและการประเมินผล การแจงผลการเรียน 

และการฝกเขียนโปรแกรม ตลอดจนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใหเหมาะสมกบังาน  

 

4123607  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ             3(2-2) 

  Computer Application for Business  

ศึกษาการนําเคร่ืองคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานธุรกิจดานตาง ๆ เชน 

ระบบสินคาคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123608  โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           3(2-2)  

  Programning Application for Science and Mathematics  

ศึกษาและฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับ
และอนุกรม การจัดหมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกช่ัน การแก
สมการ      เวคเตอร  ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบ้ืองตน ศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

 

4123609  โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา            3(2-2)  

   Programming Application for School Administration  

ศึกษาการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารสถานศึกษา เชน การ
ลงทะเบียน  นักศึกษา ระบบบุคลากร ระบบควบคุมพัสดุครุภัณฑ ระบบควบคุม
งบประมาณ  

 

4123611 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานการธนาคาร           3(2-2) 

  Computer  Application in  Banking 

ศึกษาระบบการธนาคาร  ฝกการเขียนโปรแกรม  และการนําโปรแกรมสําเร็จรูป
มาประยุกตใชในงานธนาคาร  เชน  การเงินและการบัญชี  แฟมขอมูลดานเครดิต  การ
กูยืม  การแลกเปล่ียนเงินตรา  การจัดทํารายงาน  เปนตน 

 

4123612  คอมพิวเตอรชวยสอน              3(2-2) 

  Computer Assisted Instruction  

 ศึกษาวิธีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การสราง
โปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
การศึกษา  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123613 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ             3(2-2)  

  Computer Design  

 ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิต
และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน   ภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 

4123614 คอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร                        3(2-2) 

  Computer for Geography Analysis 

การศึกษาเกี่ยวกับการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร      โปรแกรมคอมพิวเตอร    เพื่อ
วเิคราะหขอมูลดานภูมิศาสตร  การเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรดวยกราฟไดอะแกรมคาศ-
โดแกรมและเแผนท่ีคอมพิวเตอร 

 

4123615 โปรแกรมประยุกตดานงานธุรการ                          3(2-2) 

  Applied Program  Business 

ศึกษาการทํางานในสํานักงานเกี่ยวกับโครงสรางการเก็บเอกสารเคร่ืองมือ  เพื่อ
จดัใหเขาระบบงานคอมพิวเตอร และการจัดทําเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123616 โปรแกรมประยุกตดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว           3(2-2) 

  Programming  Application for Tourism Industry 

ศึกษาสาระสําคัญระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว           
การวิเคราะหระบบงานทางอุตสาหกรรมทองเท่ียว             การออกแบบระบบงาน และ
การพัฒนาระบบงานโปรแกรมประยกุตใชงานดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว       การ
จดัเก็บขอมูลสนเทศ การนําเสนอขอมูล (presentation technology) การสืบคน
ขอมูลสนเทศ (query) บนระบบเครือขายและฐานขอมูล ตาง ๆ 

ศึกษาและการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร(computer technology) 

และสารสนเทศ(information technology) ในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนนําไปใชใน
ชีวติประจําวัน เพื่อการแสวงหาความรูสืบคนขอมูล การใชขอมูลและขาวสารใน
สังคมสารสนเทศ เปนตนวาการใชComputer Networking, Internet, JANET, CD, 

Homepage, FTS, E-mails, BBS, Multi-media, Virtual Reality Concepts เปนตน 

 

4123617 การประยุกตใชงานมัลติมิเดยี             3(2-2) 

  Mulitmedia Application 

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลังการและการปฎิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
โดยใชส่ือประเภทมัลติมิเดีย ความสัมพันธระหวางวินโดวกับมัลติมิเดียการบันทึกเสียง
การประมวลภาพ การทําภาพเคล่ือนไหว การนําอุปกรณ หรือเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส
ตางๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปล่ียนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูล
ของมัลติมิเดีย  และใหมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑ    มัลตมิิเดีย 
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4123618 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานโรงแรม           3(2-2) 

  Computer  Applications  for Hotel 

ศึกษาระบบโรงแรม       และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในงาน
โรงแรมดานตาง ๆ  เชน งานบริการสวนหนา    งานอาหารและเคร่ืองดืม่     งานแมบาน    

งานบัญชีการเงิน  เปนตน   ฝกปฏิบัตกิารโปรแกรมสํานักงาน  และการเช่ือมโยงขอมูล
ดวยระบบ   Internet 

 

4123619 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในเชิงฟสิกส            3(2-2) 

  Computer  Application  in  Physics 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป หรือ/ และโปรแกรมภาษา  ศึกษาวธีิหาผลลัพธทางสถิติท่ี
ใชในทางฟสิกส   เชน  Mean ,  Maximum , Minimum ,  S.D.    สรางโปรแกรม
คํานวณหาคาตาง ๆ   จากสมการทางฟสิกส  เชน  การเคล่ือนท่ีแบบตาง ๆ  การแผรังสี  

การดูดกลืนคล่ืนความถ่ีตาง ๆ   คาทางไฟฟาสถิติ   ไฟฟากระแส     ศึกษาถึงวิธีสราง
กราฟจากสมการทางฟสิกส   วิธีหาผลลัพธตาง  ๆ  ทางฟสิกสอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวติประจําวัน 

 

4123620 คอมพิวเตอรสําหรับครูประถมศึกษา            3(2-2) 

  Computer in Primary Education 

 ศึกษาการนาํคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานดานการจดัการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษาในดานตาง ๆ   การสรางบทเรียนดวยคอมพิวเตอร  การผลิตส่ือการ
เรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร    การสรางบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต    การสราง
และประยุกตใชฐานขอมูล  และระบบมลัติมีเดีย  การใชขอมูลจากอินเตอรเน็ตในการ
เรียนการสอน 
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4123621 คอมพิวเตอรเพ่ืองานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน              3(2-2) 

  Computer  in  Art and  Local  Culture  Works 

ศึกษาการใชคอมพิวเตอร เพือ่การเก็บรวบรวมขอมูล  การเสนอขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
งานศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน  โดยใชโปรแกรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

4123622 คอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา             3(2-2) 

  Computer  in  Education 

ศึกษาองคประกอบ  การทํางาน  ขอจํากัด  และประโยชนของคอมพิวเตอร  การ
ใชคอมพิวเตอร  วิธีการจัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรในลักษณะตาง ๆ ตลอดจน
บทบาทของคอมพิวเตอรท่ีมีผลกระทบตอการศึกษา 

ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการศกึษากับการเรียนการสอน 

 

4123623 ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยีการศึกษา         3(2-2) 

  Computer  System  and  Applications  for  Education  Technology 

พัฒนาการคอมพิวเตอร  สวนประกอบของคอมพิวเตอร  องคประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร   การบํา รุงรักษาคอมพิวเตอร   การบริหารและการจัดการ
หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอรในโรงเรียน 

 

4123624 คอมพิวเตอรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(2-2) 

  Computer  for  Information  Technology 

ศึกษาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงาน  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  ระบบ
สารสนเทศ  การประมวลผลขอมูล  ระบบการจัดเก็บขอมูล  การสรางฐานขอมูล  การ
ส่ือสารขอมูล  การนําเสนอขอมูล  การใชคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูลทาง
การศึกษา การใชคอมพิวเตอรสําหรับผลิตงานดานสารสนเทศ 

ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลและผลิตงานดาน
สารสนเทศ 
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4123625 เกมและสถานการณจําลองเพื่อการศึกษา            3(2-2) 

  Game  and  Simulation  in  Education 

ศึกษาฮารดแวรและซอฟตแวรประเภทเกมและสถานการณจําลอง  ท่ีใชในวง
การศึกษา  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกมและสถานการณจาํลอง  การสรางโปรแกรมประเภท
นี ้ ตลอดจนการใชและการประเมินผลเกมและสถานการณจาํลองในการศึกษา 

ฝกปฏิบัติการสรางเกมและสถานการณจาํลองเพ่ือการศึกษา 
 

4123626 ความจริงเสมือนสําหรับการศึกษา             3(2-2) 

  Virtual  Reality  in  Education 

ศึกษาคอมพิวเตอรกราฟก  การสรางภาพสามมิติ  การสรางภาพแอนนิเมช่ัน  

ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบสําหรับการสราง  การใชโปรแกรมความจริง
เสมือน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปความจริงเสมือนในการเรียนการสอน  การฝกอบรม
และการประเมินผลโปรแกรมความจริงเสมือน 

ฝกปฏิบัติออกแบบและสรางภาพประกอบตาง ๆ โดยใชโปแกรมความจริง
เสมือน 

 

4123627 เครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา            3(2-2) 

  Computer  Net-Working in Education 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร    เทคโนโลยีและอุปกรณ
เครือขายคอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัตกิารเครือขาย   การเช่ือมโยงเครือขาย  การบริหาร
ทรัพยากรเครอืขาย การรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร  การใชเครือขาย
คอมพิวเตอรกบัการศึกษา 

   ฝกปฏิบัตกิารใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
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4123628 อินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา             2(1-2) 

  Internet  for  Education 

ศึกษาความเปนมา  และแนวคิดของการส่ือสารในระบบอินเตอรเน็ต  เพื่อจะ
นาํมาใชในการสอน  การเขาสูระบบ  การใชเคร่ืองมือตาง ๆ ของระบบอินเตอรเน็ต  การ
สรางและการนําขอมูลเขาสูระบบอินเตอรเน็ต 

 

4123629 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา            3(2-2) 

  Programming  Language  in  Education 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร  การใชภาษาคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา
โปรแกรมทางการศึกษา 

ฝกปฏิบัติการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

4123630 การประมวลเสียงและภาพระบบดิจิตอล            3(2-2) 

  Audio  and  Visual  Digital  System  Processing 

ศึกษากระบวนการในการสราง     การบันทึก   การปรับแตง  การตัดตอเสียง  
ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว 

ศึกษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรสําหรับการสราง  การบันทึก  การตัดตอ
เสียง     ภาพ    ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว 

ฝกปฏิบัติการสราง  การบันทึก  การตัดตอเสียง  ภาพเคล่ือนไหว 
 

4123631 คอมพิวเตอรเพ่ืองานประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี                       3(2-2) 

  Computer in Art  History  and  Archaeology 

ศึกษาการใชคอมพิวเตอร เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล  การเสนอขอมูล  ท่ี
เกี่ยวกับงานประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี  โดยใชโปรแกรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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4123632 การออกแบบวัสดุกราฟกดวยคอมพิวเตอร                         3(2-2) 

  Graphic  Design  by  Computer 

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการสราง  ออกแบบ  ตัดตอ  บันทึกและผลิตวัสดุกราฟก
เพื่อใชในการเรียนการสอน  การฝกอบรม 

ฝกปฏิบัติการออกแบบผลิตวัสดุกราฟก 

 

4123633 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานในสํานักงาน                        3(2-2) 

  Computer Program for Office 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ประเภทและลักษณะ
สําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูป การฝกเขียนโปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ประยุกตใชกบังานในสํานักงาน  เชน   การเกบ็เอกสารงานธุรกิจ 

 

4123634 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวัฒนธรรม                        2(1-2) 

  Computer Usages  in  Cultural  Works 

ความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   ระบบพ้ืนฐานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสามารถนํามาใชในงานวัฒนธรรม ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร
ในงานวัฒนธรรม  เชน    การเก็บขอมูล   การจัดนิทรรศการ    งานศิลปะ   และงานดาน
การใหบริการขอมูล 

 

4123636 โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี             3(2-2) 

  Programming Application for Accounting 

ศึกษาขอมูลทางการบัญชี   เชน   บัญชีเงินเดือน  บัญชีเจาหนี้  บัญชีลูกหนี้  บัญชี
สินคาคงคลัง และบัญชีอ่ืน ๆ บัญชีเพื่อการวิเคราะหการเงินฝกเขียนโปรแกรมและการนาํ
โปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในงานบัญชี 
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4123701 การออกแบบระบบดิจิตอล                           3(2-2) 

  Digital System Design 

การวิเคราะหและสรางวงจรSequential  การออกแบบวงจร Sequential โดยใช 
ASM (Algorithm State Machine)   การตรวจสอบตําแหนงและขอผิดพลาดในวงจร 
Comrintion  และวงจร Sequential     การออกแบบลอจิกโดยใชไมโครคอมพิวเตอร 

 

4123702  ระบบการส่ือสารขอมูล              3(2-2)  

  Data Communication System  

การทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการส่ือสาร    อุปกรณท่ีใชกบัระบบเก็บ 

ขอมูล การวิเคราะหระบบส่ือสาร อุปกรณท่ีใช   ระบบส่ือสาร ระบบการสงขอมูลแบบ
ทางเดี่ยว แบบสองทางไมพรอมกัน แบบสองทางพรอมกัน ชนิดของการสงขอมูล    

Analog และ Digital สถาปตยกรรมของ network protocal, ระบบเครือขาย, WAN, LAN 

และ  Distributed Network  

 

4123704  ไมโครโปรเซสเซอร               3(2-2) 

Microprocessor  

ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางหนวยความจํา ขนาดของคําใน
หนวยความจํา แอดเดรสของหนวยความจํา การแปล content ของคําในหนวยความจํา 
การแปลรหัสขอมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ รหัสคําส่ัง รีจิสเตอรของซีพียู การใชงาน    

รีจิสเตอรของซีพียู หนวยกระทําคณิตศาสตร และลอจิค หนวยควบคุม แฟล็กสถานะ 
การเอกซีค้ิวคําส่ัง ตารางเวลาของคําส่ัง ROM และ RAM การสงขอมูลภายในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร INPUT/OUTPUT การโปรแกรม INPUT/OUTPUT การ
อินเตอรรัพท INPUT/OUTPUTการตอบสนองการอินเตอรรัพท ระบบ DMA ระบบบัส 

การสงขอมูลแบบอนุกรม พ้ืนฐาน การโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลี การอางแอดเดรส
ของหนวยความจําแบบอิมพลาย แบบไดเรค ระบบสแตค การอางแอดเดรสแบบอิน
ไดเรค การอางแอดเดรสแบบอินเด็กซ ชุคคําส่ังของซีพีย ู  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4123705  การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพวิเตอร            3(2-2)  

  Circuit Description and Microcomputer Maintenance  

ศึกษาระบบ BUS (3-BUS Architecture) ศึกษาระบบ BUS โดยใช
ไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา การอินเตอรเฟส     หนวยความจํา หนวยปอน
ขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ อุปกรณท่ีใชในการซอม หลักการซอมเบ้ืองตน  

 

4123801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีวิทยาการคอมพิวเตอร 3            2(90)  

  Preparation for Professional Experience in Computer 3  

จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอร  
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานคอมพิวเตอร  

 

4123902 การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอร             3(2-2)  

   Independent Study in Computer Programming  

ศึกษาปญหาท่ัวไปและปญหาเฉพาะเร่ืองเพ่ือหาวิธีแกปญหา การเขียนผังงาน
เพ่ือแสดงขั้นตอนการแกปญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง
หรือหลายภาษา เพ่ือใชงานหรือแกปญหาน้ัน ตลอดจนการทําโครงการพิเศษทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร  

 

4123903 หัวขอพิเศษเก่ียวกับคอมพิวเตอร             3(2-2) 

  Special  Topics  in  Computer 

ศึกษาปญหาหรือความกาวหนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในงานเฉพาะเร่ือง    เชน 

ขอสนเทศและขอมูล , ซอฟตแวร , ทฤษฎีและการคํานวณ , ระบบวิธีการ , การ
ประยุกตใชงาน , ฮารดแวรและระบบเคร่ือง  เปนตน 
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4124301 การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร                         3(2-2) 

  Graphics  Design  by  Computer 

ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรกบังานออกแบบดานตาง ๆ ศึกษารูปแบบของ
แฟมภาพแบบตาง ๆ ท้ัง 2 มิติ  3 มิติ  และการสรางภาพเคล่ือนไหว ฝกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีใชในการออกแบบ  และตกแตงภาพ  ฝกสรางช้ินงานดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป 

 

4124302 การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร                         3(2-2) 

  Advertisement  Design  by  Computer 

ศึกษาการประยุกตคอมพิวเตอรกับงานโฆษณา  ศึกษารูปแบบของแฟมภาพ
แบบตาง ๆ ท้ัง 2 มิต ิ 3  มิต ิ  และภาพเคล่ือนไหว  ฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ  ท่ีใช
ในงานโฆษณา  และ   desktop  publishing   ฝกสรางช้ินงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

4124501  ปญญาประดษิฐ               3(2-2)  

  Artificial Intelligence  

ความหมายของปญญาประดิษฐ    แผนการแกปญหา    การคนหาแบบ    

Stategraph การกําหนดข้ันปญหา จุดประสงคยอย  และโครงการยอย Representation of  

Knowledge, โปรแกรมการเลนเกมโดยใช  Heuristics   รูปแบบการจําได และการเรียนรู
หุนยนต    (Robots) ลอจิคการคํานวณ   วิธีแกปญหาในปญญาประดิษฐ   การรับรูภาพ  

การแทนความรูและระบบผูเช่ียวชาญ  
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4124502 การจําลองและโมเดล              3(2-2) 

  Simulation and Model  

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจําลอง การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลองปญหา 
เทคนิคการวิเคราะหพ้ืนฐาน การเลือกภาษา การทดลองปฏิบัติ การจําลองปญหา เทคนิค
การจําลอง ระบบขอมูลนําเขา กระบวนการตรวจสอบและความเท่ียงตรงของแบบจําลอง 
Continuous Sub System in discrete Event Models  

 

4124503 การสรางคอมไพเลอร              3(2-2) 

  Compiler  Construction 

วิธีการวิเคราะห    ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรม    การสรางออบเจ็คโคดที่มี 

ประสิทธิภาพ  การทํางานของคอมไพเลอร  และตัวอยางการสรางไพเลอรขนาดเล็ก 

 

4124602 การสรางบทเรียนภาษาฝร่ังเศสดวยคอมพวิเตอร           2(1-2) 

  Computer  Design  and  Planning  of  French  Lessons 

ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรภาษาฝร่ังเศส  ศึกษาวิธีการใช
คอมพิวเตอร  การสรางงานเอกสารภาษาฝรั่งเศส  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เพื่อ
งานทางดานวิชาชีพ  ศึกษาโปรแกรมการสรางบทเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยคอมพิวเตอร 
วิเคราะหแนวทางการสรางบทเรียน  การใชภาษา  วรรณคดีและวัฒนธรรมฝร่ังเศส  โดย
คอมพิวเตอร  ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูลภาษาฝร่ังเศสทางอินเตอรเน็ต 

 

4124603 คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาชพีดานภาษาฝรั่งเศส          3 (3-0) 

  Computer  for  Professional  Work 

ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ภาษาฝรั่งเศส  ศึกษาวิธีการใช
คอมพิวเตอร  การสรางงานเอกสารภาษาฝร่ังเศส  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เพ่ือ
งานทางดานวิชาชีพ   
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รหัส ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

4124604 การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร             3(2-2) 

  Computerized  Photography  Improvement 

ศึกษาความสําคัญ  คุณคาของการตกแตงภาพท่ีมีตอการศึกษาและโฆษณา
ประชาสัมพันธ   วิธีการนําภาพเขาสูระบบดิจิตอลดวยเคร่ืองมือประกอบตาง  ๆ  

โปรแกรมท่ีใชในการตกแตงภาพ     ระบบการทํางาน    นาํความรูเร่ืองทฤษฎีสี     การจัด  

องคประกอบภาพมาประยุกตใชในการสรางภาพใหม  การแกไขและตกแตงภาพ  การ
เตรียมภาพเพื่อใชงานในระบบออฟเซท  หรือระบบดิจิตอลในลักษณะอ่ืน ๆ ตอไป 

ฝกปฏิบัติการนําภาพเขาสูระบบดิจิตอล  ปฏิบัติการใชโปรแกรมท่ีใชในการ
สรางภาพ  แกไขและตกแตงภาพ  การนําภาพที่ตกแตงแลวไปใชเปนส่ือในการศึกษา
หรือประชาสัมพันธ 

 

4124801 การฝกประสบการณวชิาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3         5(450) 

  Field Experience in Computer 3  

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานคอมพิวเตอรในองคการหรือ
หนวยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ 

และประสบการณในอาชีพ  

 

4124901  การสัมมนาคอมพิวเตอร                     3(2-2) 

  Seminar in Computer  

ศึกษาและสัมมนาเก่ียวกับความกาวหนา แนวคิดท่ีแปลกใหมและผลงานท่ีมี
คุณคาทางคอมพิวเตอรจากเอกสาร วารสาร งานวิจยัหรือการท่ีปฏิบัติงานจริง  

 



 393

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
(รหัส  450 – 499) 

 

 

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร  ไดจัดหมูวิชาไวดังนี ้
 

รหัส    หมูวิชา   

  450 หมูวชิาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
  451 หมูวชิาอาหารและโภชนาการ 
  452 หมูวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 453 หมูวชิาบานและการบริหารงานบาน 

  454 หมูวชิาพัฒนาการครอบครัวและเดก็ 

  455 หมูวชิาศิลปประดิษฐ 
  456 หมูวชิาส่ิงทอ 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวชิาใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  
(450) 

 

 

 หมูวชิาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร   ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 

1.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร              (450-1--) 

2.  ศิลปะ                 (450-2--) 

3.                  (450-3--) 

4.                  (450-4--) 

5.                  (450-5--) 

6.                  (450-6--) 

7.                  (450-7--) 

8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (450-8--) 

9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    

            โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนา  และการวิจัย                                   (450-9--) 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวชิาใดได (450) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4501101  แนะนําคหกรรมศาสตร 2(2-0) 

4501102  การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(1-2) 

4501103  การสงเสริมคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(1-2) 

4504901  ปญหาพิเศษคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(1-2) 

4504902  สัมมนาทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(2-0) 

4504903  การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวชิาใดได (450) 

 

รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                            น(ท-ป) 

 

4501101 แนะนําคหกรรมศาสตร                                                                                      2(2-0) 

 Introduction  to  Home  Economics 

ประวัติ   ปรัชญา  ความหมาย เนื้อหา  และขอบขายวิชาคหกรรมศาสตร  
ลักษณะของหมวดวิชาคหกรรมศาสตรในประเทศไทยและตางประเทศ       บทบาท
ของนักคหกรรมศาสตรในการพัฒนาประเทศ 

 

4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัว                                                                          2(1-2) 

 Family  Resource  Management 

ลักษณะของงานบานในอดีตและปจจุบัน  อิทธิพลของการเปล่ียนแปลง การ
ดาํเนินชีวติท่ีมีผลตอลักษณะงานบาน  อิทธิพลตอคานิยม  ปรัชญาและเปาหมาย  ซ่ึง
มีผลตอการตัดสินใจใชทรัพยากรของครอบครัว   ทรัพยากรที่ สําคัญในการ
บริหารงานบานสอดคลองกับการดําเนินชีวิตปจจุบัน  กลวิธีและเทคโนโลยีท่ี
สงเสริมการทํางานในบานใหมีประสิทธิภาพ  ฝกปฏิบัติการวางแผน ดําเนินงานและ
ประเมินผลงาน 

 

4501103 การสงเสริมคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                                          2(1-2) 

 Home  Economics  Extension 

วิธีการผลิตและการใชส่ือประเภทตาง ๆ     การประชาสัมพันธ    รวมทั้ง
การจัดกิจกรรม     เชน     การจัดนิทรรศการ การสาธิตเพื่อเผยแพรความรูทาง 
คหกรรมศาสตร 
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รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                            น(ท-ป) 

 

4504901 ปญหาพิเศษคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                                          2(1-2) 

 Special  Problems  in  Home  Economics 

             ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ 

 

4504902 สัมมนาทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                                           2(2-0) 

 Seminar  in  Home  Economics 

คนควาเอกสารท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยดานตาง  ๆ    จากแขนงท่ีเรียนท้ังในและ
ตางประเทศ 

 

4504903 การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                           2(1-2) 

 Study  of  Specific  Field  in  Home  Economics 

ศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตรจากแขนงวิชาท่ี เ รียนท้ังในและ
ตางประเทศ  เพ่ือเปนแนวทางในการทําภาคนิพนธ  โดยไดรับคําแนะนําและอยู
ภายใตการนิเทศอยางใกลชิดจากอาจารย 
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หมูวชิาอาหารและโภชนาการ  
 (451) 

 

 

 หมูวชิาอาหารและโภชนาการ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร   ไดจดัลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี ้

1.  โภชนาการ                                          (451-1--) 

2.  อาหาร                                          (451-2--) 

3.  การจัดเล้ียงและบริการ                                        (451-3--) 

4.                                           (451-4--) 

5.                                           (451-5--) 

6.                                           (451-6--) 

7.                                           (451-7--) 

8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                        (451-8--) 

              9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ โครงการเทศ  การสัมมนา  
     และการวิจยั                                                                                                           (451-9--) 
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หมูวชิาอาหารและโภชนาการ  (451) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4511101  โภชนาการ 2(2-0) 

4511103  บริโภคศึกษา 2(1-2) 

4511201  ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3(2-2) 

4511202  หลักการประกอบอาหาร 2(1-2) 

4511203  หลักการประกอบอาหารสําหรับงานโรงแรม 3(2-2) 

4512101  โภชนศาสตรมนุษย 2(2-0) 

4512102  โภชนศาสตรครอบครัว 3(2-2) 

4512103  โภชนศาสตรชุมชน 3(2-2) 

4512105  โภชนาการเดก็ 2(2-0) 

4512201  เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร 2(1-2) 

4512202  อาหารสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2) 

4512203  การถนอมอาหาร 3(2-2) 

4512204  การแปรรูปอาหาร 3(2-2) 

4512205  อาหารทองถ่ิน 3(2-2) 

4512206  อาหารไทย 3(2-2) 

4512207  อาหารจีน 2(1-2) 

4512208  อาหารนานาชาติ 2(1-2) 

4512209  อาหารพื้นบาน 2(1-2) 

4512210  อาหารยุโรป 2(1-2) 

4512211  อาหารญ่ีปุน 2(1-2) 

4512212  อาหารฝร่ังเศส 2(1-2) 

4512213  อาหารอิตาเลียน 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4512214  อาหารอิสลาม 2(1-2) 

4512215  อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ 2(1-2) 

4512801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและ 
โภชนาการ 1 

 

2(90) 

4512802  การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1 3(270) 

4513101  อาหารบําบัดโรค 3(2-2) 

4513102  โภชนาการเดก็และผูสูงอาย ุ 2(2-0) 

4513103  หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด 2(2-0) 

4513201  อาหารวาง 2(1-2) 

4513202  ขนมไทย 2(1-2) 

4513203  ขนมอบ 3(2-2) 

4513204  การแตงหนาเคกและขนม 2(1-2) 

4513205  เคร่ืองดื่ม 2(1-2) 

4513801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและ 
โภชนาการ 3 

 

2(90) 

4514101  โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 

4514201  การประกอบอาหารเสร็จเร็ว 2(1-2) 

4514202  อาหารเพื่อการประกอบอาชพี 3(2-2) 

4514203  ความรูเกี่ยวกบัอาหารไทย 3(2-2) 

4514204  ความรูเกี่ยวกบัอาหารยุโรป 3(2-2) 

4514205  ความรูเกี่ยวกบัอาหารจีน 3(2-2) 

4514206  ความรูเกี่ยวกบัอาหารญ่ีปุน 3(2-2) 

4514207  ไอศกรีม 2(1-2) 

4514208  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัอาหารนานาชาติ 3(2-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4514301  การบริการอาหารในสถาบัน 2(1-2) 

4514302  การจัดเล้ียงอาหารในโอกาสตาง ๆ 2(1-2) 

4514801  การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3 5(450) 

4514901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2) 

    4514902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2) 

4514903  สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 1(1-0) 

4514904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2) 

4514905  อาหารและจุลินทรียท่ีเกีย่วของ 3(2-2) 

4514906  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาท
สัมผัส 

 

3(2-2) 

4514907  การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาอาหารและโภชนาการ (451) 

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

4511101 โภชนาการ                                                                                                          2(2-0) 

 Nutrition 

ความหมาย  ประวัติ  ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพ อาหารหลัก 

5 หมู  หลักการจัดอาหารสมสวน  ประเภทของสารอาหาร  หนาท่ีและปริมาณท่ีพึง
ไดรับ  แหลงสารอาหาร  กลไกการยอยและการดูดซึมอาหารและบริโภค  นิสัย  
ปญหาโภชนาการในประเทศไทย  หนวยงานท้ังในและนอกประเทศท่ีมีบทบาทใน
การแกปญหาโภชนาการ 

 

4511103 บริโภคศึกษา 2(1-2) 

 Education for Consumers 

  ความสําคัญของบริโภคศึกษาตอเศรษฐกิจสวนบุคคล ตอสวนรวม 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ความตองการที่จําเปนและไมจําเปน การเลือกซ้ือ
เคร่ืองบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของการโฆษณา คานิยมของผูบริโภคใน
การนิยมใชของไทย 
 

4511201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร                                                         3(2-2) 

 Principles  and  Food  Preparation 

ลักษณะองคประกอบ  คุณสมบัติทางวิทยาศาสตรของอาหาร  หลัก วิธีการ
ประกอบอาหารหลัก 5 หมู  ศัพทการประกอบอาหาร เคร่ืองปรุง  และสารปรุงแตง
อาหารที่มีปฏิกิริยาตออาหาร     การเลือกซ้ือ   และการเก็บรักษาอาหาร   ฝก
ปฏิบัตกิาร   ทดสอบคุณสมบัติของอาหารและการประกอบอาหารหลัก  5  หมู 

 

4511202 หลักการประกอบอาหาร                    2(1-2) 

  Food Preparation 

ลักษณะ องคประกอบ คุณสมบัติ กรรมวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู 
หลักการจัดอาหารสมสวนราคาถูก   สําหรับครอบครัวเพื่อสุขภาพ     มารยาทในการ
เสิรฟและรับประทานอาหาร การจัดโตะอาหาร การจัดครัว หลักการสุขาภิบาลและ
ฝกปฏิบัต ิ
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4511203 หลักการประกอบอาหารสําหรับงานโรงแรม                  3(2-2) 

  Principles of Food Preparation for Hotel 

ความรูท่ัวไปของอาหาร วัตถุดิบท่ีใชเปนอาหารประเภทตาง ๆ  การคัดเลือก 

และการถนอมอาหารประเภทตาง ๆ   การใชเคร่ืองมือ   อุปกรณในการประกอบ
อาหารอยางถูกตอง   ศัพทการประกอบอาหาร  การเตรียมอาหาร  การประกอบ
อาหารประเภทตาง ๆ  และการตบแตงอาหาร 

 

4512101 โภชนศาสตรมนุษย                                                                                            2(2-0) 

 Human  Nutrition 

ศึกษากระบวนการไดรับสารอาหารของรางกาย      การยอย    การดูดซึม  

การขับถาย  และเมตาบอลิซึมของสารอาหาร  ศึกษาวิธีการหาความตองการ
สารอาหารและพลังงานของรางกาย  ตลอดจนศึกษาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณ
สารอาหารในอาหารที่บริโภค  ศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลจากผลการวิจัยดาน
โภชนาการ 

 

4512102 โภชนศาสตรครอบครัว                                                                                      3(2-2) 

 Family  Nutrition 

ความตองการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยตาง ๆ และภาวะพิเศษ 

การกําหนดรายการ  การจัดอาหารสมสวนของหญิงมีครรภ   หญิงใหนมบุตร   ทารก  

เด็กวัยกอนเรียน  เด็กวัยเรียน  วัยรุน  วัยผูใหญ  ผูสูงอายุ  และฝกปฏิบัติ 
 

4512103 โภชนศาสตรชมุชน                                                                                            3(2-2) 

 Community  Nutrition 

ภาวะโภชนาการในประเทศไทย   การติดตามและประเมินผลภาวะ
โภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการในชุมชน  รวมท้ังการใหความรูทาง
โภชนาการ  ฝกปฏิบัตกิารสํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4512105 โภชนาการเด็ก                                                                                                    2(2-0) 

 Child  Nutrition 

ศึกษาขบวนการรับสารอาหารของรางกาย  เมตาบอลิซึม  ขบวนการขับถาย
ของสารอาหารประเภทตาง ๆ  การจัดเตรียมและเสริมคุณคาอาหารใหแกเด็ก  ปญหา
โภชนาการในเด็ก  หลักและวิธีการจัดโครงการโภชนาการสําหรับเด็กแตละวัย 

 

4512201 เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร                                                      2(1-2) 

 Cooking  Appliance 

ชนิดเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบอาหาร  และในงานอุตสาหกรรม
บริการอาหารตาง ๆ การเลือกซ้ือเคร่ืองมือเฉพาะอยาง  ท้ังแบบธรรมดาและแบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม    วิธีใช  เก็บและบํารุงรักษา  การทําความสะอาดเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช 

 

4512202 อาหารสําหรับชีวิตประจําวัน                                                                              3(2-2) 

 Family  Cookery 

ความตองการอาหารสําหรับบุคคล  หลักการเลือก การเตรียมและการ
ประกอบอาหาร  โดยคํานึงถึงคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการใหเหมาะสมกับการ
ดาํรงชีวติประจําวัน 

 

4512203 การถนอมอาหาร                                                                                                3(2-2) 

 Food  Preservation 

ประวัต ิ ความมุงหมายของการถนอมอาหาร  สาเหตุท่ีทําใหอาหารเสีย  หลัก
และวิธีการถนอมอาหารแบบตาง ๆ การใชสารปรุงแตชนิดตาง ๆ คุณสมบัติและ
ปริมาณสารท่ีใชในการถนอมอาหาร  อุปกรณ เคร่ืองใชสําหรับการถนอมอาหาร การ
เก็บรักษาอาหารท่ีถนอมแลว   ฝกปฏิบัติการถนอมอาหารท่ีมีตามฤดูกาลและทองถ่ิน  

การบรรจุ 
 

 

 



 405

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4512204 การแปรรูปอาหาร                                                                                               3(2-2) 

 Principles  of  Food  Processing 

การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ  ขบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ และการบรรจุหบีหอ 

 

4512205 อาหารทองถ่ิน                                                                                                    3(2-2) 

 Local  Cookery 

ประวัติความเปนมาของอาหารประจําทองถ่ินในแตละทองถ่ิน  อาหารภาค
ตาง ๆ อาหารมังสวิรัติ  อาหารประเพณี  ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใชวัตถุดิบ
ในทองถ่ิน 

 

4512206 อาหารไทย                                                                                                          3(2-2) 

 Thai  Food  Cookery 

ลักษณะอาหารไทย   เคร่ืองปรุง เคร่ืองเทศ  เทคนิคการประกอบอาหารไทย  
การจัด     การเสิรฟ    การเก็บรักษา  การบรรจุหีบหอ    การจัดจําหนาย  และฝก
ปฏิบัตอิาหารไทย 

 

4512207 อาหารจีน                                                                                                           2(1-2) 

 Chinese  Food  Cookery 

ลักษณะอาหารจีน  เคร่ืองปรุงชนิดตาง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบ
อาหาร  การจัดรายการอาหาร  เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหารจีน  การจัดโตะ
และการบริการ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  ฝกปฏิบัติอาหารจีนท้ังคาวหวาน 

 

4512208 อาหารนานาชาติ                                                                                                 2(1-2) 

 International  Food  Cookery 

บริโภคนิสัยของชาวยุโรป  อเมริกา  และเอเซีย  เรียนรูถึงเครื่องปรุง  
อุปกรณและวิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารประจําชาติท่ีเปนท่ีนิยม  

และฝกปฏิบัต ิ

 



 406

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4512209 อาหารพื้นบาน                                                                                                    2(1-2) 

 Local  Cookery 

ศึกษาอาหารพื้นบานในดานประเพณี  วิวัฒนาการ  คุณคา วิธีการประกอบ
อาหาร  การตกแตง  การจัดเล้ียงอาหาร  คานิยมในเร่ืองอาหารของคนในทองถ่ิน 

 

4512210 อาหารยุโรป                                                                                                        2(1-2) 

 European  Food  Cooker 

ลักษณะสําคัญของอาหารยุโรป  ความแตกตางของลักษณะอาหารประเทศ
ตาง ๆ ท่ีสําคัญในยุโรป   เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีสําคัญในการประกอบอาหารยุโรป    

การจัดรายการอาหาร  การประกอบอาหาร  การจัดและตกแตงอาหาร  ตลอดจนการ
จดัเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของยุโรป  ปฏิบัติการอาหารยุโรป
ตามเนื้อหา 

 

4512211 อาหารญ่ีปุน                                                                                                        2(1-2) 

 Japanese  Food  Cookery 

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนญ่ีปุน  ลักษณะและประเภทของ
อาหารญ่ีปุน  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารญ่ีปุนและการเลือกซ้ือ  เคร่ืองมือ
และอุปกรณในการประกอบอาหารญ่ีปุน  การจัดรายการอาหาร  การประกอบอาหาร  
การหุงขาวแบบญี่ปุน    ปลาดิบ    การหอขาว  การหั่นผัก  การชงชาและการดื่มชา  
ศิลปะในการจัดและตกแตงอาหารญ่ีปุน  การจัดโตะอาหารแบบญ่ีปุน ตลอดจนการ
จดัเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณีของญ่ีปุน  ปฏิบัติการตามเน้ือหา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4512212 อาหารฝร่ังเศส                                                                                                    2(1-2) 

 French  Food  Cookery 

ลักษณะและประเภทของอาหารฝร่ังเศส         วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบ
อาหารฝร่ังเศส     เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหารฝร่ังเศส       การจัด
รายการอาหาร  การประกอบอาหาร    การจัดและตกแตงอาหาร         ตลอดจนการ
จัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของฝรั่งเศส  ปฏิบัติการอาหาร
ฝร่ังเศสตามเนื้อหา 

 

4512213 อาหารอิตาเลียน                                                                                                  2(1-2) 

 Italian  Food  Cookery 

ลักษณะและประเภทของอาหารอิตาเลียน       วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบ
อาหารอิตาเลียน  เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหารอิตาเลียน  การจัด
รายการอาหาร  การประกอบอาหาร  การจัดและตกแตงอาหาร  ตลอดจนการจัดเสิรฟ
และวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของอิตาเลียน  ปฏิบัติการอาหารอิตาเลียน
ตามเนื้อหา 

 

4512214 อาหารอิสลาม                                                                                                     2(1-2) 

 Islam  Food  Cookery 

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม  อาหารฮาลาน  ลักษณะ
ของอาหารอิสลาม  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารฮาลาน  ขอปฏิบัติในการจัด
ประกอบอาหารอิสลามและกรรมวิธีในการปรุงอาหาร  การถือศีลอดและอาหารใน
เดือนบวช และปฏิบัตกิารอาหารอิสลามตามเนื้อหา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4512215 อาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ                                                                             2(1-2) 

 Vegetarian  Food  Cookery 

ความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ  ประเภทของ
อาหารมังสวิรัติ  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ  การ
ประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ  ตลอดจนการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทาน
อาหารตามขอกําหนด  ปฏิบัตกิารอาหารมังสวิรัติและอาหารเจตามเน้ือหา 

 

4512801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีอาหารและโภชนาการ 1                                2(90) 

 Preparation  for  Professional  Experience  in  Foods  and  Nutrition I 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบ-

การณวชิาชีพ  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนา
ตวัผูเรียนใหมีความรู ทักษะ  เจตคติ  การจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ  

โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

 

4512802 การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1                                         3(270) 

 Field  Experience  in  Foods  and  Nutrition I 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเ รียนนอกสถานศึกษา   และใหมีการ
ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวชิาชีพ 

 

4513101 อาหารบําบัดโรค                                                                                                 3(2-2) 

 Dietetics 

ความมุงหมายของการใหอาหารเพื่อบําบัดโรค              การบริการอาหารใน 

โรงพยาบาล  รายการอาหารแลกเปล่ียน  และอาหารเฉพาะโรค  การดัดแปลงและ
จดัทํารวมท้ังการเสิรฟอาหารสําหรับผูปวย  และฝกปฏิบัต ิ
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4513102 โภชนาการเด็กและผูสูงอายุ                                                                                2(2-0) 

 Child  and  Elderly  Nutrition 

ศึกษาความสําคัญของอาหาร      การเจริญเติบโตของเด็ก   และสุขภาพของ  
ผูสูงอายุ     สารอาหารท่ีจําเปนสําหรับเด็กและผูสูงอายุ      กระบวนการเปล่ียนแปลง 
สรีรวิทยาของอาหาร  และเมตาบอลิซึมในเด็กและผูสูงอายุ  สาเหตุและภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กและผูสูงอายุ  และการปองกันการขาดสารอาหารในเด็ก  วิธีการให
อาหารและการปรุงอาหารสําหรับเด็ก      การจัดอาหารและวิธีการปรุงอาหารสําหรับ 

ผูสูงอายุ 
 

4513103 หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด                                                                     2(2-0) 

 Principles  of  Dietaries  and  Therapeutic  Nutrition 

ศึกษาการจัดอาหารบริโภคตามหลักโภชนศาสตรสําหรับบุคคลปกติ  การ
กาํหนดอาหารเพื่อควบคุมโรค  หรือเพื่อการรักษาผูปวยเฉพาะโรค  การจัดอาหารใน
สถาบันและกลุมบุคคลในภาวะตาง ๆ  

 

4513201 อาหารวาง                                                                                                           2(1-2) 

 Snack  Cookery 

ความหมาย        ประเภท     ประโยชนของอาหารวาง      เทคนิคในการ
ประกอบอาหารวาง  การจัดและการเสิรฟอาหารวางของคนไทย และนานาชาติ  การ
คิดตนทุนและกําหนดราคาขาย  การจัดบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย  ฝกปฏิบัติ
อาหารวางไทยและนานาชาติ 

 

4513202 ขนมไทย                                                                                                             2(1-2) 

 Thai  Desserts 

กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย  โดยใชวิธีตาง ๆ เทคนิคการเตรียมการ
ปรุง  ลักษณะท่ีดีของขนมไทย  การเก็บรักษา  การบรรจุหีบหอ  และการฝกปฏิบัติ
ขนมไทย 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4513203 ขนมอบ                                                                                                              3(2-2) 

 Bakery 

คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแตงในขนมอบ  การเลือกซ้ือ  วิธีใช
และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ    หลักท่ีใชในการทาํขนมอบไทย      และตางประเทศ 
ข้ันพื้นฐาน     การเกบ็อาหารท่ีทําเสร็จแลว     การบรรจุหบีหอ    การจัดจําหนายและ 
ฝกปฏิบัตขินมอบ 

 

4513204 การแตงหนาเคกและขนม                                                                                   2(1-2) 

 Cake  Decoration 

การออกแบบ  การแตงหนาเคกและขนมอื่น ๆ เคร่ืองใช วัสดุท่ีจะนํามาใช
แตงใหสวยงาม  เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา  การบรรจุหีบหอ 
และฝกปฏิบัต ิ

 

4513205 เคร่ืองดื่ม                                                                                                            2(1-2) 

 Beverage 

ความสําคัญของเคร่ืองดื่ม  ประเภทของเคร่ืองดื่ม  เคร่ืองมือเครื่องใชในการ
ผสมและการบริการ  การผสมเคร่ืองดื่มชนิดท่ีมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล  
การจัดเคร่ืองดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร  มารยาทในการบริการของพนักงาน  

บริการเคร่ืองดื่ม  ฝกปฏิบัตกิารผสมและการใหบริการเคร่ืองดื่ม 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4513801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีอาหารและโภชนาการ  3                               2(90) 

 Preparation  for  Professional Experience in  Foods  and  Nutrition 3 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-

การณวชิาชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนา
ตวัผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

โดยการกระทําในสถานการณ     หรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และหรือศึกษาจาก
ประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วชิาชีพ  การฝกปฏิบัตจิริงในสถานศึกษา 

 

4514101 โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย                                     2(2-0) 

 Nutrition and Feeding Programs  for  Early Childhood 

ความหมายและความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพ    อนามัย     และ 
สติปญญาของเด็กปฐมวัย  รวมท้ังเทคนิคการแกไขปญหาทางโภชนาการของเด็ก  

การเลือก  การจัดและการประกอบอาหารใหมีคุณคาอาหารครบถวน  การสงเสริมสุข
นิสัยในการรับประทานอาหารของเด็ก  หลักและวิธีการจัดอาหารกลางวันและอาหาร
วางสําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล  และศูนยเด็กทุกรูปแบบ 

 

4514201 การประกอบอาหารเสร็จเร็ว                                                                               2(1-2) 

 Fast  Cookery 

ปฏิบัติการประกอบอาหาร  ท่ีบริการสะดวกรวดเร็ว  การใชเคร่ืองใชให
เหมาะสมกับการเสิรฟ  การจัดจําหนายใหเหมาะสมกับเวลาและโอกาส  สถานท่ี  

เศรษฐกิจของผูบริโภค 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4514202 อาหารเพื่อการประกอบอาชพี                                                                            3(2-2) 

 Commercial  Food  Preparation 

ความรูเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร  การทําอาหารเพ่ือการคา  
แนวโนมของประเภทอาหารท่ีเหมาะสมกับการคาปจจุบันและในอนาคต  ขอควร
คํานึงถึง การเลือกซ้ือและสํารองวัสดุ และเครื่องปรุง ประเภทและรูปแบบของ
ภาชนะบรรจุอาหาร  การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย  ฝกปฏิบัติอาหารจํานวน
มาก  และกลวิธีในการทาํอาหารเฉพาะอยางท่ีตองการความชํานาญพิเศษ 

 

4514203 ความรูเก่ียวกับอาหารไทย                                                                                  3(2-2) 

 Knowledge  of  Thai  Food 

ศึกษาลักษณะความสําคัญของอาหารไทย   อาหารประจําภาค   รูจัก
สวนประกอบการจัดรายการ  กรรมวิธีในการปรุง  หลักการจัดอาหารใหสอดคลอง
กบัวัฒนธรรมไทย  การประดิษฐดัดแปลงใหเปนรูปแบบตาง ๆ การแกะสลัก  การจัด
เสิรฟ  และมารยาทในการรับประทาน 

 

4514204 ความรูเก่ียวกับอาหารยุโรป                                                                                3(2-2) 

 Knowledge  of  European  Food 

ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารยุโรป  ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญในยุโรป รูจักรายการอาหาร  ช่ือและสวนประกอบของอาหาร  
รวมท้ังการจัดเสิรฟ  และมารยาทในการรับประทาน 

 

4514205 ความรูเก่ียวกับอาหารจีน                                                                                    3(2-2) 

 Knowledge  of  Chinese  Food 

ศึกษาลักษณะรูปแบบตาง ๆ  ของอาหารจีน   รูจักช่ือรายการอาหาร และ
สวนประกอบอาหาร  รวมท้ังการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณี
ของจีน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4514206 ความรูเก่ียวกับอาหารญ่ีปุน                                                                                3(2-2) 

 Knowledge  of  Japanese  Food 

ศึกษาลักษณะและแบบตาง ๆ ของอาหารญ่ีปุน  รูจักช่ือรายการอาหารและ
สวนประกอบอาหาร  รวมท้ังการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณี
ของญ่ีปุน 

 

4514207 ไอศกรีม                                                                                                              2(1-2) 

 Ice - cream 

ศึกษาประเภทของไอศกรีม  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เคร่ืองปรุง  สวนผสม และ
เทคนิคการทําไอศกรีมชนิดตาง ๆ การเก็บรักษา  การควบคุมคุณภาพของไอศกรีม  

การตกแตง  และการใหบริการดวยวิธีตาง ๆ การคํานวณตนทุน  ราคาขายและการจัด
จาํหนาย 

 

4514208 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารนานาชาติ                                                            3(2-2) 

 Introduction  to  International  Foods 

ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารนานาชาติ  ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญ  รูจักรายการอาหาร  ช่ือและสวนประกอบของอาหาร  
กรรมวิธีการปรุง  รวมทั้งการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหาร  มารยาทในการ
รับประทานของชนชาติตาง ๆ  

 

4514301 การบริการอาหารในสถาบัน                                                                               2(1-2) 

 Institutional  Food  Production Service 

ประวัตคิวามเปนมาของการบริการอาหารในสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน     

เปาหมายและประโยชนในการดําเนินการ  การเตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชให
เหมาะสมกบัอาหาร  การจัดเสิรฟท้ังในและนอกสถานท่ี  ตลอดจนการเก็บรักษา การ
เลือกซ้ืออุปกรณตาง ๆ ในการบริการอาหาร  ชนิดของการบริการอาหารแบบตาง ๆ 

การจัดหนวยงานและฝกปฏิบัตบิริการอาหารในสถาบัน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4514302 การจัดเล้ียงอาหารในโอกาสตาง ๆ                                                                      2(1-2) 

 Meal  Management 

การวางแผนดําเนินงานจัดเล้ียง  ฝกปฏิบัติ กาํหนดรายการอาหาร จดัแตงโตะ
อาหาร  จดัเล้ียงอาหารในโอกาสตาง ๆ  

 

4514801 การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ  3                                        5(450) 

 Field  Experience  in  Founds   and  Nutrition 3 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา  และมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวชิาชีพ 

 

4514901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                 2(1-2) 

 Individual  Study in  Foods  and  Nutrition 

ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษ    จากความรู 
พ้ืนฐานท่ีเรียนมา เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซ้ึง  และกวางขวาง โดย
ไดรับคําแนะนํา  และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

 

4514902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                                 2(1-2) 

 Special  Problems  in  Foods  and Nutrition 

ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขปญหาน้ัน ๆ  

 

4514903 สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                                         1(1-0) 

 Seminar  in  Foods  and  Nutrition 

คนควาเอกสารท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยตาง ๆ จากแขนงท่ีเรียน  ท้ังในและ
ตางประเทศ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4514904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                       2(1-2) 

 Experimental  Research  in  Foods  and  Nutrition 

นําหลักการทางวิทยาศาสตรมาทดลองอาหารตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงคนควาหา
ตาํรับใหม ๆ และสรางตํารับมาตรฐาน  หรือศึกษาคนควาทดลองงานดานโภชนาการ 

 

4514905 อาหารและจุลินทรียท่ีเก่ียวของ                                                                          3(2-2) 

 Food  and  Microbiology 

จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  ความสําคัญของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับ
อาหาร  ปจจัยท่ีมีผลการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  การเส่ือมเสียของอาหารอัน
เนื่องมาจาก     จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคทางเดินอาหาร       อาหารเปนพิษ      

หลักการและวิธีการปองกันการเส่ือมเสียของอาหารอันเนื่องมาจากจุลินทรีย  การใช
ประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตอาหารหมัก  การตรวจสอบจุลินทรียในอาหาร  
ปฏิบัติการตามเน้ือหา 

 

4514906 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส         3(2-2) 

 Product  Development and  Sensory  Evaluation 

ความจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ความสําคัญของผูบริโภคท่ีมีตอ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  หลักและวิธีในการพฒันาผลิตภัณฑอาหาร  พ้ืนฐานของ
ประสาทท้ังหา  วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

4514907 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร                                                    3(2-2) 

 Food  Sanitation and  Quality  Control 

การออกแบบและติดต้ังเครื่องมือ  อุปกรณในสถานประกอบอาหารใหถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนสงอาหาร
และขณะรอจําหนาย  สุขวิทยาสวนบุคคลในการผลิตอาหาร  หลักการทําความ
สะอาดและการกําจัดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาหาร           หลักการควบคุม 

คุณภาพอาหารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ  การประกอบอาหาร  และผลิตภัณฑสุดทาย  
ฉลากอาหาร  กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสถานประกอบอาหาร  และมาตร-
ฐานอาหาร 
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หมูวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย    
(452) 

 

 

 หมูวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร   ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปนดังนี ้

1.  ความรูเร่ืองผาและเคร่ืองแตงกาย                                       (452-1--) 

2.  การออกแบบและสรางแบบตัด                                                    (452-2--) 

3.  การตัดเย็บและตกแตงเส้ือผา                                        (452-3--) 

4.  อุตสาหกรรมเส้ือผา                                         (452-4--) 

5.  เทคนิคการใชจกัรชนดิตาง ๆ                                        (452-5--) 

6.                                           (452-6--) 

7.                                           (452-7--) 

8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                        (452-8--) 

9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    

                   โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวิจัย                                                 (452-9--) 
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หมูวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย  (452)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

4521101  ความรูเร่ืองผา 2(1-2) 

4521102  เส้ือผาและการแตงกาย 2(1-2) 

4521103  ประวัติเคร่ืองแตงกาย 2(2-0) 

4521104  เทคนิคการสรางและแยกแบบตัด 3(2-2) 

4521106  การศึกษาเส้ือผาตัวอยาง 2(1-2) 

4521201  การออกแบบเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

4521202  การสรางแบบและแยกแบบตัด 2(1-2) 

4521301  หลักการตัดเยบ็เบ้ืองตน 2(1-2) 

4521302  เทคนิคการตัดเย็บ 2(1-2) 

4521303  เส้ือผาสตรี 1 2(1-2) 

4521304  เส้ือผาชาย 1 2(1-2) 

4522101  เส้ือผาสําหรับครอบครัว 2(2-0) 

4522102  เส้ือผาและการแตงกายพ้ืนบาน 2(2-0) 

4522104  การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปอุตสาหกรรม 2(1-2) 

4522201  การสรางแบบเส้ือแฟชั่น 3(2-2) 

4522202  การออกแบบลวดลายผาดวยวิธีพิมพยอม 2(1-2) 

4522301  เทคนิคการตัดเย็บผาชนิดพเิศษ 2(1-2) 

4522302  เส้ือผาเด็ก 3(2-2) 

4522303  การตัดเย็บเส้ือและกระโปรงสตรี 3(2-2) 

4522304  การตัดเย็บเส้ือและกางเกงชาย 3(2-2) 

4522305  เส้ือผาสตรี 2 2(1-2) 

4522306  เส้ือผาชาย 2 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  

รหัสใหม รหัสเกา 
น (ท-ป) 

4522401  เส้ือผาเพื่อการคา 3(2-2) 

4522501  ความรูเกี่ยวกบัจักรชนิดพิเศษ 2(1-2) 

4522801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 1 2(90) 

4522802  การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 1 3(270) 

4523201  การออกแบบแฟช่ันเส้ือระดบัสูง 2(1-2) 

4523302  ชุดสตรี 3(2-2) 

4523303  กางเกงสตรี 3(2-2) 

4523401  การซักรีดซอมแซมเส้ือผาเพื่อการคา 2(1-2) 

4523402  การทําแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2) 

4523403  การตัดเย็บเส้ือผาแบบอุตสาหกรรม 2(1-2) 

4523801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 3 2(90) 

4524202  เทคโนโลยีการตัดเย็บเส้ือผา 3(2-2) 

4524301  การตัดเย็บชุดวิวาห-ราตรีแบบไทย 3(2-2) 

4524302  การทําเส้ือบนหุน 2(1-2) 

4524303  การตัดเย็บชุดช้ันใน 2(1-2) 

4524304  การตัดเย็บสูทสตรี 3(2-2) 

4524305  การตัดเย็บสูทชาย 3(2-2) 

4524306  การตัดเย็บชุดนอน 2(1-2) 

4524307  การตัดเย็บชุดวิวาห-ราตรี 3(2-2) 

4524308  การตัดเย็บชุดวายน้ํา 2(1-2) 

4524801  การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 3 5(450) 

4524901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

4524902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  

รหัสใหม รหัสเกา 
น (ท-ป) 

4524903  สัมมนาเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 1(1-0) 

4524904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

4524905  หลักการออกแบบเคร่ืองแตงกายและการวาดหุน 3(2-2) 

4524906  หลักการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 3(3-0) 

4524907  การผลิตเส้ือผาตัวอยาง 3(2-2) 

4524908  การทดสอบเสนใยและผลิตภัณฑจากส่ิงทอ 3(2-2) 

4504909  สีและการยอมสี 3(2-2) 

4524910  การควบคุมคุณภาพเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 3(3-0) 

4524911  เทคโนโลยีการตัดเย็บ 3(2-2) 

4524912  การทําความสะอาดเส้ือผา 3(2-2) 

4524913  หลักการตัดเยบ็เส้ือผา 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา  

หมูวชิาผาและเคร่ืองแตงกาย (452) 

 

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4521101 ความรูเร่ืองผา                                                                                                    2(1-2) 

 Textile  Fabric 

ประวัต ิ  ชนิด   และคุณสมบัติของเสนใย    การผลิตเสนใย เสนดาย    ผืนผา 
การทดสอบคุณสมบัติของผาและเสนใย 

 

4521102 เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย                                                                                    2(1-2) 

 Clothing  and  Textile 

การแตงกายใหเหมาะสมกบับุคลิกลักษณะ            โอกาส สถานท่ี สมัยนิยม  

การปลูกฝงเจตคติ คานิยม การปฏิบัติและการแกไขปญหาเร่ืองเส้ือผา การดัดแปลง
เส้ือผา 

 

4521103 ประวัตเิคร่ืองแตงกาย                                                                                         2(2-0) 

 History  of  Dressing 

ประวัติและศิลปการแตงกายนานาชาติ  วิวัฒนาการของการแตงกายของแต
ละสมัย  การแตงกายของไทยสมัยตาง ๆ แนวโนมของการแตงกายในปจจุบัน 

 

4521104 เทคนิคการสรางและแยกแบบตัด                                                                       3(2-2) 

 Pattern Construction and Processing Techniques 

การสรางแบบตัดมาตรฐาน  หลักในการแยกแบบและสรางแบบมาตรฐาน
เปนแบบตางๆ ปรับขยายแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปทรงและชนิดของผา ตัดเย็บเพื่อ
ทดสอบการแยกแบบตัด 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป)  

 

4521106 การศึกษาเส้ือผาตัวอยาง                                                                                     2(1-2) 

 Study of Sample Clothes 

 ศึกษากระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม   การสรางแบบ  การข้ึนหุน
เส้ือผา    ตวัอยาง การแกไขปรับแบบและการนําเทคนิคใหม ๆ มาใช 

 

4521201 การออกแบบเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย                                                               2(1-2) 

 Clothing  and  Dressing  Design 

ลักษณะการแตงกายนานาชาติ   เพื่อการดัดแปลงออกแบบเส้ือและ
เคร่ืองประดับชนิดตาง ๆ การออกแบบการแตงกายจากส่ิงแวดลอม    การตัดเส้ือผา
สําหรับผูอ่ืน  โดยอาศยัแบบที่ไดจากการออกแบบในตอนตน 

 

4521202 การสรางแบบและแยกแบบตัด                                                                           2(1-2) 

 Pattern  Construction and Processing 

การวัดตัว    การสรางแบบมาตรฐานเส้ือและกระโปรง     การสรางปกและ
แขนชนิดตาง ๆ  การแยกแบบ การใชผารองในการลองตัวเพื่อทดสอบการแยกแบบ
ตัด 

 

4521301 หลักการตัดเยบ็เบ้ืองตน                                                                                     2(1-2) 

 Basic  Sewing 

อุปกรณการตัดเย็บเส้ือผา  ความรูเกี่ยวกับการใชจักรเย็บผา  การวัดตัว การ
สรางแบบตัวเบ้ืองตนของเส้ือและกระโปรง การเตรียมผา การกล้ิงรอย การตัด การ
เย็บกันยืด  การเขาตัวเส้ือและกระโปรง  การลองตัวและการแกไข 

 

4521302 เทคนิคการตัดเย็บ                                                                                              2(1-2) 

 Sewing  Techniques 

เทคนิคการตัดเย็บเบื้องตน  และเทคนิคการตัดเย็บสวนตาง ๆ ของเส้ือ 

กระโปรง และกางเกง  เทคนิคการเย็บผาหนา  ผาบาง    ผายืด  เทคนิคการทําตะเข็บ
ตาง ๆ เทคนิคการตกแตงเส้ือผา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป)  

 

4521303 เส้ือผาสตรี 1                                                                                                       2(1-2) 

 Dressmaking 1 

การใชและการเก็บรักษาจักรเย็บผา  เคร่ืองใชในการตัดเย็บ  เทคนิคการตัด
เย็บเบ้ืองตน  ปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือผาอยางงาย  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 

 

4521304 เส้ือผาชาย 1                                                                                                        2(1-2) 

 Tailoring 1 

การวัดตัว  การสรางแบบ  การแยกแบบ  การเย็บ  การลองตัวและปฏิบัติการ
ตดัเย็บเส้ือผาชายอยางงาย  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 

 

4522101 เส้ือผาสําหรับครอบครัว                     2(2-0) 

  Family Clothing 

การจัดการเส้ือผาสําหรับครอบครัว การดูแลรักษา การปรับปรุงเคร่ืองแตง
กาย การจัดงบประมาณสําหรับเส้ือผาในครอบครัว รูจักเลือกช้ือเพ่ือประโยชนการใช
สอย 

 

4522102 เส้ือผาและการแตงกายพื้นบาน                                                                          2(2-0) 

 Local  Textile and  Clothing 

ศึกษาการผลิต    วิวัฒนาการของเคร่ืองแตงกาย     และประเพณีการแตงกาย
ของคนไทยทองถ่ินตาง ๆ  

 

4522104 การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปอุตสาหกรรม                  2(1-2) 

  Mass Production of Apparel Ready Made 

กระบวนการผลิตเส้ือผาเชิงอุตสาหกรรม  การออกแบบ   การกําหนดขนาด      

การใชวสัดุอุปกรณ     การตัด    การเย็บ   การตรวจสอบคุณภาพ   การบรรจุหบีหอ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป)  

 

4522201 การสรางแบบเส้ือแฟชั่น                                                                                     3(2-2) 

 Flat  Pattern  Designing  and  Drafting 

การออกแบบและดัดแปลงแบบตัดเบ้ืองตนใหเปนเส้ือแบบตาง ๆ ตามสมัย
นยิม  ฝกปฏิบัติตดัเย็บเส้ือแฟช่ันตามความเหมาะสม 

 

4522202 การออกแบบลวดลายผาดวยวิธีพิมพยอม                                                          2(1-2) 

 Printing  and  Dyeing 

ศึกษาถึงองคประกอบของศิลปะ  ทฤษฎีและการใชสี  ชนิดของสี  คุณสมบัติ
ของสียอมผาชนิดตาง ๆ      ประเภทของการพิมพผา      และการยอมผา      การ
เลือกใชผา  ใหเหมาะสมกับการพิมพและการยอม  ปฏิบัติการออกแบบลวดลายผา
ดวยวิธีพิมพและยอม 

 

4522301 เทคนิคการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ                                                                         2(1-2) 

 Sewing  Techniques  for  Special  Fabrics 

ลักษณะของผาชนิดพิเศษตาง ๆ เชน ผายืด  ผาลูกไม ผากํามะหยี่  ผาไหม  

ฯลฯ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการตดัเย็บผาชนิดพิเศษ  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ
ตามความเหมาะสม 

 

4522302 เส้ือผาเด็ก                                                                                                           3(2-2) 

 Children  Clothing 

การตัดเย็บเส้ือผาเด็กหญิง-ชาย  ลักษณะเส้ือผา – สี – การตกแตงเส้ือ การ
ออกแบบตัดเย็บเส้ือเด็กใหเหมาะสมกับ     โอกาส     กิจกรรม    ใหมีความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองใชเด็กออน  เชน ผากันเปอน  ถุงมือ  ถุงเทา  เคร่ืองนอน ฯลฯ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4522303 การตัดเย็บเส้ือและกระโปรงสตรี                                                                        3(2-2) 

 Woman  Clothing  Construction 

การฝกปฏิบัตกิารตัดเส้ือและกระโปรงแบบตาง ๆ โดยการแยกแบบจากแบบ
ตัดมาตรฐาน  เทคนิคพิเศษท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือกระโปรง  พรอมการตกแตง  ฝก
ปฏิบัตกิารตัดเย็บเส้ือกระโปรงตามสมัยนิยม 

 

4522304 การตัดเย็บเส้ือและกางเกงชาย                                                                            3(2-2) 

 Man  Clothing  Construction 

ชนิดและลักษณะของเส้ือและกางเกงชาย  การวัดตัว การสรางแบบ  การแยก
แบบตัด  เทคนิคในการเย็บเส้ือและกางเกงชาย  การลองตัว  การแกไข  ฝกปฏิบัติการ
เย็บเส้ือและกางเกงชาย 

 

4522305 เส้ือผาสตรี 2                                                                                                       2(1-2) 

 Dressmaking 2 

การทําแบบเส้ือพื้นฐาน      การดัดแปลงแบบพื้นฐานเพื่อตัดชุดลําลอง   
ชุดทํางาน และชุดท่ีมีการตกแตง  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 

 

4522306 เส้ือผาชาย 2                                                                                                        2(1-2) 

 Tailoring  2 

การตัดเย็บเส้ือผาชายช้ันสูง     ปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือผาชายช้ันสูง    เชน    

เส้ือพระราชทาน  สูท ฯลฯ  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4522401 เส้ือผาเพื่อการคา                                                                                                3(2-2) 

 Commercial  Clothing  Techniques 

ชนิดของงานอุตสาหกรรมทางดานเส้ือผา  วิธีการ ขบวนการผลิตเส้ือผา
จํานวนมาก  การเลือกแบบ  การสรางแบบ  การขยาย  การยอแบบตัวเส้ือ  แขนเส้ือ 
กระโปรงและกางเกงสตรี     รวมทั้งเทคนิคตาง ๆ     ในการตัดเย็บเส้ือผา การ
จาํหนายและการปรับปรุงแกไข  ฝกปฏิบัตกิารตัดเย็บเส้ือผาเพื่อการคา 

 

4522501 ความรูเก่ียวกับจักรชนิดพิเศษ                                                                            2(1-2) 

 Special  Clothing  Machinery 

ชนิดของจักรพิเศษแบบตาง ๆ จักรอุตสาหกรรม  จกัรพับริมกันลุย  ชนิดดาย 
2 และ 3 เสน  จักรเย็บผาแบบพิเศษ  ซ่ึงมีระบบการทํางานแตกตางจากจักรธรรมดา  
วิธีใชอุปกรณพิเศษในการเย็บจักร  การเลือกซ้ือจักรพิเศษชนิดตาง ๆ การบํารุงรักษา  
การซอมแซมจักรชนิดพิเศษแบบตาง ๆ  

 

4522801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีผาและเคร่ืองแตงกาย 1                                 2(90) 

 Preparation  for  Professional  Experience in  Clothing and Design 1 

ความสําคัญของการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพแขนงผาและเคร่ืองแตง
กาย  การวางแผน  จรรยาบรรณของวิชาชีพ มารยาทสังคม  ความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี  การตรงตอเวลา   วิธีการดําเนินการ    ตรวจสอบและประเมินผล     ศึกษา
ความตองการของชุมชนท่ีเกี่ยวของ     ฝกทดลองปฏิบัติการในสถานการณจําลอง       
เพื่อเปนแนวทางในการท่ีจะออกไปฝกประสบการณ  ใหไดรับประโยชนคุมคา   และ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี 

 

4522802 การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย                                             3(270) 

 Field    Experience in  Clothing and Design 1 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเ รียนนอกสถานศึกษา   และใหมีการ
ปฐมนิเทศ  และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 

 

  



427  

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4522301 การออกแบบแฟชั่นเส้ือระดบัสูง                                                                        2(1-2) 

 Advance  Apparel  Design  

สกุลและแบบตาง ๆ   ของเส้ือเดี่ยว   กระโปรงเดี่ยว เส้ือผาประเภทชุดติดกัน 

แขนเส้ือ คอเส้ือ การเปล่ียนแปลงรูปทรงเส้ือผา  (Silhouette)    ท่ีมีผลตอแบบตัด  

บทบาทของแบบตัดท่ีมีผลตอแบบเส้ือ    (Styling)      บทบาทของการใชผาสมัยใหม      
และสวนตกแตงชนิดตาง ๆ ท่ีมีผลตอแบบเส้ือ  ฝกปฏิบัติดวยวิธีออกแบบตัดเย็บจริง 

 

4523302 ชดุสตรี                                                                                                               3(2-2) 

 Lady  Garments 

ชนิดและลักษณะของเส้ือชุด  เทคนิคพิเศษท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือชุดติดกัน  

การสรางแบบ  แยกแบบชุดติดกัน  ฝกปฏิบัติตดัเย็บเส้ือผาชุดติดกัน  ตามสมัยนิยม 

 

4523303 กางเกงสตรี                                                                                                         3(2-2) 

 Woman  Trouser  Construction 

ชนิดและลักษณะของกางเกงสตรี  การวัดตัว  สรางแบบ  แยกแบบ การเลือก
เส้ือผา  เทคนิคพิเศษท่ีใชในการตดัเย็บกางเกงสตรี  โอกาสที่ใช  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
กางเกงสตรีตามสมัยนิยม 

 

4523401 การซักรีดซอมแซมเสื้อผาเพื่อการคา                                                                 2(1-2) 

 Commercial  Laundry  and  Clothes  Menting 

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการซักรีดเพื่อการคา  สารเคมีท่ีใชในการซักรีด  วิธีใช
วัสดุอุปกรณในการซักรีดเพื่อการคา      การซอมแซมเส้ือผาดวยวิธีตาง ๆ ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัตกิารซักรีด  ฝกปฏิบัตกิารซักรีดเพื่อการคา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4523402 การทําแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม                                                                   2(1-2) 

 Pattern  Grading  and  Layout 

การหาขนาดมาตรฐานคนไทย  การสรางแบบตัวขนาดมาตรฐาน  การขยาย
แบบตัด  การคํานวณปริมาณผาตามแบบและขนาด  เทคนิคการวางแบบตัดอยาง
ประหยัด  การแกไขปญหาเกีย่วกับการวางแบบตัด 

 

4523403 การตัดเย็บเส้ือผาแบบอุตสาหกรรม                                                                   2(1-2) 

 Clothing  Technology 

การออกแบบและจัดทําแบบตัด เทคนิคการตัดเย็บ ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม 

เส้ือผา  การออกแบบและการตัดเย็บแบบอุตสาหกรรม  เคร่ืองใชท่ีจําเปนในการตัด
เย็บแบบอุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุหีบหอและอ่ืน ๆ 

ท่ีเห็นวามีความจําเปนเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา 
 

4523801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีผาและเคร่ืองแตงกาย 3                                 2(90) 

 Preparation for Professional  Experience in  Clothing and  Design 3 

จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ- 
วชิาชีพ    ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ    การพัฒนาตัว 
ผูเรียน  ใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  

โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น 

โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการจริง และหรือ  ศึกษาจากประสบ-

การณตรงโดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
และฝกปฏิบัตจิริงในสถานศึกษา 

 

4524202 เทคโนโลยีการตัดเย็บเส้ือผา                                                                               3(2-2) 

 Sewing Technology 

รูปแบบและเทคนิคท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือผา  โดยคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางชนิดของผา  ประเภทของเคร่ืองแตงกาย  และการใชอุปกรณและจักรเย็บผา
ชนิดตาง ๆ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการตดัเย็บเส้ือผา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4524301 การตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย                                                                  3(2-2) 

 Thai Wedding  and  Evening  Gown 

ชนิดและลักษณะของชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย  เคร่ืองประดับ ลักษณะผาท่ี
เหมาะสมสําหรับการตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย  การสรางแบบตัดชุดวิวาห – 

ราตรีแบบไทย  ตามความเหมาะสม  การปกตกแตง    การดูแลรักษา  ฝกปฏิบัติการ
ตดัเย็บชุดวิวาห – ราตรีตามสมัยนิยม 

 

4524302 การทําเส้ือบนหุน                                                                                                2(1-2) 

 Draping 

การสรางแบบเบ้ืองตนบนหุน      การออกแบบตัดเย็บเส้ือผาโดยวิธีพันหุน
แบบตาง ๆ ลักษณะผา  โอกาสที่ใช  เทคนิคการทําเส้ือบนหุน ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
เส้ือผาบนหุนตามความเหมาะสม 

 

4524303 การตัดเย็บชุดชั้นใน                                                                                            2(1-2) 

 Under  Wear   

ลักษณะเส้ือผาช้ันในท่ีดี  การเลือกผา  วัสดุประกอบการตัดเย็บ  การสราง
แบบมาตรฐาน  การแยกแบบ  กลวิธีการตัดเย็บชุดช้ันในใหเหมาะสมกับรูปราง  การ
ตกแตงชุดช้ันใน  ฝกปฏิบัตกิารตัดเย็บชุดช้ันในตามสมัยนิยม 

 

4524304 การตัดเย็บสูทสตรี                                                                                              3(2-2) 

 Lady  Suit 

ชนิดและลักษณะของสูทสตรี  ลักษณะผาและการเตรียมผา  เทคนิคพิเศษ
ตาง ๆ  ในการตดัเย็บเส้ือสูทสตรี           การวัดตัวสรางแบบตัดโดยอาศัยเทคนิคแบบ 

เทเลอร  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บสูทสตรีตามสมัยนิยม 

 

 

 

 

  



430  

รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4524305 การตัดเย็บสูทชาย                                                                                              3(2-2) 

 Man  Suit 

ชนิดและลักษณะของสูทชาย   การวัดตัว  การสรางแบบ  การแยกแบบ
เทคนิคตาง ๆ ในการตัดเย็บเส้ือผาสูทชายตามความเหมาะสม  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
สูทชายตามสมัยนิยม 

 

4524306 การตัดเย็บชุดนอน                                                                                             2(1-2) 

 Night  Gown 

ชนิด    ลักษณะชุดนอน    การเลือกซ้ือ   การดูแลรักษา     การเลือกผาตัดเย็บ 

ชุดนอน      เส้ือคลุมนอน    การวัดตัว     แยกแบบชุดนอน    เส้ือคลุมนอนตามความ 

เหมาะสม 

 

4524307 การตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรี                                                                                3(2-2) 

 Wedding  and  Evening  Gown 

ชนิดและลักษณะของชุดวิวาห – ราตรี  ลักษณะผา  โอกาสที่ใช  การวัดตัว  
การสรางแบบ  แยกแบบ  การตัดเย็บ  การตกแตงดวยการปกมุก  ไหม  เล่ือม  การ
ดแูลรักษา  ฝกปฏิบัตกิารตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรี  ตามสมัยนิยม 

 

4524308 การตัดเย็บชุดวายน้ํา                                                                                           2(1-2) 

 Swimming  Suit 

ชนิด  ลักษณะเส้ือผาชุดวายน้ํา  เส้ือคลุมอาบน้ํา  การเลือกซ้ือ  ดูแลรักษา 
การเลือกผา  วัสดุตาง ๆ ประกอบการตัดเย็บ  การวัดตัว  การสรางแบบ  แยกแบบ  

ฝกปฏิบัตกิารตัดเย็บชุดวายน้ําและเส้ือคลุมอาบนํ้า 
 

4524801 การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 3                                          5(450) 

 Field  Experience  in  Clothing  and  Design 3 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกสถานศึกษา และใหมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวชิาชีพ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4524901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย                                  2(1-2) 

 Individual  Study in  Clothing  and  Design 

ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษจากความรู
พ้ืนฐานท่ีเรียนมา  เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซ้ึง  และกวางขวางโดย
ไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

 

4524902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย                                                  2(1-2) 

 Special  Problems  in  Clothing  and  Design 

ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขปญหาน้ัน ๆ  

 

4524903 สัมมนาเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย                                                         1(1-0) 

 Seminar  in  Clothing  and  Design  

คนควาเอกสารที่ เกี่ยวกับงานวิจัยตาง  ๆ  จากแขนงที่ เ รียนท้ังในและ
ตางประเทศ 

 

4524904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย                                        2(1-2) 

 Experimental  Research  in  Clothing  and  Design 

คนควาทดลองเกี่ยวกับงานดานเส้ือผา  และเคร่ืองแตงกายตามความสนใจ
โดยใชประสบการณและความรูท่ีไดศึกษาจากสถานศึกษา  ส่ือมวลชนท้ังในประเทศ
และตางประเทศมาประกอบการคนควาเพื่อใหไดขอมูลใหม ๆ ในแขนงผาและเคร่ือง
แตงกาย 

 

4524905 หลักการออกแบบเคร่ืองแตงกายและการวาดหุน                                                3(2-2) 

 Principles of Apparel Design and Figure Drawing 

หลักการออกแบบเคร่ืองแตงกาย  การวาดหุน  แรเงา  และระบายสี  เพื่อ
แสดงแบบเครื่องแตงกายประกอบหุน  ในลักษณะทาทางตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ประเภทของเคร่ืองแตงกาย 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4524906 หลักการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป                                                                              3(3-0) 

 Principles  of  Apparel  Ready  to  Ware 

กระบวนการผลิต การออกแบบ การกําหนดขนาด  การเลือกใชวัตถุดิบ  การ
วางแผนการผลิต    การตรวจสอบคุณภาพ  การบรรจุหีบหอ  กฎหมายและมาตรฐาน
ของการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 

 

4524907 การผลิตเส้ือผาตัวอยาง                                                                                       3(2-2) 

 Sample  Products 

หลักและเทคนิคการทําแบบและการตัดเย็บเส้ือผา  ตัวอยางขนาดมาตรฐาน  

การดัดแปลงแบบตัดใหเหมาะสม  การวัดทําขอมูล การใชวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิต  

การฝกปฏิบัติข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการผลิตเส้ือผาตัวอยาง 
 

4524908 การทดสอบเสนใยและผลิตภณัฑจากส่ิงทอ                                                       3(2-2) 

 Textile  Testing   

การทดสอบชนิดของเสนใย  คุณสมบัติของเสนใยทางกายภาพ  และทางเคมี  

ศึกษาคุณสมบัติของความคงทนตาง ๆ    ของผลิตภัณฑและวิเคราะหลักษณะของ
ผลิตภัณฑ 

 

4524909 สีและการยอมสี                                                                                                  3(2-2) 

 Dye  and  Dyeing 

ทฤษฎีของการมองเห็น               สารเคมีท่ีใชในกระบวนการยอมชนิดและ 
คุณสมบัติของสี  หลักและเทคนิคการยอมสี  การทําลวดลายจากการยอมสี  การ
ทดสอบความคงทนของสี 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  

 

4524910 การควบคุมคณุภาพเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย                                                    3(3-0) 

 Clothing  and  Textile  Quality  Control 

 หลักการควบคุมการผลิต     การวางแผน    การจัดระบบในการผลิต  การ
วเิคราะหและตรวจสอบคุณภาพ  กฎหมายและมาตรฐานการผลิตเส้ือผาและเคร่ือง
แตงกาย 

 

4524911 เทคโนโลยีการตัดเย็บ                                                                                          3(2-2) 

 Apperel  Technology 

รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผา  โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
ชนิดของผา      ประเภทของเคร่ืองแตงกาย     และการใชอุปกรณและจักรเย็บผาชนิด 

ตาง ๆ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการตดัเย็บ 

 

4524912 การทําความสะอาดเสื้อผา                                                                                  3(2-2) 

 Clean Clothes 

ประเภทของสารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาด  โครงสรางและคุณสมบัติ
ของการทําความสะอาด  การเลือกสารทําความสะอาดใหเหมาะสมกับชนิดและ
ประเภทของเส้ือผา  รวมถึงประเภทและระบบการทํางานของเคร่ืองซักผา 

 

4524913 หลักการตัดเยบ็เส้ือผา                                                                                         3(2-2) 

 Principles  of  Clothing  Construction 

วัสดุและอุปกรณในการตัดเย็บเส้ือผา หลักและเทคนิคการใชจักรเย็บผา          
การวัดตัว   การสรางแบบตัดเบ้ืองตน   เส้ือและกระโปรง    การใชเทคนิคตาง ๆ ใน
การตัดเย็บเส้ือผาใหสําเร็จ  ใหเหมาะสมกบัรูปราง 
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หมูวชิาบานและการจัดการทรัพยากร  
 (453) 

 

 

 หมูวชิาบานและการจัดการทรัพยากร     ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตรไดจดัลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปน     ดงันี้ 
 1.  การจัดการ                                                        (453-1--) 

 2.  เคร่ืองมือเคร่ืองใช                                                 (453-2--) 

3.  การตกแตงบาน                                                 (453-3--) 

 4.  งานบาน                                                       (453-4--) 

5.                                                                       (453-5--) 

6.                                                                 (453-6--) 

7.                                                                        (453-7--) 

8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                                (453-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย                                              (453-9--) 
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หมูวชิาบานและการจัดการทรัพยากร (453) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4531101 

4531301 

4532101 

4532201 

4532301 

4532302 

4532401 

4532801 

4533101 

4533201 

4533301 

4533801 

 

4534101 

4534801 

 

4534901 

 

4534902 

4534903 

4534904 

 การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 
การตกแตงบาน  

การจัดการเร่ืองเวลา 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในบาน 

บานและการตกแตง 
การจัดการท่ีอยูอาศัย 
งานบานสําหรับครูประถมศึกษา 
การฝกงานคหกรรมศาสตรในบาน 

การวางแผนใชเนื้อท่ีหองปฏิบัตกิาร 
การออกแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชสําหรับครอบครัว 
การจัดการท่ีอยูอาศัย 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบานและการจัดการ 
ทรัพยากร 3 

การสงเสริมและเผยแพรการจัดการบานเรือน 

การฝกประสบการณวิชาชีพบานและการจัดการ
ทรัพยากร 3 

โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงบานและการจัดการ 
ทรัพยากร 
ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร 
สัมมนาเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร 
การคนควาทดลองเฉพาะแขนงบานและการจัดการ
ทรัพยากร 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(100) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

 

2(90) 

2(1-2) 

 

5(450) 

 

2(1-2) 

2(1-2) 

1(1-0) 

 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิาบานและการจัดการทรัพยากร    (453) 

 

รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 

   

4531101 การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย                                    2(1-2) 

                            Household Improvement  

ความสําคัญของท่ีอยูอาศัย ลักษณะของที่อยูอาศัยท่ีดีนาอยู  การปรับปรุงท่ี
อยูอาศัยและบริเวณ    ใหถูกหลักสุขาภิบาล  สวยงามใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีและ
ปองกันอุบัตเิหตุ  ฝกปฏิบัตกิารปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 

   

4531301 การตกแตงบาน                       3(2-2) 

  Home Furnishing        

วิวัฒนาการของบานและลักษณะของบานประเภทตาง ๆ   หลักการสราง
บาน การฝกหัดอานสัญลักษณทางสถาปตยกรรมจากแบบแปลน การวางผัง การจัด
ตกแตงโดยใชหลักการตกแตงภายในเปนเกณฑ ฝกหัดทําผังหองตาง ๆ   และฝกทํา
หุนจําลอง 

   

  4532101 การจัดการเรื่องเวลา           2(1-2) 

  Motion and Time Management       

การจัดการเก่ียวกับเวลาท่ีนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของบุคคลและ
ครอบครัวในสังคมปจจุบัน รวมท้ังในการประกอบอาชีพ  
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รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 

 

4532201 เคร่ืองมือเคร่ืองใชในบาน       2(1-2) 

Household Equipment        

  ในการเลือกซ้ือ การใช การรักษา การปรับปรุงและการซอมแซมเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชในบาน    ซ่ึงไดแก เคร่ืองใชในการประกอบอาหาร การทําความสะอาด  ทํา
สวน         ตัดเย็บและซอมแซมเส้ือผา  ซอมแซมบานเรือน เล้ียงดูเด็ก งานอดิเรก  

และงานประดิษฐของครอบครัวและเคร่ืองอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  ท่ีมีอยูใน
ทองตลาดปจจุบัน  

   

4532301 บานและการตกแตง                     2(1-2) 

Housing and Home Decoration       

 อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตครอบครัวท่ีมีผลกระทบตอ
ลักษณะท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน การเลือกท่ีอยูอาศัยของครอบครัว การแบงกิจกรรมใน
บานเพ่ือการตกแตงเคร่ืองเรือน และการจัดผังเคร่ืองเรือน การเลือกซ้ือเคร่ืองเรือน    

การใชสีในบาน   ไฟฟาในบานและเคร่ืองประดับตกแตงบาน  ฝกปฏิบัติการจัดผัง 
และการทําหุนจําลอง 

 

4532302 การจัดการท่ีอยูอาศัย             3(2-2)

  House Management     

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและความสัมพันธระหวาง
ธรรมชาติกับศิลปะท่ีจะนํามาใชกับงานตกแตงบริเวณบาน   ความสําคัญของการจัด
สวน ประเภทของการจัดสวน  และการนําหลักศิลปะมาใชในการจัดสวน ศึกษาวัสดุ
ในการจัดสวน เชน วัสดุธรรมชาติวัสดุแทนธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติเทียม การจัด
สวนแบบตาง ๆ กบัสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ฝกปฏิบัติการจัดตกแตงบริเวณบาน 
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รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 

 

4532401   งานบานสําหรับครูประถมศึกษา      2(1-2) 

House Work for Elementary School Teachers     

อาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว การเลือกซ้ืออาหาร การเตรียม การ
ปรุงและการจัดอาหาร สุขาภิบาลอาหาร    การเกบ็และถนอมอาหาร   

การเล้ียงดูทารกและเด็ก การฝกสุขนิสัย เส้ือผาและเคร่ืองแตงกายของเด็ก 

อาหารและการพักผอนสําหรับเด็ก       

การเลือกเส้ือผาเคร่ืองแตงกายใหเหมาะสมกบัวัย การตัดเย็บอยางงาย ๆ ดวย
มือและจักร การซอมแซม  การดูแลและรักษาเคร่ืองแตงกาย การแตงกายท่ีเหมาะสม
กบับุคลิกภาพและวัย  

ปญหาและความเปนอยูของครอบครัวไทยปจจุบัน และการเปล่ียนแปลงตาง 
ๆ ท่ีเปนปญหาตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสัมพันธในครอบครัว และการ
บริการตาง ๆ ภายในบาน การจัดการทรัพยากรของครอบครัว เคร่ืองมือและเคร่ืองใช
ท่ีอํานวยความสะดวกภายในบาน การดูแลและเก็บรักษา การจัดตกแตงภายในบาน
และบริเวณบาน การทํางานบานอยางงาย ๆ การเลือกซ้ือเคร่ืองเรือนเครื่องใชตาง ๆ  

ตามความจําเปน การดูแลรักษา การประดิษฐของใชและของตกแตงบานดวยการใช
วสัดุทองถ่ิน  

   

4532801 การฝกงานคหกรรมศาสตรในบาน                 2(100) 

  Home Economics Practices       

 หลักการและการฝกปฏิบัต ิการวางแผนบริหารงานบานและการตกแตงบาน 

การกินอยู การสังคม และพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจน การเล้ียงดูเด็ก 

  

4533101 การวางแผนใชเนื้อท่ีหองปฏิบัติการ     2(1-2) 

Planning Space         

 ความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับเนื้อท่ี และสภาพแวดลอมท่ีใชปฏิบัติการ     
คหกรรมศาสตร      การวางแผนใชเนื้อท่ีเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ     ในวิชา 
คหกรรมศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ การฝกปฏิบัติจัดหองปฏิบัติการอาหาร ตัดเย็บ
เส้ือผา งานประดิษฐและงานเล้ียงเด็ก  
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รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 

 

4533201 การออกแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชสําหรับครอบครัว                 3(2-2) 

Household  Design          

การออกแบบ      สวนประกอบของการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัการนํามาใช 
รูปแบบและลักษณะของวัสดุ     เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชในบานมุงความสําคัญของ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ประโยชนใชสอยและความงาม  

 

4533801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพบานและการจัดการทรัพยากร 3                2(90) 

Preparation for Professional Experience in Housing and Resource  

Management 3      

                จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-

การณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียน   ใหมีความรู    ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วชิาชีพ  โดยกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ  โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ  จําลองรูปแบบสถานการณจริง   และ/หรือศึกษาจาก
ประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วชิาชีพ  และฝกปฏิบัตจิริงในสถานศึกษา   

   

4534101 การสงเสริมและเผยแพรการจัดการบานเรือน                 2(1-2) 

Housing and Home Management Extension  

                เทคโนโลยีพ้ืนบานเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย เคร่ืองมือเคร่ืองใชเคร่ืองทุนแรง
ในการทํางานบาน การปรับปรุงพัฒนาและนําไปเผยแพรเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม                                                              

   

4534801 การฝกประสบการณวชิาชีพบานและการจัดการทรัพยากร 3               5(450) 

Field Experience in Houseing and Resource Management 3  

               ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกสถานศึกษา  ใหมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวชิาชีพบานและการจัดการทรัพยากร  
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รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 

   

4534901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร               2(1-2) 

Individual Study in Housing and Resource Management  

ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษ   จากความรู 
พ้ืนฐานท่ีเรียนมา  เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซ้ึง  และกวางขวาง  โดย
ไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

   

4534902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร                2(1-2) 

Special Problems in Housing and Resource Managements  

ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัย เพื่อหาทางปรับปรุง 
แกไขปญหาน้ัน ๆ  

   

4534903 สัมมนาเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร    1(1-0) 

Seminar in Housing and Resource Managements  

คนควาเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยตาง ๆ  จากแขนงท่ีเรียนท้ังในและ 
ตางประเทศ    

 

4534904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร  2(1-2) 

Experimental Resourch in Housing and Resource Managements  

การคนควาทดลอง  รวมท้ังการวิจัยใหม ๆ  เกี่ยวกับเครื่องเรือนเคร่ืองใช  
เคร่ืองทุนแรง  และเคร่ืองประดับตกแตงบาน  นํามารายงานและอภิปรายหาขอสรุป
รวมกัน  เพื่อนําไปใชประโยชนสําหรับครอบครัว  ชุมชน  สังคมและอาชีพทํา
โครงการคนควาทดลองเร่ืองท่ีนาสนใจดวยตนเอง  
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หมูวชิาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก    
(454) 

 

 

 หมูวชิาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  ไดจดัลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปน  ดงันี้ 

1.  ครอบครัว                                                     (454-1--) 

2.  พัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก                                                  (454-2--) 

3.  การบริบาลผูสูงอายุและคนชรา                                                               (454-3--) 

4.                                                      (454-4--) 

5.                                                      (454-5--) 

6.                                                      (454-6--) 

7.                                                      (454-7--) 

8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                                   (454-8--) 

9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  
                   โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวิจัย                                    (454-9--) 
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หมูวชิาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  (454) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4541101  พัฒนาการครอบครัว 2(2-0) 

4541102 

4541103 

 ความสัมพันธในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน 

พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว 
2(1-2) 

3(2-2) 

4541201 

4541202 

 การอบรมเล้ียงดูเด็ก 

การดูแลเด็กและผูสูงอายุ 
2(2-0) 

2(1-2) 

4542201  การอบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียน 2(1-2) 

4542202  งานการเล้ียงเด็ก 2(1-2) 

4543201  การสงเสริมการพัฒนาการเด็ก 2(2-0) 

4543202  การอบรมเล้ียงดูเด็กและเด็กกลุมพิเศษ 2(1-2) 

4543801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาการครอบครัว 
และเด็ก 3 

 

2(90) 

4544201  กจิกรรมเสริมประสบการณสําหรับเด็ก 2(1-2) 

4544202  กิจกรรมและการละเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก 2(1-2) 

4544801  การฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาการครอบครัว 
และเด็ก 3 

 

5(450) 

4544901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัว 
และเด็ก 

 

2(1-2) 

4544902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2(1-2) 

4544903  สัมมนาเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 1(1-0) 

4544904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัว 
และเด็ก 

 

 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  (454) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4541101 พัฒนาการครอบครัว                                                                                         2(2-0) 

 Family  Development 

         ความสัมพันธของครอบครัว         และสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอโครงสราง
ของครอบครัวในสังคมไทย    การสรางคานิยม     เปาหมายและการเตรียมพรอมเพ่ือ
การสรางครอบครัวท่ีม่ันคง    บทบาทของสมาชิกในครอบครัว      การวิเคราะห
ปญหาและแนวทางแกปญหา 

  

4541102 ความสมัพันธในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน                                           2(1-2) 

 Family  Relationship  and  Youth  Development 

ความหมายของครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว       ลักษณะของ
ครอบครัวไทย        วัฎจักรของครอบครัว        ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของ
ชีวติครอบครัว  การวางแผนชีวิต      การเลือกคูครอง    และการเตรียมตัวสมรส  การ
ปรับตัวในชีวติสมรส  บทบาทของสามีและภรรยา  ปญหาครอบครัว  แนวทาง
ปองกันและแกไข 

 

4541103 พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว                                       3(2-2) 

 Family  Development and  Relationship 

ความหมายของครอบครัว    ความสัมพันธในครอบครัว  ครอบครัวใน
สังคมไทย การสรางคานิยม    เปาหมายและการเตรียมพรอมเพื่อสรางครอบครัวท่ี
ม่ันคง  วัฏจักรของครอบครัว  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของชีวิตครอบครัว  
การวางแผนชีวิต  การเลือกคูครอง     การเตรียมตัวสมรส    การปรับตัวในชีวิตสมรส      

บทบาทของสมาชิกในครอบครัว  การวิเคราะหปญหาครอบครัว  แนวทางการ
ปองกันและแกไข 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4541201 การอบรมเล้ียงดูเด็ก                                                                                          2(2-0) 

 Child  Care 

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็ก  การสนองความตองการพ้ืนฐานของ
เด็ก  วิธีการจัดประสบการณส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริมความพรอมแกเด็ก       และการ 
แกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา 

 

4541202 การดูแลเด็กและผูสูงอายุ                   2(1-2) 

  Child and Elderly Care 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กวัยตาง ๆ และผูสูงอายุ การดูแลเด็กและ
ผูสูงอายุท่ีมีสภาพปกติ            และสภาพบุคคลดังกลาวท่ีมีปญหาหรือมีความไม
สมบูรณ 
บกพรองในเร่ืองตาง ๆ     การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 

4542201 การอบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียน                                                                      2(1-2) 

 Preschool  Children  Care 

ผลการปฏิบัติตนของมารดาระหวางต้ังครรภ  การคลอด การบริบาลทารก  

พัฒนาการของเด็กต้ังแตวัยทารกถึงวัยเรียน      เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต      เพื่อ
ปลูกฝงทัศนคติ  คานิยม  และการอยูรวมกันในสังคม 

 

4542202 งานการเลี้ยงเด็ก                                                                                                2(1-2) 

 Baby  and  Child  Care 

การเล้ียงดูทารกและเด็ก  การฝกสุขนิสัย  อาหาร เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย  
และการพักผอนสําหรับเด็ก 
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รหัส ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 

 

4543201 การสงเสริมการพัฒนาการเด็ก                                                                          2(2-0) 

 Child  Development 

ความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก  ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับการเติบโตทางกาย  การพัฒนาทางจิตใจของทารก  เด็กและวัยรุน  ทําใหรูถึง
ความคิด และความรูสึกจากการแสดงออกของเด็กเตรียมความพรอมใหเด็กกอนเขา
โรงเรียน 

 

4543202 การอบรมเล้ียงดูเด็กและเด็กกลุมพิเศษ                                                             2(1-2) 

 Child  Care  and  Special Child 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ  ความ
ตองการและการสนองความตองการข้ันพื้นฐานของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ  วิธีการ
และการจัดประสบการณส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริมความพรอมและพัฒนาการของเด็ก
และเด็กกลุมพิเศษ           การแกไขและสงเสริมพฤติกรรมของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ   

องคการและหนวยความถ่ี  ใหความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ 

 

4543801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพพฒันาการครอบครัวและเด็ก 3                    2(90) 

 Preparation for Professional Experience  in  Family and Child   

 Development 3 

จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ- 
วชิาชีพดานการรับรูลักษณะ      และโอกาสของการประกอบอาชีพ      การพัฒนาตัว 
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  

โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบตาง ๆ    ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ / หรือศึกษาจาก
ประสบการณตรง โดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วชิาชีพ และฝกปฏิบัตจิริงในสถานศึกษา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4544201 กิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับเด็ก                                                             2(1-2) 

 Special  Activities  for  Children 

ความหมายของกิจกรรมเสริมประสบการณ   กิจกรรมเสริมประสบการณท่ี
เหมาะสมกับเด็กวัยตาง ๆ       เชน     งานศิลปะ   ดนตรี   คหกรรม   พลศึกษา    การ
จดักิจกรรมเสริมประสบการณใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอม 

 

4544202 กิจกรรมและการละเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก                                           2(1-2) 

 Games  and  Activities  to  Reinference  Child  Development 

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละวัย  องคประกอบของการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก  เชน  การละเลนบทบาทสมมุติ  เทคนิคการเลานิทาน
ประกอบ  การเชิดหุน  การพับ  การตัด  การฉีก  การปะกระดาษประกอบการเลน  

กิจกรรมเขาจังหวะประกอบเคร่ืองดนตรีอยางงาย  โดยเลือกกิจกรรมตาง ๆ ให
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

 

4544801 การฝกประสบการณวชิาชีพพฒันาการครอบครัวและเด็ก 3                            5(450) 

 Field  Experience  in  Family and  Child  Development 3 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกสถานศึกษา  และใหมีการปฐม-

นเิทศ  และปจฉิมนิเทศ  เกี่ยวกับรายละเอียดของวชิาชีพ 

 

4544901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                     2(1-2) 

 Individual Study in Family and Child  Development 

ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษ จากความรู
พ้ืนฐานท่ีเรียนมา   เพื่อการคนควา ใหมีความรูอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง   โดยไดรับ 

คําแนะนําอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4544902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                                     2(1-2) 

 Special  Problems in  Family and Child  Development 

ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัย   เพื่อหาทาง 
ปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ  

 

4544903 สัมมนาเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                                            1(1-0) 

 Seminar  in  Family  and Child  Development 

คนควาเอกสารที่ เกี่ยวกับงานวิจัยตาง  ๆ  จากแขนงท่ีเรียนท้ังในและ
ตางประเทศ 

 

4544904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                          2(1-2) 

 Experimental  Research in Family and Child  Development 

คนควาทดสอบเก่ียวกับเร่ืองครอบครัวเด็กตามความสนใจจากชีวิตความเปน
จริง  โดยใชความรู  ประสบการณ  ส่ือมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศมา
ประกอบการคนควาเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการดาํรงชีวติใหสมบูรณ 
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 หมูวชิาศิลปประดิษฐ    
(455) 

 

 

 หมูวชิาศิลปประดิษฐ      ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร      ไดจดัลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปน  ดงันี้ 

1.  ดอกไมสดทักษะ                                                                                            (455-1--) 

2.  ดอกไมเทียม                                                           (455-2--) 

3.  ดอกไมแหง                                                           (455-3--) 

4.  ส่ิงประดิษฐอ่ืน ๆ                                                                                            (455-4--) 

5.  งานอุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ                                                           (455-5--) 

6.                                           (455-6--) 

7.                                           (455-7--) 

8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                        (455-8--) 

9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 
                   การสัมมนา และการวิจัย                                                                              (455-9--) 
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 หมูวชิาศิลปประดิษฐ  (455) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4551101  งานดอกไมสดและใบตอง 2(1-2) 

4551102  การจัดพาน 2(1-2) 

4551103  เคร่ืองแขวนไทย 3(2-2) 

4551104  งานใบตอง 2(1-2) 

4551401  งานเย็บ-ปก-ถัก-รอย 2(1-2) 

4551402  หตัถกรรมทองถ่ิน 2(1-2) 

4551403  การประดิษฐเศษวัสดุ 2(1-2) 

4551404  การประดิษฐงานกระดาษ 2(1-2) 

4551405  งานสานและงานทอ 2(1-2) 

4551406  งานถัก 2(1-2) 

4551407  งานเย็บ 2(1-2) 

4551408  งานปก 2(1-2) 

4551409  งานรอย 2(1-2) 

4552101  การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ 3(2-2) 

4552102  การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย 2(1-2) 

4552103  งานใบตองวิจิตรศิลป 3(2-2) 

4552104  การรอยมาลัย 3(2-2) 

4552105  การแกะสลกัผักและผลไม 2(1-2) 

4552106  พานดอกไมสด 2(1-2) 

4552107  พวงมาลัยดอกไมสด 3(2-2) 

4552108 

4552201 

 หลักการจัดดอกไมและไมประดับ 

การประดิษฐดอกไมเทียม 

3(2-2) 

3(2-2) 

4552202  การจัดดอกไมเทียม 2(1-2) 

4552203  การประดิษฐใบไมเทียม 2(1-2) 

2552204  การจัดใบไมเทียม 2(1 –2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

2552401  การเขียนลวดลาย 2(1-2) 

4552402  การประดิษฐตุกตา 2(1-2) 

4552403  การประดิษฐผลิตภัณฑจากใยพืช 2(1-2) 

4552404  การหอของขวัญ 2(1-2) 

4552405  งานถัก งานสาน และงานทอ 2(1-2) 

4552501  การประดิษฐดอกไมเทียมเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2) 

4552801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 1 2(90) 

4552802  การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 1 3(270) 

4552901  โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 1 3(2-2) 

4553101  การจัดดอกไมแบบญ่ีปุน 2(1-2) 

4553102  การจัดดอกไมแบบตะวันตก 2(1-2) 

4553103  การจัดดอกไมในงานพิธีมงคลสมรส 3(2-2) 

4553104  การจัดดอกไมในงานพิธีอวมงคล 3(2-2) 

4553105  งานใบตองเทียม 3(2-2) 

4553106  พานดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 

4553107  พวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 

4553108  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 

4553109  การแกะสลกัผัก 3(2-2) 

4553110  การปอกควานและการแกะสลักผลไม 3(2-2) 

4553111  การจัดพวงมาลา 2(1-2) 

4553112  การจัดชอดอกไม 2(1-2) 

4553113  การจัดกระเชาดอกไม 2(1-2) 

4553201  การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ 3(2-2) 

4553202  การจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค 2(1-2) 

4553301  การทําดอกไมแหง 2(1-2) 

4553302  การจัดดอกไมแหง 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4553401    การประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก 2(1-2) 

4553402  งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ 2(1-2) 

4553403  เคร่ืองหอม 2(1 -2) 

4553404  บุหงา 2(1-2) 

4553405  ของชํารวย 2(1-2) 

4553406  ศิลปะการปน 2(1-2) 

4553407  งานประดิษฐท่ัวไป 2(1-2) 

4553801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 3 2(90) 

4554101  การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป 2(1-2) 

4554102  การจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท 3(2-2) 

4554103  พานดอกไมเทียม 3(2-2) 

4554104  พวงมาลัยดอกไมเทียม 3(2-2) 

4554105  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 

4554106  การแกะสลกัวัสดุเนื้อออน 2(1-2) 

4554107  พานดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 

4554108  พวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 

4554109  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประณีตศิลป 3(2-2) 

4554110  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป 3(2-2) 

4554111  ผลิตภัณฑจากเทียน 2(1-2) 

4554301  เทคนิคการทําดอกไมแหง 2(1-2) 

4554302  การจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค 2(1-2) 

4554303  การบรรจุหบีหองานศิลปประดิษฐ 2(1-2) 

4554401  ศิลปะการพับผา 2(1-2) 

4554402  เคร่ืองหอมและของชํารวย 2(1-2) 

4554403  การประดิษฐตุกตาไทย 2(1-2) 

4554404  การเขียนลวดลายบนผา 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4554501  งานประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม 3(2-2) 

4554801  การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 3 5(450) 

4554901  โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3(2-2) 

4554902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1-2) 

4554903  สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 1(1-0) 

4554904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1 -2) 

4554905  งานประดิษฐจากเทียน 2(1-2) 
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 คําอธิบายรายวชิา 
หมูวชิาศิลปประดิษฐ  (455) 

 

รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

4551101 งานดอกไมสดและใบตอง                                                                                  2(1-2) 

 Thai  Traditional  Floral  Arrangement 

ความเปนมา คุณคาของดอกไมสดและใบตอง  หลักการเลือก  การเตรียม 

การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการประดิษฐงาน  ดอกไมสดและใบตอง  ฝก
ปฏิบัตเิพื่อใชในชีวิตประจําวัน  และงานประเพณีนยิม 

 

4551102 การจัดพาน                                                                                                         2(1-2) 

 Floral  Tray  Arrangement 

คุณประโยชนของการจัดพาน  การเลือก การใชและการดูแลรักษาวัสดุ 
อุปกรณ  หลักการ  วิธีการ และข้ันตอนของการจัดพานแบบตาง ๆ การนําหลักศิลปะ
มาใชออกแบบ  เพื่อใชในงานประเพณีนยิมและโอกาสพิเศษ 

 

4551103 เคร่ืองแขวนไทย 3(2-2) 

 Floral  Hanging  Arrangement 

  

คุณประโยชนของเคร่ืองแขวนดอกไม     รูปแบบและขนาดของเคร่ืองแขวน 

ดอกไมของไทย  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลวัสดุอุปกรณการ
ประดิษฐเคร่ืองแขวนไทย   หลักการ   วิธีการ  และข้ันตอนการประดิษฐ   ฝกปฏิบัติ   
การประดิษฐ  โครงลําตัวและเคร่ืองแตงตัว  เชน     โครงไม      โครงลวดตาขาย     
อุบะ แบบ เฟอง ดอกขา  ดอกทัดห ูฯลฯ  การแตงตัวเคร่ืองแขวนขนาดตาง ๆ เพื่อใช
ในโอกาสพิเศษ 
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4551104 งานใบตอง   2(1-2) 

 Banana-Leaf  Craft 

คุณคาของานใบตอง  การเลือก  การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ    การประดิษฐงานใบตอง  รูปแบบ  วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐ  งาน 

ใบตองเพ่ือใชในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ  ฝกปฏิบัติการหอขนม  หออาหาร  
ประดิษฐกระทงดอกไม   กระทงลอย    บายศรีปากชาม     บายศรีตน     พานดอกไม  
ธูปเทียน  แตงเทียนพรรษา  และภาชนะสวยงาม ฯลฯ 

 

4551401 งานเย็บ-ปก-ถัก-รอย    2(1-2) 

 Embroidery 

คุณประโยชนของการเย็บ  ปก  ถัก  รอย   เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  ฝก
ปฏิบัตงิานการถักนิตต้ิง    โครเชท    แทตต้ิง    แฮรพิน  การปก  การเย็บ  การมัดปม  

และการรอยวัสดุชนิดตาง ๆ   เพื่อนําไปใชเปนของเลน  ของใช  และเคร่ืองประดับ 

 

4551402 หัตถกรรมทองถ่ิน    2(1-2) 

 Local  Craft 

วฒันธรรมทองถ่ินท่ีมีผลตอหัตถกรรม    ชนิดของหัตถกรรมท่ีมีอยูใน
ทองถ่ิน  การเตรียมวัสดุ  การผลิต  การเกบ็รอการจําหนาย  การพัฒนาหัตถกรรม
ทองถ่ิน  โดยใชหลักศิลปะและการออกแบบ   การใชเทคโนโลยีและความรูทาง
วฒันธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑหตัถกรรมทองถ่ิน  การสงเสริมเร่ืองการลงทุนและ
แรงงาน  โดยใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงท้ังประโยชนใชสอยและความสวยงาม 

 

4551403 การประดิษฐเศษวัสดุ 2(1-2) 

 Waste  Material  Craft 

คุณประโยชนของการประดิษฐเศษวัสดุ  การนําวัสดุเหลือใช เชน  กระดาษ   

เศษผา  ขวดพลาสติก  ขวดแกว  ริบบ้ิน  ไหมพรม  ดาย ฯลฯ  มาประดิษฐตามหลัก
ศิลปะ  เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยตามความงาม 
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4551404 การประดิษฐงานกระดาษ    2(1-2) 

 Paper  Craft 

คุณประโยชนของการประดิษฐงานกระดาษ  การนํากระดาษตาง ๆ มา
ประดิษฐเปนของเลน  ของใช  และเคร่ืองประดับ  โดยใชหลักศิลปะในการออกแบบ  

การเลือกวัสดุมาใชประกอบ    การพับ   ตัด   ปะ   ปน   ฉลุ   สาน   และตกแตงได
อยางเหมาะสมกลมกลืน 

 

4551405 งานสานและงานทอ    2(1-2) 

 Weaving 

รูปแบบและคุณประโยชน  ผลิตภัณฑงานสานและงานทอ การเลือก การ
เตรียม การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  งานสานและงานทอ  วิธีการสอนและ
วิธีการทอดวยมือและเคร่ืองจักร  การใชหลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานสานและ
งานทอจากวัสดุตาง ๆ เพื่อเปนของเลน  ของใช  และเคร่ืองประดับ 

 

4551406 งานถัก 2(1-2) 

 Craft  and  Handicraft 

รูปแบบผลิตภัณฑงานถักประเภทตาง ๆ   คุณประโยชนและโอกาสใชสอย  
การเลือก   การเตรียม   การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณงานถักประเภทตาง ๆ 

การออกแบบฝกปฏิบัต ิ งานถักโครเชท  แฮรพินท  แฮรลูม  นติต้ิง แทตเชท มาเครเม  
ฯลฯ  เปนเส้ือผาและของใช 

 

4551407 งานเย็บ 2(1-2) 

 Sewing 

คุณประโยชนของงานเย็บ  การเลือก  การใช  การดูแลและรักษาวัสดุ
อุปกรณ  หลักการ  วิธีการและข้ันตอนของงานเย็บดวยมือและเคร่ืองจักร   การใช
หลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานเย็บ  เพื่อฝกปฏิบัติงานเย็บเปนของใชของท่ีระลึก   

ของเลนและเคร่ืองประดับ 
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4551408 งานปก    2(1-2) 

 Embroidery 

คุณประโยชนของงานปก   การเลือก   การใช   การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ    
หลักการ  วิธีการและข้ันตอนของงานปกดวยมือและเคร่ืองจักร  งานปกท่ัวไป  การ
ใชหลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานปกเพื่อฝกปฏิบัติงานปกเปนของใชของท่ี
ระลึกและเคร่ืองประดับ 

 

4551409 งานรอย    2(1-2) 

 Garland 

คุณประโยชนของงานรอย  การเลือก  การใช  การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ      
หลักการ  วิธีการและข้ันตอน  ของงานรอยวัสดุตาง ๆ การใชหลักศิลปะในการ
ออกแบบผลิตงานรอย  เพื่อฝกปฏิบัติงานรอยเปนของใช  ของท่ีระลึก  เคร่ืองประดับ
และของเลน 

 

4552101 การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ 3(2-2) 

 Floral  Arrangement  in  Natural Style 

รูปแบบและการออกแบบจัดดอกไมแบบไทยและสากล  การเลือก  การ
เตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  การจัดดอกไม  ฝกปฏิบัติจัดดอกไม
แบบไทย  และแบบสากลตามลักษณะธรรมชาติ 

 

4552102 การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย 2(1-2) 

 Floral  Arrangement  in Thai  Tradition 

คุณคาของการจัดดอกไมในงานประเพณีไทย  การเลือก การเตรียม  การใช  
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย เชน งาน
อุปสมบท  งานมงคลสมรส  งานศพ 
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4552103 งานใบตองวิจิตรศิลป    3(2-2) 

 Advanced  Banana-Leaf  Craft  

ผลิตภัณฑงานใบตองท่ีประณีตวิจิตรบรรจง การเลือก การเตรียม  การใช
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การออกแบบ ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐผลิตภัณฑ
งานใบตอง  เพื่อใชในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ เชน ถาด ชาม พาน  แจกัน  

กระเชา  โถ  ผอบ  ซอง  สําหรับใสชอดอกไม  การแตงเทียนพรรษาบายศรีใหญ 
 

4552104 การรอยมาลัย    3(2-2) 

 Thai  Garland 

ความหมาย  คุณคา และรูปแบบของพวงมาลัย  การเลือก การเตรียม การใช 
และการดูแลรักษาอุปกรณรอยมาลัย  วิธีการและข้ันตอนการรอย  ฝกปฏิบัติแตงตัว
มาลัยซีก  มาลัยกลม  มาลัยลูกเดือย  มาลัยสามเหล่ียม  มาลัยแบน  เคร่ืองแตงตัวมาลัย  
เชน  อุบะแบบตาง ๆ การแตงตัวมาลัยเปนมาลัยชํารวย  มาลัยชายเดียว  และมาลัย
สองชายเพ่ือใชในโอกาสตาง ๆ  

 

4552105 การแกะสลักผักและผลไม   2(1-2) 

 Vegetable  and  Fruit  Carving 

คุณคาและโอกาสใชสอยผักและผลไมแกะสลักปอกควาน การเลือก  การ
เตรียม การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  รูปแบบวิธีการ  ข้ันตอนการแกะสลัก  

นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติการแกะสลัก ปอก  ควานผักและผลไม  เพ่ือใชในการ
ประดับภาชนะใสอาหาร  รับประทานในโอกาสพิเศษ  ตลอดจนการนําไปใชใน
ลักษณะอ่ืนๆ 

 

4552106 พานดอกไมสด 2(1-2) 

 Fresh  Floral Tray  Arrangement 

คุณประโยชนของการจัดดอกไมสด  การเลือก  การเตรียม การใชและการดู
และรักษาวัสดุอุปกรณ  หลักการ  วิธีการ  และข้ันตอนของการจัดพานดอกไมสด
แบบตาง ๆ การนําหลักศิลปะมาใชออกแบบจัดพานดอกไมสด  เพ่ือใชในงาน
ประเพณีนยิมและโอกาสพิเศษ 
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4552107 พวงมาลัยดอกไมสด      3(2-2) 

 Fresh  Floral  Garland  Arrangement  

ความหมาย  คุณคา  และรูปแบบของพวงมาลัยดอกไมสด  การเลือก  การ
เตรียม การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณรอยมาลัย     ดอกไมสด  วิธีการและ
ข้ันตอนการรอย  ฝกปฏิบัติการรอยมาลัยซีก  มาลัยกลม  มาลัยลูกเดือย  มาลัย
สามเหล่ียม  มาลัยแบน  เคร่ืองแตงตัวมาลัย 

 

4552108 หลักการจัดดอกไมและไมประดับ       3(2-2) 

  Flower Arrangement and Ornamental  Plants 

วตัถุประสงค      รูปแบบพ้ืนฐานของการจัดดอกไมและไมประดับ    ชนิด  

ลักษณะ  และประเภทของดอกและใบท่ีใชในการจดัดอกไมและตกแตงไมประดับ
การเลือกซ้ือและการดูแลรักษาดอกไมและไมประดับ    วสัดุและอุปกรณในการจัด
ดอกไมและการตกแตงไมประดับเทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการจดัดอกไมและตกแตงไม
ประดับองคประกอ บ  และหลักการออกแบบทีใ่ชในการจดัดอกไมและการตกแตง
ไมประดับ  บทเรียนพื้นฐานในการจัดดอกไมแบบนานาชาต ิ ท้ังแบบวิจติรศิลปและ
แบบประณีตศิลปการวิเคราะหการจัดดอกไมและตกแตงไมประดับในรูปแบบตาง ๆ 

 

4552201 การประดิษฐดอกไมเทียม 3(2-2) 

 Artificial  Flowers 

คุณประโยชนของดอกไมเทียม  การเลือก การเตรียม การใชและการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ     ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐดอกไมเทียม    เพื่อนําไปใชใน
โอกาสตาง  ๆ ฝกปฏิบัติการ  โดยนําวัสดุในทองถ่ิน เชน  ผา  กระดาษ  เกล็ดปลา  
เปลือกหอย  ใบไมข้ีผ้ึง  ขนมปง ฯลฯ  มาใชในการออกแบบและประดิษฐดอกไม
เทียม 

 

 

 

 

 



459

 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป) 

 

4552202 การจัดดอกไมเทียม      2(1-2) 

 Artificial  Floral  Arrangement 

จุดมุงหมาย  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ     ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมเทียมฝกปฏิบัติการเตรียมดอกไม  ใบไม  กิ่ง
ไม  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอนจัด  ฝกจัดดอกไมและใบไมเทียมจน
สามารถนําไปใชได 

 

4552203 การประดิษฐใบไมเทียม   2(1-2) 

 Artificial  Leaf 

จุดมุงหมายของการประดิษฐใบไมเทียม  การเลือก การเตรียม การใชและ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐใบไมเทียมท้ังเลียนแบบจาก
ธรรมชาติและแบบสรางสรรค  ปฏิบัติการประดิษฐใบไมเทียม และสวนตาง ๆ ของ
ใบไมเทียมตลอดจนสามารถจัดเปนชอ กอ และตน  เพื่อนําไปใชสอยอยางเหมาะสม 

 

4552204 การจัดใบไมเทียม    2(1-2) 

 Artificial  Leaf  Arrangement 

จุดมุงหมาย     รูปแบบ    การเลือก    การเตรียม     การใชและการดูแลวัสดุ
อุปกรณ ข้ันตอนและวิธีการจัดใบไมเทียม   ฝกออกแบบรูปทรงการจัด  เทคนิคการ
ปรับปรุง ซอมแซมใบไมเทียมลักษณะตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีดีกอนจัด  และ
ปฏิบัตกิารจัดใบไมเทียมตามธรรมชาติ  รูปทรงตาง ๆ แบบสรางสรรค  รูปทรงอิสระ
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและในโอกาสพิเศษ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4552401 การเขียนลวดลาย 2(1-2) 

 Painting 

คุณคาและโอกาสใชสอย  งานเขียนลวดลายบนวัสดุ  การเลือก การเตรียม 

การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  รูปแบบและข้ันตอน  เทคนิคการเขียน
ลวดลาย  วัสดุเคร่ืองใชตาง ๆ เชน ผา  กระจก  กระดาษ  ไม  กระเบ้ือง ฯลฯ  ฝก
ออกแบบลวดลายและปฏิบัตใิหเกิดความชํานาญ 

 

4552402 การประดิษฐตุกตา 2(1-2) 

 Doll 

การออกแบบ     การสรางแบบ     ขยายแบบ     การใชวัสดุในการประดิษฐ
ตุกตารูปแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติการประดิษฐตุกตาจากวัสดุตาง ๆ เชน ผา  เปลือก
ขาวโพด  เปลือกหอย  โสน  ฯลฯ 

 

4552403 การประดิษฐผลิตภัณฑจากใยพืช    2(1-2) 

 Plant  Fiber  Craft 

การเลือก     การเตรียม     การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ     การ
ประดิษฐ ผลิตภัณฑจากใยพืช  เชน    กลวย    กก    กานผักตบชวา    ปอ    ปาน
ศรนารายณ  ใบลาน  ใบพอ  รกมะพราว  นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติประดิษฐพืชให
เปนของใชเคร่ืองประดับหรือของชํารวย 

 

4552404 การหอของขวัญ    2(1-2) 

 Gift  Wrapping 

ความสําคัญ  จุดมุงหมาย  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการหอของขวัญ เชน  กลอง  กระเชา  
กระจาด โถ  ขวด ฯลฯ  ฝกออกแบบและปฏิบัติการหอของขวัญเพื่อนําไปใชใน
โอกาสตาง ๆ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4552405 งานถัก  งานสานและงานทอ 2(1-2) 

 Knitting  and  Weaving 

ความรูพ้ืนฐาน   หลักการอานแบบ  เขียนแบบ  และออกแบบงานถัก  งาน
สาน และงานทอ  การใช การซอมแซม  และการเก็บรักษา  เคร่ืองมือ  วัสดุท่ีใชแตละ
งาน  การฝกปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใชในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ 

 

4552501 การประดิษฐดอกไมเทียมเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2) 

 Artificial  Flowers  for  Commercial 

การออกแบบ   การประดิษฐดอกไม เ ทียม   การเตรียมวัสดุ อุปกรณ  
กระบวนการผลิตใหไดปริมาณมากในเวลาจํากัด  การเก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย  
การพัฒนาผลิต-ภณัฑใหดียิง่ข้ึน 

 

4552801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพศิลปประดิษฐ 1        2(90) 

 Preparation  for  Professional  Experience  in  Handicrafts 1 

การเลือก การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การประดิษฐ  
ผลิต-ภัณฑจากใยพืช  เชน  กลวย  กก  กานผักตบชวา  ปอ  ปานศรนารายณ  ใบลาน  

ใบพอ   รกมะพราว   นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติ   ประดิษฐพืชให เปนของใช
เคร่ืองประดับหรือของชํารวย 

 

4552802 การฝกประสบการณวชิาชีพศิลปประดิษฐ 1    3(270) 

 Field  Experience  in  Handicrafts 1 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐในสถานประกอบการ  และใหมีการ
ปฐมนิเทศ  ตดิตามผล  และปจฉิมนิเทศ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4552901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 1 3(2-2) 

 Individual  Study  in  Handicraft 1 

เสนอโครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐตามความสนใจพิเศษ  จาก
รายวิชาท่ีเคยศึกษามา  เพื่อใหมีความรูลึกซ้ึงกวางขวางขึ้นเฉพาะเร่ืองภายใต
คําปรึกษาของอาจารย  และผูเกี่ยวของ  การเสนอผลงานเพื่อประเมินผลและปจฉิม
นเิทศ 

 

4553101 การจัดดอกไมแบบญ่ีปุน 2(1-2) 

 Floral  Arrangement  in  Japanese  Style   

คุณคาของดอกไม  รูปแบบการจัดดอกไมแบบญ่ีปุน  การเลือก  การเตรียม  

การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการจัดดอกไม  การออกแบบจัดดอกไมให
เหมาะสมกับโอกาสพิเศษ  หลักการวิธีการและข้ันตอนการจัด  สามารถจัดดอกไม
แบบธรรมชาติ  แบบญ่ีปุน  เพื่อใชในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ 

 

4553102 การจัดดอกไมแบบตะวันตก       2(1-2) 

 Floral  Arrangement  in  Western  Style 

คุณคาของดอกไม  รูปแบบการจัดดอกไมแบบตะวันตก  การเลือก  การ
เตรียมการใช   และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ   ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมแบบ
ตะวันตก   ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไมแบบตะวันตก   เพื่อใชใน
ชีวติประจําวันและโอกาสพิเศษ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4553103 การจัดดอกไมในงานพิธีมงคลสมรส 3(2-2) 

 Floral  Arrangement  for  Wedding  Ceremonies 

ความเปนมา  คุณประโยชนและวัฒนธรรมการจัดดอกไมในงานพิธีมงคล
สมรส   การเลือก  การเตรียม การใช  และการดูแลรักษา  วัสดุอุปกรณ วิธีการและ
ข้ันตอนการประดิษฐมาลัยบาว-สาว  ชอดอกไมติดผม  ติดเส้ือ  ดอกไมชํารวย  พาน
รับน้ําพระพุทธมนต  ดอกไมบูชาพระ  ขันหมาก  ขันหม้ัน  พานเชิญขันหมาก  

กระทงไหว  ดอกไมประดับตกแตงสถานท่ี  เกณฑการตัดสินใจเลือกแบบ  ออกแบบ
จดัดอกไมเพื่อให    เหมาะสมกบังานพิธีของแตละบุคคล  ฝกปฏิบัติจดัดอกไมในงาน
พิธีสมรสจนสามารถนําไปใชได 

 

4553104 การจัดดอกไมในงานพิธีอวมงคล 3(2-2) 

 Floral  Arrangement  for  Funeral  Ceremonies 

จุดมุงหมาย  วัฒนธรรมในการจัดดอกไมในงานพิธีงานศพ  การออกแบบ  

การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัด
ดอกไมในพิธีงานศพ  เชน  ดอกไมบูชาพระ  ดอกไมถวายพระ  ดอกไมบูชาและ
ประดับหีบศพ  กรอบรูป  เมรุ  ดอกไมจันทน  และพวงมาลัย  ฝกออกแบบ เลือก
แบบและปฏิบัตใินพิธีงานศพจริงได 

 

4553105 งานใบตองเทียม    3(2-2) 

 Artificial  Banana  Leaf  Craft 

รูปแบบผลิตภัณฑงานใบตองเทียม  การเลือก  การเตรียม  การใช และการดู
ละรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐงานใบตองเทียมเพ่ือใชในโอกาส
ตาง ๆ เชน  กระทงใสดอกไม  แจกัน  พาน  ผอบ  โถ  ซอง  บายศรี ฯลฯ  ฝก
ออกแบบและปฏิบัติงานใบตองเทียม 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4553106 พานดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 

 Advanced  Fresh  Floral  Arrangement 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม การใช  และการดูแลรักษา
วสัดุอุปกรณ    ข้ันตอนและวิธีการจัดพานดอกไมสดแบบวิจติรบรรจง     ท่ีประณีต 

ซับซอน  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไมสดเพื่อบูชาพระ  ขันหม้ัน  

ขันหมาก  พานเชิญขันหมาก  พานรับน้ําพระพุทธมนต ฯลฯ  เพื่อใชในประเพณีนิยม
และโอกาสพิเศษ 

 

4553107 พวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 

 Advanced  Fresh  Garland  Arrangement 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ    ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจิตรพิศดาร
รูปทรงและลวดลายยากข้ึน  ฝกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐพวงมาลัยดอกไม
สดแบบวิจติรศิลป  ประณีตซับซอนข้ึน  เพื่อใชในโอกาสพิเศษ 

 

4553108 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 

 Floral  Hanging  Arrangement  in  Applied  Arts  Style 

คุณคา  ประโยชน  และโอกาสท่ีใชเคร่ืองแขวนไทย  ดอกไมสดแบบ
ประยุกตศิลป  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาอุปกรณการประดิษฐ
เคร่ืองแขวนไทย  ดอกไมสดแบบประยุกตศิลป  ฝกปฏิบัติการประดิษฐสวนตาง ๆ 

ของเคร่ืองแขวน    การแตงตัวเคร่ืองแขวน  เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ  อยาง
เหมาะสม 

 

4553109 การแกะสลักผัก    3(2-2) 

 Vegetable  Carving 

รูปแบบ  วัฒนธรรมไทย  ท่ีมาแหงงานประณีตศิลป  การแกะสลักผัก  การ
เลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการ
แกะสลักผัก  การฝกออกแบบและแกะสลักผักเพื่อนําไปใชประดับภาชนะใสอาหาร  
ประดับโตะ  และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4553110 การปอกควานและการแกะสลักผลไม    3(2-2) 

 Fruit  Carving 

รูปแบบวัฒนธรรมไทย  ท่ีมาแหงงานประณีตศิลป  การปอกควาน  และ
แกะสลักผลไม  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  
วิธีการและข้ันตอนการปอกควานและแกะสลักผลไม  ฝกออกแบบและปฏิบัติการ
ปอกควานแกะสลักผลไมตามแบบโบราณ  และแบบสรางสรรค  เพื่อนําไปใชตาม
ความเหมาะสม 

 

4553111 การจัดพวงมาลา 2(1-2) 

 Wreth 

ความเปนมา  คุณประโยชน  รูปแบบของพวงมาลา  การออกแบบ  การเลือก  

การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดพวงมาลา  
ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดพวงมาลา  เพื่อใชใหเหมาะสมกับ
บุคคล 

 

4553112 การจัดชอดอกไม    2(1-2) 

 Bouqet 

ความเปนมา  คุณประโยชน  รูปแบบของชอดอกไม  การออกแบบ  การ
เลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอน  และวิธีการจัดชอ
ดอกไม  ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดชอดอกไมเพื่อใชใน
โอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 

4553113 การจัดกระเชาดอกไม    2(1-2) 

 Flower  Arrangement  in  Basket 

ความเปนมา  คุณประโยชน  รูปแบบของกระเชาดอกไม  ข้ันตอนและ
วิธีการจัดดอกไม  ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัตกิารจัดกระเชาดอกไม  
เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4553201 การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ 3(2-2) 

 Artificial  Flowers  in  Natural  Styles 

คุณคาของการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ  การเลือก  การเตรียม  

การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ  

รูปแบบ    วิธีการข้ันตอนการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ    ฝกปฏิบัติการ
ประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติชนิดตาง ๆ เลียนแบบธรรมชาติ  เชน  ดอกไม  
กลีบลา  กลีบซอน  และดอกทรงกรวย  ตลอดจนสวนประกอบตาง ๆ ของดอก  ใบ  

และชอ  เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกบัโอกาส 

 

4553202 การจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค 2(1-2) 

 Creative  Artificial  Floral  Arrangement 

จดุมุงหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม  การใชและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  
ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค ฝกปฏิบัติการเตรียมการปรับปรุง  
แกไขดอกไม ใบไม  กิง่ไม ฯลฯ ใหอยูในสภาพเรียบรอยกอนนําไปจัด    ฝกจัด
ดอกไมเทียมแบบและรูปทรงตาง ๆ ตลอดจนแบบอิสระท่ีสรางสรรคเองได  เพ่ือ
นาํไปใชในโอกาสพิเศษ 

 

4553301 การทําดอกไมแหง    2(1-2) 

 Dry  Flower  Making 

ศึกษาการคนควาทดลองในการทําดอกไมสด   ใหเปนดอกไมแหงท่ีสวยคง 
รูปลักษณ สีสันไวมากท่ีสุด  ใชประโยชนไดนาน   โดยวิธีธรรมชาติ     และการใช
เทคโนโลยี การเลือก การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและ
วิธีการทําดอกไมแหง   ปฏิบัตกิารคนควาทดลอง          ภายใตการนิเทศของอาจารย  
การนําเสนอผลงานการวิเคราะหปญหาท่ีพบเพื่อเปนแนวทางในการคนควาทดลอง
ตอไป 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 

 

4553302 การจัดดอกไมแหง    2(1-2) 

 Dry  Floral  Arrangement 

คุณคาการจัดดอกไมแหงแบบเบ้ืองตน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การ
ใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมแหงแบบเบื้องตน  

เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ  และเพื่อการจําหนาย  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัด
ดอกไมแหงแบบเบ้ืองตน 

 

4553401 การประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก 2(1-2) 

 Children’s  Toy  Making 

ประโยชนของของเลนสําหรับเด็ก  องคประกอบท่ีตองพิจารณาในการ
ประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก   ออกแบบและประดิษฐของเลนท่ีใชการไดดีมีความ
เหมาะสมกบัการพัฒนาการของเด็กทุกเพศ ทุกวัย 

 

4553402 งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ 2(1-2) 

 Craft  for  the  Elderly 

ความสําคัญและความจําเปนในการใชเวลาวางของผูสูงอายุ  ประเภทของ
งานอดิเรก  งานประดิษฐจากวัสดุตาง ๆ เชน  ผา  ไหม  ริบบ้ิน  เชือก  ขวด  กระดาษ  

ฯลฯ  ฝกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐของใช  ของเลน  ของชํารวย  และ
เคร่ืองประดับจากวัสดุตาง ๆ ใหเหมาะกับเพศและวัย 

 

4553403 เคร่ืองหอม  2(1-2) 

 Perfume 

ความเปนมา คุณประโยชนของเคร่ืองหอมท่ีใชในชีวติประจําวัน    การเลือก   

การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ   ข้ันตอนและวิธีการทําเคร่ืองหอม  

ฝกปฏิบัตแิละคนควาทดลองเพ่ือสรางสรรคผลงาน 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

 

4553404 บุหงา    2(1-2) 

 Pot  Pourri 

ความเปนมา คุณประโยชนของบุหงา ชนิดของพืชท่ีนาํมาทําบุหงา         เชน   

ไมหอม  สมุนไพร  เคร่ืองเทศ ฯลฯ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการทําบุหงา  ฝกออกแบบปฏิบัติทําบุหงาสด  

บุหงาแหง  เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ  

 

4553405 ของชํารวย 2(1-2) 

 Souvenir 

ความเปนมา คุณประโยชนของของชํารวย รูปแบบ     การเลือก    การเตรียม  

 การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐของชํารวย เพื่อ
ใชในโอกาสตาง ๆ  

 

4553406 ศิลปะการปน 2(1-2) 

 Sculpture  Arts 

จดุมุงหมาย คุณประโยชนของผลิตภัณฑงานปนจากวัสดุประเภทแปง   เชน  

แปงขาวเหนียว  แปงขนมปง  สบู  ดินเหนียว  เยื่อกระดาษ ฯลฯ  การเลือก  การ
เตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการปน  ผลิตภัณฑงานปน  ฝกออกแบบ
และนําหลักศิลปะมาปนเปนรูปทรงตาง ๆ เชน  ตุกตุนตุกตา  ดอกไม  ผัก  ผลไม 
อาหาร ฯลฯ  เพื่อนําไปใชเปนของเลน  ของใช  เคร่ืองประดับและของชํารวย 

 

4553407 งานประดิษฐท่ัวไป 2(1-2) 

 Crafts 

จุดมุงหมาย  คุณประโยชนรูปแบบงานประดิษฐท่ัวไป  การออกแบบ  การ
เลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการ
ประดิษฐผลิตภัณฑตาง ๆ ของใชของชํารวย  ของเลน  เคร่ืองประดับ  จากวัสดุท่ีมีอยู
ในทองถ่ินและวัสดุเหลือใชเกิดประโยชนสูงสุดมีคุณคาทางศิลปะ  การฝกคิดตนทุน
และราคาจําหนาย  การจัดนิทรรศการ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

 

4553801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพศิลปประดิษฐ 3     2(90) 

 Preparation for  Professional  Experience  in  Handicrafts 3 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพ  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ โดยศึกษาจากส่ือ
ตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/หรือศึกษาจากประสบการณตรงโดยการ
ทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ  และฝกปฏิบัติจริง
ในสถานศึกษา 

 

4554101 การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป 2(1-2) 

 Floral  Arrangement  in  Applied  Arts  Style 

ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบและวิธีการจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป  
การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัด
ดอกไมแบบประยุกตศิลป  โดยการผสมผสานระหวางแบบไทย  แบบตะวันออกและ
แบบตะวันตก  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดท้ังแบบธรรมดา  และแบบพิธีการเพ่ือ
ใชในโอกาสตาง ๆ  

 

4554102 การจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท 3(2-2) 

 Floral  Arrangement  for  Buddhist  Ordinations 

ความเปนมา   คุณประโยชนและวัฒนธรรมการจัดดอกไมในงานพิธี
อุปสมบท  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐดอกไมบูชาพระรัตนตรัย    กรวยอุปชฌาย  พุมคู  
สวนดอกไมคลุมไตร  พานดอกไมธูปเทียน  ดอกไมถวายพระ  ดอกไมอธิษฐาน  

เกณฑการตัดสินใจในการเลือกแบบ  การออกแบบจัดดอกไมเพื่อใหเหมาะสมกับ
งานพิธีของแตละบุคคล  ฝกปฏิบัติการจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบทจนสามารถ
นาํไปใชได 
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4554103 พานดอกไมเทียม 3(2-2) 

 Artificial  Floral  Tray  Arrangement 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดพานดอกไมเทียมแบบเบ้ืองตน  ฝกออกแบบ และ
ปฏิบัติการจัดพานดอกไมเทียมแบบเบ้ืองตน  จากวัสดุตาง ๆ เพื่อใหใชไดใน
ระยะเวลายาวนานในสถานท่ีและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 

4554104 พวงมาลัยดอกไมเทียม 3(2-2) 

 Artificial  Garland 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมเทียม  ฝกออกแบบและ
ปฏิบัติการรอยมาลัยดอกไมเทียม  รูปทรงและลวดลายเบ้ืองตน  ประดิษฐเคร่ือง
แตงตัว และการแตงตัวมาลัย  เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ   

 

4554105 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 

 Artificial  Floral  Hanging  in  Applied  Arts  Style 

ความเปนมาและคุณประโยชนของเคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบ
ประยุกตศิลป  รูปแบบ การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลวัสดุอุปกรณวิธีการ
และข้ันตอนการประดิษฐสวนประกอบตาง ๆ การแตงตัว  ฝกการออกแบบ  และ
ประดิษฐเคร่ืองแขวนไทย  ดอกไมเทียมแบบประยุกตเพื่อใชในโอกาสตาง ๆ  

 

4554106 การแกะสลักวัสดุเนื้อออน 2(1-2) 

 Soft  Material  Carving 

คุณประโยชน  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
ในการแกะสลักวัสดุเนื้อออน       รูปแบบ        วิธีการและข้ันตอนการแกะสลักวัสดุ
เนื้อออน  การนําหลักศิลปะมาใชในการแกะสลักหยวก  เทียน  สบู  วุน ไมเนื้อออน   

ฯลฯ  เพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม 
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4554107 พานดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป    3(2-2) 

 Advanced  Artificial 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดพานดอกไมเทียมแบบวิจิตรบรรจงประณีต  ซับซอน  

ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไมเทียมแบบวิจิตรพิศดารจากวัสดุตาง ๆ 

เพื่อใหใชประโยชนไดในระยะเวลายาวนาน 

 

4554108 พวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 

 Advanced  Artificial  Garland 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใช และการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจิตร
บรรจงประณีตซับซอน ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยมาลัยดอกไมเทียม รูปทรง
และลวดลายท่ีประณีต  วิจิตรพิศดาร  การประดิษฐเคร่ืองแตงตัวมาลัย  เพ่ือนําไปใช
ในโอกาสที่เหมาะสม 

 

4554109 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประณีตศิลป     3(2-2) 

 Advanced  Fresh  Floral  Hanging  Arrangement 

คุณคา  ประโยชน  โอกาสใชสอย  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแล
รักษา  วัสดุอุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐเคร่ืองแขวนไทยแบบประณีต
ศิลปอยางวิจติรพิศดาร  ฝกออกแบบและปฏิบัตกิารรอยและแตงตัว  เคร่ืองแขวนไทย
แบบประณีตศิลป  เพื่อใชในโอกาสพิเศษ 

 

4554110 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป 3(2-2) 

 Advanced  Artificial   Floral  Hanging  Arrangement  

ความเปนมาและคุณประโยชนของเคร่ืองแขวนไทย ดอกไมเทียมแบบ     

ประณีตศิลป  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  วิธีการ
และข้ันตอนการประดิษฐสวนประกอบตาง ๆ  การแตงตัว  ฝกการออกแบบและ
ประดิษฐเคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป เพื่อใชในโอกาสพิเศษ 
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4554111 ผลิตภัณฑจากเทียน        2(1-2) 

  Candle’s   Products 

คุณประโยชน  ประวัติความเปนมา  ศึกษาชนิดและคุณสมบัติ  กรรมวิธีการ
ผลิต  การใชเคร่ืองมือ  ฝกปฏิบัติการออกแบบการผลิตเทียน  สวนผสม  และผลิต
ผลงานจากเทียน ควบคุมคุณภาพ  การดูแลรักษาผลิตภัณฑ   การคิดตนทุนกําไร  การ
บรรจุหบีหอ 

 

4554301 เทคนิคการทําดอกไมแหง    2(1-2) 

 Techniques  in  Dry  Flower  Making 

ศึกษาคนควาทดลองในการทําดอกไม – ใบไมสด  ใหเปนดอกไม – ใบไม
แหง  ท่ีสวยคงรูปลักษณ  สีสันไวมากท่ีสุด  ใชประโยชนไดนาน  โดยวิธีธรรมชาติ
และการใชเทคโนโลยีสูงข้ึน  การเลือก  การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการทําดอกไม – ใบไมแหงใหไดผลดียิง่ข้ึน หาวิธีการ
แกปญหาท่ีพบจากการคนควา  ทดลอง เพื่อนําไปใชประโยชนใหไดผลดี  ปฏิบัติการ
คนควาทดลองภายใตการนิเทศของอาจารย  การนําเสนอผลงานและประเมินผลงาน 

 

4554302 การจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค 2(1-2) 

 Creative  Dry  Floral  Arrangement 

คุณคาการจัดดอกไมแหง  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมแหงแบบเปนพิธีการและแบบ
สรางสรรค  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค  เพื่อใชใน
โอกาสตางๆ  

 

4554303 การบรรจุหีบหองานศิลปประดิษฐ 2(1-2) 

 Packaging 

จุดมุงหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบ  การเลือก การเตรียม การใชและการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการบรรจุหีบหอใหสวยงาม  ปลอดภัยเพิ่มคุณคา
จงูใจผูบริโภค  เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจัดจําหนาย และการขนสง 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

 

4554401 ศิลปะการพับผา    2(1-2) 

 Cloth  Folding 

คุณประโยชนของการพับผาเช็ดมือ  ผาเช็ดหนา  ผาขนหนูเปนรูปทรงตาง ๆ 

ในอดีตและปจจุบัน  การเลือก  การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  
หลักการและวิธีการพับผาแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชในชีวติประจําวันและโอกาสตาง ๆ 

เชน  การพับผาเช็ดมือบนโตะอาหาร การพับผาเปนของชํารวย  ของใชประดับ
ตกแตง  ฝกปฏิบัติจนสามารถนําไปใชได 

 

4554402 เคร่ืองหอมและของชํารวย 2(1-2) 

 Perfume  and  Souvenir 

ความเปนมา  คุณประโยชน  เคร่ืองหอม  และของชํารวยชนิดตาง ๆ การ
เลือก  การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  การปรุง  อบ  รํ่าเคร่ืองหอม  

และการประดิษฐของชํารวยตาง ๆ ใหเหมาะสมกบัโอกาส 

 

4554403 การประดิษฐตุกตาไทย 2(1-2) 

 Thai  Dolls 

ความเปนมา คุณประโยชน  การออกแบบ  การเลือก  การเตรียม การใชและ
การดูแลวัสดุอุปกรณในการทาํตุกตาไทย       ศึกษาวัฒนธรรมการแตงกายไทยสมัย
ตาง ๆ    ขาราชสํานัก  บุคคลสามัญ  การแตงกายแบบนาฎศิลปไทย ฯลฯ  ออกแบบ
อิริยาบทและกิจกรรมใหเหมาะสม  ฝกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐตุกตาไทย 

 

4554404 การเขียนลวดลายบนผา 2(1-2) 

 Batik  Painting 

จุดมุงหมาย  คุณประโยชนของการเขียนลวดลายบนผาดวยสีเขียนผาชนิด
ตาง ๆ เชน สีน้ํามัน  สีอะครีลิก  รูปแบบ การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแล
รักษาวัสดุ  อุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการเขียนลวดลายบนผา  ฝกออกแบบและ
ปฏิบัติการเขียนลวดลายบนผา  เพื่อใชเปนของใช  เคร่ืองประดับ  และของท่ีละลึก 

 

 



474

 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 

 

4554501 งานประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม                   

3(2-2) 

  Crafts’ Products for Commercial 

การออกแบบผลิตภัณฑงานศิลปประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม การเลือก 

การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการผลิต  กระบวนการผลิต  การ
เก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย  กระบวนการจําหนาย   การพัฒนารูปแบบใหเหมาะสม
กบัความตองการของตลาด 

 

4554801 การฝกประสบการณวชิาชีพศิลปประดิษฐ 3 5(450) 

 Field  Experience  in  Handicrafts 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ  โดยการสงนักศึกษาไปฝกงาน
ตามสถานประกอบการงานวิชาชีพศิลปประดิษฐ 450  ช่ัวโมง  การประเมินผลของ
เจาของ   กจิการ  การพิจารณาผลการประเมินโดยอาจารยนเิทศก 

 

4554901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3 3(2-2) 

 Individual  Study  in  Handicrarts 3 

ใหผูเรียนเสนอโครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐตามความสนใจพิเศษ
เพื่อศึกษาคนควาทดลองใหมีความรูอยางกวางขวาง และลึกซ้ึงเฉพาะเร่ือง  โดยไดรับ
คําแนะนํา  และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารยและผูเกี่ยวของ  การเสนอ
ผลงานเพ่ือประเมินผลและปจฉิมนิเทศ 

 

4554902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1-2) 

 Special  Problems  in  Handicrafts 

ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัย  เพื่อหาแนว
การปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ภายใตคําแนะนําของอาจารย  การเสนอรายงานการ
วิจยัตออาจารยและผูเกี่ยวของ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

 

4554903 สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ    1(1-0) 

 Seminar  in  Handicrafts 

คนควาเอกสารงานวิจัย  ขาวสาร  บทความ  บทสรุปวิเคราะห  และปญหา
ปจจุบันท่ีเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ  เพื่อนํามาจัดสัมมนา  การฝกดําเนินการจัด
สัมมนา  เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา 

 

4554904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1-2) 

 Experimental  Research  in  Handicrafts 

การนําเทคโนโลยีตาง ๆ  มาทดลองเพ่ือประดิษฐผลิตภัณฑใหม ๆ   หรือเพ่ือ 

ปรับปรุงผลิตภัณฑในแขนงศิลปประดิษฐใหไดผลดียิง่ข้ึน 

 

4554905 งานประดิษฐจากเทียน 2(1-2) 

 Candle  Craft 

คุณประโยชนของเทียน  การเลือก  การผสมพาราฟนกับสวนผสมอ่ืน ๆ การ
แกะสลัก  การทําพิมพหลอดวยลวดลาย  การหลอเทียน  และการทําเทียนในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ  
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หมูวชิาสิ่งทอ   
 (456) 

 

 

 

 หมูวชิาส่ิงทอ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 

  1.   วทิยาศาสตรส่ิงทอ                            (456-1--) 

 2.   การออกแบบส่ิงทอ                            (456-2--) 

  3.   การทอ                             (456-3--) 

 4.   การแปรรูปส่ิงทอ                            (456-4--) 

 5.                               (456-5--) 

6.                               (456-6--) 

7.                               (456-7--) 

8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ                           (456-8--) 

9.  โครงการพิเศษ   ปญหาพเิศษ   วิทยานพินธ   
     โครงการศึกษาเอกเทศ     การสัมมนา   และการวิจัย           (456-9--) 
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หมูวชิาสิ่งทอ  (456) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4561101 -   ส่ิงทอ  1 2(1-2) 

4561102 3151716 ส่ิงทอ 2 2(2-0) 

4561201 3151702 การออกแบบลายทอ 2(1-2) 

4561203 - ทฤษฎีสีสําหรับส่ิงทอ 2(1-2) 

4561301 3151715 การทอ 1 2(1-2) 

4562101 - เคมีส่ิงทอ 1 2(1-2) 

4562102 3152713 เคมีส่ิงทอ 2 2(1-2) 

4562103 - การยอมใหเกดิลวดลาย 3(2-2) 

4562113 - การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ 2(1-2) 

4562201 - การออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 2(1-2) 

4562301 - การทอเส่ือ 2(1-2) 

4562302 - การทอ 2 2(1-2) 

4562401 3152708 การปกและการถักดวยมือ 2(1-2) 

4562402 3152706 ผลิตภัณฑเศษผา 2(1-2) 

4562403 3152708 การพิมพผา 2(1-2) 

4562404 3152709 การปกจักร 2(1-2) 

4562406 3152710 การเยบ็ปกดวยมือและจักร 2(1-2) 

4562407 - การประดิษฐส่ิงทอ 1 2(1-2) 

4562408 3152719 การประดิษฐส่ิงทอ 2 2(1-2) 

4562409 3152720 การประดิษฐดอกไมจากผา 2(1-2) 
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รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4562410 3154721 อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย 3(2-2) 

4562801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 1 2(90) 

4562802 -  การฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 1 3(270) 

4562901 - โครงงานดานส่ิงทอ 2(1-2) 

4563101 - เคมีส่ิงทอ 3 2(1-2) 

4563102 - เคมีส่ิงทอ 4 2(1-2) 

4563103 - การทดสอบคุณภาพส่ิงทอ 2(1-2) 

4563201 3101104 การออกแบบบรรจุภณัฑส่ิงทอ 2(1-2) 

4563301 3101107 การทอ 3 2(1-2) 

4563302 - การถัก 1 2(1-2) 

4563303 3113201 การถัก 2 2(1-2) 

4563401 - การจัดและการบริหารงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 2(2-0) 

4563402 3113902 การพัฒนาหัตถกรรมผาพื้นบาน 2(1-2) 

4564101 3113903 พัฒนาการดานส่ิงทอ 2(2-0) 

4564102  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑส่ิงทอ 2(2-0) 

4564201  การออกแบบจัดแสดงผลิตภัณฑส่ิงทอ 2(1-2) 

4564801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 3 2(90) 

4564802  การฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 3 5(450) 

4564901  โครงการพิเศษเกีย่วกับส่ิงทอ 2(2-0) 

4564902  ปญหาพิเศษดานส่ิงทอ 2(1-2) 

4564903  การสัมมนาดานส่ิงทอ 2(2-0) 

4564904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนง 
 

2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิา  ส่ิงทอ  ( 456 ) 

 

รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4561101 ส่ิงทอ 1                                                                                                              2(1-2) 

 Textiles 1 

ชนิดและคุณสมบัติของเสนใย  กระบวนการผลิตเสนใย  ตลอดจนการ
ทดสอบคุณสมบัติของเสนใยเพื่อใหทราบลักษณะและคุณสมบัติท่ีมีผลตอการผลิต
เสนดาย    ผืนผา  และผลิตภัณฑส่ิงทอ  ปฏิบัติการทดสอบชนิดและคุณสมบัติของ
เสนใย  

 

4561102 ส่ิงทอ 2                                                                                                              2(2-0) 

 Textiles 2 

กระบวนการผลิตเสนดาย  และผืนผาดวยกรรมวิธีตาง ๆ  คุณลักษณะของ
เสนดาย และผืนผารวมท้ังอิทธิพลของการผลิตท่ีมีตอประโยชนการใชงาน  

 

4561201 การออกแบบลายทอ                                                                                           2(1-2) 

 Principles  of  Weaving  Design  

หลักเบ้ืองตนในการออกแบบลายทอ  ปฏิบัติการออกแบบลายทอ  และ
ทดลองทอจริง ตามลายท่ีคิดข้ึนโดยยอสวน  

 

4561203 ทฤษฏีสีสําหรับส่ิงทอ                                                                                         2(1-2)  

 Color  Fundamental  for  Textile  

ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปและทฤษฏีการออกแบบ  เนนหนักในเร่ือง
ทฤษฏีของสีในดานศิลปะ  อิทธิพลของสี วัสดุ และการใชสีท่ีมีผลตอผลิตภัณฑส่ิง
ทอ  เพื่อนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑในสถานการณจริง  ฝก
วเิคราะหและเปรียบเทียบอิทธิพลของสี   วัสดุและการใชสีท่ีมีผลตอผลิตภัณฑส่ิงทอ  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

4561301 การทอ 1                                                                                                             2(1-2) 

 Weaving 1  

ศึกษาสวนประกอบของเครื่องทอ อุปกรณการทอและกลวิธีการทํางานของ
สวนตางๆ  การทอข้ันพื้นฐานโดยเนนโครงสรางการทอผา  ชนิด 2 , 3 และ 4   ตะกอ  
โดยใชเสนดายธรรมดาและเสนดายพิเศษ  ฝกปฏิบัติการทอผาลวดลายพ้ืนฐาน เชน 

ผาพื้น  ผาตา  ผาทาง และอ่ืน ๆ  

 

4562101 เคมีส่ิงทอ 1                                                                                                         2(1-2) 

 Textile Chemistry 1  

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณในการยอมสีธรรมชาติ  การเตรียมเสนดายหรือ
ผากอนการยอม เชน การลอกแปง  การลอกกาว  การฟอกขาว  ชนิดและคุณสมบัติ
ของสีธรรมชาติท่ีใชยอม  เชน  มะเกลือ  คราม  คร่ัง  แกนไม  เปลือกไม  ฯลฯ  ชนิด
และคุณสมบัติของ  สารชวยยอม  ฝกปฏิบัติการยอมฝายและไหมดวยสีธรรมชาติ
ชนิดตาง ๆ  

 

4562102 เคมีส่ิงทอ 2                                                                                                         2(1-2) 

 Textile Chemistry 2 

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณในการยอมแบบอุตสาหกรรม ความเปนมาของสี
สังเคราะห  ชนิดและคุณสมบัติของสีสังเคราะห  ไดแก  สีไดเร็กต (Direct)  แวต 

(Vat)      รีแอคทีฟ (Reactive)   ซัลเฟอร (Sulphure)  แอสิค (Acid)  ฯลฯ  ชนิดและ
คุณสมบัติของสารเคมีท่ีใชในกระบวนการยอม  ฝกปฏิบัติการยอมดวยสีสังเคราะห
ชนิดตาง ๆ  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

4562103 การยอมใหเกิดลวดลาย                                                                                       3(2-2) 

 Resist  Dyeing  

ศึกษาความหมาย  ประวัติ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  การเตรียมวัสดุอุปกรณใน
การยอมใหเกิดลวดลายท้ัง 3 แบบ  ไดแก  การมัดยอมผา (Tie – dye)  การยอมมัดหม่ี 

(Ikat)  และการยอมบาติก (Batik)   ศึกษาการออกแบบลาย  ลักษณะของลายท่ีใชใน
การยอมแตละแบบ  การเลือกสี  คุณสมบัติของสียอมท่ีใชกับวัสดุตางชนิดกัน  

ตลอดจนศึกษากรรมวิธีการยอมใหเกิดลวดลายท้ัง 3 แบบ     ฝกปฏิบัติการมัดยอมผา  
การยอมมัดหม่ี และการทําผาบาติก 

 

4562113 การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ                   2(1-2) 

  Shop  Management 

โครงสราง  องคการการดําเนินงาน  คาใชจาย  ชนิดสินคา  การตกแตง  การ
เก็บรักษาสินคาเพ่ือรอการจําหนาย  การบรรจุสินคา  การขนสงสินคา  รวมถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ 

 

4562201 การออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ                                                                            2(1-2) 

 Textile Product Design 

ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอแบบอุตสาหกรรมและ
ฝกปฏิบัติการออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม    โดยเนนความงาม  ประโยชนใช
สอยและความตองการของตลาด     การนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑส่ิงทอระบบ
อุตสาหกรรม 

 

4562301 การทอเส่ือ                                                                                                          2(1-2) 

 Jute  Weaving  

สวนประกอบของเครื่องทอเส่ือ  หนาท่ีของสวนประกอบแตละช้ิน  การ
ออกแบบลวดลาย  การใชสีและวัสดุท่ีใชในการทอเส่ือ  ฝกปฏิบัติการทอเส่ือดวยเสน
กก   พลาสติก  หรือวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

4562302 การทอ 2                                                                                                             2(1-2) 

 Weaving 2  

ศึกษากรรมวิธีการออกแบบและเทคนิคการทอผาลวดลายพิเศษ เชน มัดหม่ี    

น้ําไหล    เกาะ    ลวง    ขิด  จก  ฯลฯ  ฝกปฏิบัติการทอพิเศษแบบตาง ๆ ดวยเคร่ือง
ทอมือ 

 

 

4562401 การปกและการถักดวยมือ                                                                                   2(1-2)  

 Hand – made Embroidery  and Lacework 

ประเภทของการปกและถักดวยมือ ปฏิบัติการปกและถักดวยมือใหเปน
ลวดลายตางๆ โดยใชผาท่ีเหมาะสมและทอไดในทองถ่ิน  

 

4562402 ผลิตภัณฑเศษผา                                                                                                2(1-2) 

 Scrap Cloth Products  

ศึกษาการออกแบบ    การสรางแบบ   เทคนิควิธีการประดิษฐเศษผาเปน
เคร่ืองใช  เคร่ืองตกแตง  ของชํารวย  เชน   ผาคลุมเตียง   หมอนอิง   ปลอกผานวม  

ผากันเปอน กระเปาผามาน ผาปูโตะ ฯลฯ ปฏิบัติการประดิษฐผลิตภัณฑจากเศษผา
ใหเปนเคร่ืองใช  เคร่ือง      ตกแตงและของชํารวย  ฯลฯ  

 

4562403 การพิมพผา                                                                                                        2(1-2)  

 Textile Printing  

กระบวนการพิมพผาชนิดตาง ๆ    การออกแบบลวดลายเพ่ือนําไปฝกปฏิบัติ   
การพิมพผาผานสกรีน (Screen)   โดยเนนทักษะความคิดสรางสรรคและประโยชน
ใชสอย 
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

4562404 การปกจักร                                                                                                         2(1-2) 

 Embroidery  of  Sewing  Machine 

อุปกรณในการปกจักร  ลักษณะของผาและดายท่ีเหมาะสมกับการปก  การ
ออกแบบการจัดวางลวดลายตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย  ปฏิบัติการปก
จกัรดวย       ลวดลายตาง ๆ  

 

4562406 การเย็บปกดวยมือและจักร                                                                                 2(1-2) 

 Needle  and  Embroidery  by  Hand – made  and  Sewing  Machine 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเย็บตะเข็บตาง ๆ  ดวยมือและจักร  การออกแบบ      

ลวดลายสําหรับการปกดวยมือและจักร  เพื่อนําไปใชประดิษฐตกแตงเคร่ืองใชให
ประณีตสวยงาม  เหมาะสมกบัหนาท่ีใชสอย  ปฏิบัติการเยบ็ปกดวยมือและจักร  

 

4562407 การประดิษฐส่ิงทอ 1                                                                                          2(1-2) 

 Craft  Product  from  Textile I 

หลักท่ัวไปในการประดิษฐเคร่ืองใชจากผา  ปฏิบัติการประดิษฐเคร่ืองใชจาก
ผาท่ีทดไดในทองถ่ิน  เชน  ปลอกหมอน  ผาปูโตะ  ผาคลุมเตียง  กระเปาถือ   
ผาปูท่ีนอน  ฯลฯ   

 

4562408 การประดิษฐส่ิงทอ 2                                                                                          2(1-2) 

 Craft  Product  from  Textile II  

หลักท่ัวไปในการประดิษฐของชํารวยจากผา  ปฏิบัติการประดิษฐของชํารวย
จากผาท่ีทอไดในทองถ่ิน เชน   ดอกไม  ตุกตาแขวน  ซองแวนตา  ซองใสกระดาษ
ทิชชู  กระเปาใสดินสอ  กลองใสเคร่ืองประดับ  ฯลฯ  

 

4562409 การประดิษฐดอกไมจากผา                                                                                 2(1-2) 

 Cloth – Flower Making  

ผาทอมือชนิดตาง ๆ  ท่ีนาํมาใชประดิษฐดอกไม  ปฏิบัติการประดิษฐดอกไม
จากผาทอมือ    โดยเนนทักษะ  ความคิดสรางสรรค  และความตองการของตลาด  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

4562410 อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย                                                                               3(2-2) 

 Clothing  Industry  

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการตัดเย็บแบบอุตสาหกรรม  การ
ออกแบบ   การวางแบบ และการขยายแบบเส้ือผาอุตสาหกรรม  เชน  เส้ือผาสตรี  
เส้ือผาชาย        เส้ือผาเด็ก  ฯลฯ      เทคนิคการตัดเย็บท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเคร่ือง 
แตงกาย   การควบคุมคุณภาพ   ข้ันตอนการผลิต     การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
และการบรรจุหบีหอ  ฝกปฏิบัติการผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย  
 

4562801         การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีส่ิงทอ 1                                                             2(90) 

                       Preparation  for  Professional  Experience  in  Textile  1 

 จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วิชาชีพในดานการรับรู     ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  

โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ           ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

ส่ิงทอ 
 

4562802          การฝกประสบการณวชิาชพีส่ิงทอ  1                                                                    3(270) 

                         Field  Experience  in  Textile 

    ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนในสถานการณจริง  จัดใหมีการ
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวชิาชีพส่ิงทอ  

 

4562901 โครงงานดานส่ิงทอ                                                                                            2(1-2) 

 Textile  Projects  

การคนควาทางทฤษฏี  การนําความรู  และประสบการณจากการเรียนมา
ประยุกต ใชในการทําโครงงานท่ีเกี่ยวของกับงานดานส่ิงทอ  ภายใตการแนะนํา
ควบคุมของผูสอน   รวมท้ังการเสนอผลงาน และการเขียนรายงานผลของการจัดทํา
โครงงานดานส่ิงทอ  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

4563101    เคมีส่ิงทอ 3                                         2(1-2) 

Textile Chemistry 3 

 ศึกษาประเภทของการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีท่ี
ใช  ตลอดจนกระบวนการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆกัน เชน  

การทนยับ การกันน้ํา การฟอกนวล การกันหดของผา การเกิดขนของผา  การตกแตง
ทนไฟ ฯลฯ  ฝกปฏิบัตกิารตกแตงสําเร็จ     ส่ิงทออยางงาย 

 

4563102    เคมีส่ิงทอ 4                                                     2(1-2) 

            Textile Chemistry 4 

ศึกษาชนดิ    และคุณสมบัติของสารทําความสะอาด  และสารชวยทําความ
สะอาดส่ิงทอ       การดูแลรักษาผลิตภัณฑส่ิงทอ       การขจัดรอยเปอนชนิดตาง ๆ  

กระบวนการทําความสะอาด    ผลิตภัณฑท่ีใชในชีวติประจําวันและในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ เชน ผาท่ีใชในสถาบันโรงแรมและโรงพยาบาล  เปนตน 

 

4563103    การทดสอบคณุภาพส่ิงทอ                                                   2(1-2) 

             Textile Testing 

ศึกษาความช้ืนในบรรยากาศหองทดสอบ ความช้ืนในวัสดุส่ิงทอ  ศึกษาและ
ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของส่ิงทอท้ังทางกายภาพและทางเคมี ไดแก  การหา
ความยาว ขนาด และเกลียวของเสนดาย การวัดความสมํ่าเสมอของเสนดาย ความ
แข็งแรงของวัสดุส่ิงทอการทดสอบความคงทนของสียอมตอสภาวะตาง ๆ เชน การ
ซัก การขัดถู เหง่ือเทียม และแสงเทียม เปนตน ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติ
ตาง ๆ ของส่ิงทอกับการใชงาน 
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 

 

4563201    การออกแบบบรรจุภัณฑส่ิงทอ                                                 2(1-2)   

Packaging for Textile                                             

ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุ
ผลิต-ภัณฑ ส่ิงทอ  ดวยวัสดุชนิดตางๆ ตามความเหมาะสม และ  ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ      โดยคํานึงถึงความสวยงาม      ขนาด         น้ําหนัก  รูปทรง
และชนิดของผลิตภัณฑส่ิงทอ  รวมท้ังความปลอดภัยและความสะดวกในการจัด
จาํหนายและการขนสง 

 

4563301    การทอ 3                                                                 2(1-2) 

Weaving 3 

ศึกษากลไกการทอดวยเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม การเปดตะกอ     การสง
เสนดายพุงแบบใชกระสวยและไมใชกระสวย การกระทบเสนดายพุง การมวนผา 
การคลายเสนดายยืนศึกษาอุปกรณท่ีชวยในการทอ การเปล่ียนหลอดดาย การเดิน
และหยุดเคร่ือง การตอดายเม่ือเสนดายขาดการปองกันฟนหวีเม่ือกระสวยคาง         

 

4563302    การถัก 1                                                                    2(1-2) 

Knitting 1 

ศึกษาสวนประกอบและกลวิธีการทํางานของเคร่ืองถักแบบตาง ๆ  การถัก
ข้ันพื้นฐานการออกแบบผาถัก การคํานวณหาขนาดและนํ้าหนักของเสนดายและคา
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางผาถัก ฝกปฏิบัตกิารถักแบบตาง ๆ  

 

4563303 การถัก 2                     2(1-2) 

  Knitting 2 

ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑผาถัก  การดัดแปลงลายผาดวยการใชแคม
บังคับมากกวา  1  ชุด  การคํานวณหาพ้ืนท่ีลายในอุปกรณควบคุมการถัก ฝก
ปฏิบัตกิารผลิตภัณฑผาถักชนิดตาง ๆ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4563401    การจัดและการบริหารงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ                           2(2-0) 

Organization and Management in Textile Industry 

วตัถุประสงคและความสําคัญของการจัดและการบริหารงาน   อุตสาหกรรม 

ส่ิงทอศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจอุตสาหกรรม       หลักการท่ัวไปในการจดัและ
บริหารงาน ลักษณะโครงสรางขององคกร การเงิน      การบัญชี การจัดซ้ือ หลักการ
ผลิต และการควบคุมสินคาคงคลังใหมี      ประสิทธิภาพ  การกําหนดสถานท่ีตั้ง การ
ออกแบบโรงงาน  การวางแผนการบริหารงาน  และนโยบายการประเมินผลงาน 

 

4563402 การพัฒนาหัตถกรรมผาพื้นบาน                   2(1-2) 

  Fabric and Crafts Development 

ศึกษางานหัตถกรรมผาพื้นบาน    ตลอดจนแหลงผลิต ลักษณะลายตนแบบ
พ้ืนบาน    การนําวัตถุดิบมาใช การใชเคร่ืองทุนแรง   กรรมวิธีการผลิต    การศึกษา
ปญหา และสงเสริมการประกอบอาชีพ  การอนุรักษและการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกจิและสังคมปจจุบัน 

 

4564101   พัฒนาการดานสิ่งทอ                                                             2(2-0)  

Development in Texlile 

ศึกษาพัฒนาการดานส่ิงทอเกี่ยวกับ   พัฒนาการของเสนใยท่ีสําคัญ 

พัฒนาการการผลิตเสนดาย การผลิตผืนผา การใหสีส่ิงทอ การตกแตงสําเร็จส่ิงทอ 
การตัดเย็บเส้ือผา การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ ส่ิงทอ 

 

4564102    การควบคุมคณุภาพผลิตภณัฑส่ิงทอ                                     2(2-0) 

Quality Control in Textile Products 

ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงาน           อุตสาหกรรม
ส่ิงทอโดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใชประกอบ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธี
ควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ รวมท้ังวิธีปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง การสรางระบบ
และวิธีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4564201 การออกแบบจัดแสดงผลิตภัณฑส่ิงทอ     2(1-2) 

  Exhibition and Display Design 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบและจัดแสดง
นิทรรศการแบบตาง ๆ  รวมท้ังการจัดท่ีแสดงสินคาและผลิตภัณฑส่ิงทอ (Display)   

เชน  การจัดมุมต้ังแสดง  การจัดตูโชว   การจัดหนาราน  การจัดต้ังแสดงแบบลอยตัว 
(Island Display)  การจัดแผนปาย (Board Display)  เปนตน  และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบต้ังแสดงผลิตภัณฑส่ิงทอ 
 

4564801    การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีส่ิงทอ 3                              2 (90) 

Preparation for Professional Experience in Textile 3 

การพัฒนาความรู เจตคติและทักษะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพส่ิงทอการศึกษา
สังเกตระบบการทํางานดานส่ิงทอ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสาะแสวงหาความรู
และประสบการณ    โดยจัดใหมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพในสถานการณและ
รูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของเก่ียวกับวิชาชีพส่ิงทอ 

 

4564802     การฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ  3                                                          5 (450) 

             Field Experience in Textile  3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงทอ  ในองคกรหรือ
หนวยงานหรือสถานประกอบธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ 

และประสบการณในวิชาชีพ 

 

4564901   โครงการพิเศษเก่ียวกับสิ่งทอ                                        2(2-0) 

Special Project in Textile 

การเสนอโครงการพิเศษเกี่ยวกับส่ิงทอ จากการนําความรู      ประสบการณ  
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อใหมีความรูลึกซ้ึงและกวางขวาง    โดยไดรับคําแนะนํา
และอยูภายใตการนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

 

 



 489

รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 

4564902   ปญหาพิเศษดานส่ิงทอ                                              2(1-2) 

            Special Problems in Textile 

ศึกษาคนควาปญหาใดปญหาหนึ่งเกี่ยวกับส่ิงทอดวยการทําวิจัยหรือจากการ
ทดลอง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงหรือเสนอวิธีการแกไขปญหานั้นๆ 

 

4564903   การสัมมนาดานสิ่งทอ                                                2(2-0) 

Seminar in Textile 

ศึกษาปญหาหรือวิทยาการใหม ๆ ดานส่ิงทอ    ฝกปฏิบัติการคนควา
แหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลหรือปญหา    การเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา  ในรูปแบบการสัมมนา 

 

4564904    การคนควาทดลองเฉพาะแขนง                                                2(1-2) 

Experimental Research in Textiles 

ศึกษา คนควา ทดลองเกี่ยวกับงานส่ิงทอที่นาสนใจ ปฏิบัติการทดลองดวย
ตนเองตามโครงการท่ีเสนอ เพื่อใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตามกระบวนการ     
และข้ันตอนท่ีนักศึกษาคนควาภายใตการดูแลของอาจารย รวมทั้งการเสนอผลงาน
และการเขียนรายงานผลการทดลอง 

 

 

 



 490 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร 
(รหัส 500 – 549) 

 

 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร    ไดจัดหมูวิชาไวดังนี ้
 

  รหัส   หมูวชิา 
500 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวชิาใดไดในหมวดวิชา 

เกษตรศาสตร 
501  หมูวิชาปฐพีวทิยา 
502  หมูวิชาพืชไร 
503  หมูวิชาพืชสวน 

504  หมูวิชาสัตวบาล 
505  หมูวิชาสัตวรักษ 
506  หมูวิชาการประมง 
507  หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508  หมูวิชากีฎวิทยา   โรคพืช  และวัชพืช 

509  หมูวิชาวนศาสตร 
511  หมูวิชาการชลประทาน 

512  หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 

หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 513  

514  หมูวิชาส่ือสารการเกษตร 
515  หมูวิชาเกษตรศึกษา 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวชิาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  
 (500) 

 

  หมูวชิาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

   1.  เกษตรทัว่ไป               (500-1--) 

  2.  กจิกรรมสงเสริมการพัฒนาเกษตร            (500-2--) 

   3.  ฝกอาชีพและอบรม              (500-3--) 

  4.  เกษตรกรรมเพื่อการสอน             (500-4--) 

   5.                 (500-5--) 

  6.                (500-6--) 

  7.                (500-7--) 

  8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ             (500-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา 
      เอกเทศ     การสัมมนาและการวจิัย                                           (500-9--) 
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หมูวชิาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวชิาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  (500)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5001101 

5001102 

5001103 

5001104 

5001301 

5001401 

5002101 

5002102 

5002103 

5002104 

5002105 

5002106 

5002107 

5002201 

5002202 

5002801 

5002802 

5002803 

5002804 

5002805 

 

5002806 

5002807 

 

3601001 

3621101 

3601002 

- 

3601003 

- 

3602005 

3624513 

3602006 

3602007 

- 

- 

- 

3602008 

3602009 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

หลักการเกษตรเบ้ืองตน 

หลักพืชศาสตร 
การสํารวจสภาวะของทองถ่ิน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
การสรางงานอาชีพทางการเกษตร 
งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา 
การเกบ็รักษาตัวอยางพืชและสัตว 
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถ่ิน 

การอนุรักษทรัพยากรการเกษตร 
ปญหามลภาวะจากการเกษตร 
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
เกษตรธรรมชาติ 

การทําไรนาสวนผสม 

การประกวดและตัดสินพืช 

การประกวดและตัดสินสัตว 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 1 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 1 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียง 
สัตวน้ํา 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1 

  

3(2-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

1(0-2) 

1(0-2) 

2(90) 

3(250) 

2(90) 

3(250) 

 

2(90) 

3(250) 

2(90) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5002808 

5002809 

5002810 

5003101 

5003102 

5003103 

5003104 

5003301 

5003801 

5003802 

5003803 

5003804 

5003805 

 

5004101 

5004102 

5004103 

5004104 

5004105 

5004201 

5004501 

5004801 

5004802 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวรักษ 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวรักษ 1 

สารเคมีการเกษตร 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

วทิยาการหลังการเก็บเกีย่ว 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 
การเกษตรเพื่องานอดิเรก 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 3 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 2 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 2 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมและ 
ส่ือสารการเกษตร 2 

การปรับปรุงพันธุพืช 

เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืช 

การผลิตเมล็ดพันธุพืช 

เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 
การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร 
กฎหมายการเกษตร 
การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 2 

 

 

3(250) 

2(90) 

3(250) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

2(1-2) 

2(90) 

2(90) 

2(90) 

2(90) 

 

2(90) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(3-0) 

5(450) 

3(250) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5004803 

5004804 

5004805 

 

5004901 

5004902 

5004903 

5004904 

5004905 

5004906 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมและส่ือสาร 
การเกษตร 2 

โครงการพิเศษ 

ปญหาพิเศษ 

วทิยานพินธ 
สัมมนาทางการเกษตร 
การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร 
การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวของกับ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

3(250) 

3(250) 

 

3(250) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

1(0-3) 

3(2-2) 

 

3(2-3) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวชิาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  (500) 

 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5001101 หลักการเกษตรเบื้องตน  3(2-2) 

 Principles of Agriculture 

 ความหมายและความสําคัญของการเกษตร ความสัมพันธระหวางดินกับการ
เจริญเติบโตของพืช หลักการปลูกพืช การขยายพันธุพืช ธาตุอาหารพืชและปุย 
ศัตรูพืช การปลูกพืชเฉพาะอยาง หลักการเล้ียงสัตว อาหารสัตวและการสุขาภิบาล
สัตว หลักการถนอมผลิตผลเกษตร การจําหนายผลิตผลเกษตร 
ปฏิบตัิการ    ถนอมผลิตผลเกษตร     ปลูกพืชและเล้ียงสัตว  

 

5001102 หลักพืชศาสตร         3(2-2) 

 Principles of Plant Science 

 ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาท่ี
สําคัญของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญท่ีเกิดข้ึนใน
พืชเกี่ยวกับโภชนาการของพชื การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพฒันาการของพืช การจาํแนกประเภทพืช 

หลักการพิจารณาเลือกพืชท่ีปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบตาง ๆ หลักการ
บํารุงรักษา      หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกีย่วผลผลิต 

และวิทยาการภายหลังการเกบ็เกี่ยวผลผลิต 

ปฏิบตัิการ   ในหองปฏิบัตกิาร และแปลงปฏิบัติการพืชตามเน้ือหา  

 

5001103 การสํารวจสภาวะของทองถ่ิน         2(2-0) 

 Community Studies 

 ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ ประเภทของการสํารวจ หลักและ
วิธีการสํารวจ ความสัมพันธของการสํารวจสภาวะทองถ่ินกับการเกษตรและการ
พัฒนาทองถ่ิน 
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5001104 ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร                                               3(3-0) 

 Information System in Agriculture 

  ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การจัดระบบ 

 สารสนเทศเพ่ือการเกษตร  การประยกุตใช สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร 
   

5001301 การสรางงานอาชีพทางการเกษตร  2(2-0) 

Innovation of Agricultural Occupations 

 พฤติกรรมของผูบริโภค ความตองการผลผลิตเกษตรกรรม ลักษณะการ
รวมตัวของสังคม อํานาจการตอรอง การทดสอบตลาด การโฆษณาสินคา การเส่ียง
ตอการลงทุน การเกง็กําไร 

 

5001401 งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา  3(2-2) 

 Agriculture for Elementary Teacher 

 ความหมายและความสําคัญของการเกษตร  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต
ทางการเกษตร  การทําไรนาสวนผสม หลักการปลูกพืช หลักการเล้ียงสัตว การ
ขยายพนัธุพืช เคร่ืองมือสําหรับการเกษตร หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อการเกษตรในประเทศไทย  หลักการถนอมผลิตผลเกษตร 
ปฏิบตัิการ   การปลูกพืชโดยใชดินและไมใชดินขยายพันธุพืช สํารวจการปลูกพืช 

 และเล้ียงสัตว 
 

5002101 การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว         2(1-2) 

Collocting Plant and Animal Specimens 

   ความสําคัญและประโยชนของการเก็บรักษาตัวอยางพชืและสัตวโดยท่ัวไป  

ขอดีและขอเสียของการเก็บรักษาแตละวิธี     วิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บและรักษา 
ตวัอยางพืชและสัตวแตละชนิด 
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5002102 การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถ่ิน  2(1-2) 

 Survey and Plant Collection in Rural Communities 

 ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ การเกบ็รวบรวมพันธุพืช ประเภท
ของพันธุพืชท่ีสําคัญในทองถ่ิน วิธีการสํารวจ การเกบ็รวบรวมพันธุพืช และการ
รักษาพันธุพืชที่เก็บรวบรวม 

 

5002103 การอนุรักษทรัพยากรการเกษตร  2(2-0) 

 Agricultural Resources Conservation 

 ความหมายของทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอม ผลกระทบท่ีเกดิจาก
มนุษย ผลกระทบท่ีเกิดจากพืชและปาไม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสัตว ผลกระทบจาก
สภาวะทางธรรมชาติ รายการท่ีมนุษยจะตองอนุรักษ วิธีการอนุรักษ กฎหมายสําคัญ
ท่ีเกี่ยวของ 

 

5002104 ปญหามลภาวะจากการเกษตร  2(2-0) 

Agricultural Pollution 

 ความหมายของมลภาวะ ปจจัยท่ีกอใหเกิดมลภาวะ มลพิษจากการเกษตรท่ี
พบในชนบท ในสังคมเมือง ในแหลงอุตสาหกรรม ผลกระทบจากสารพิษทางเกษตร 
วิธีปองกันและควบคุมภัยอันตรายจากการประกอบอาชีพทางเกษตร 

 

5002105 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาํริ  3(2-2) 

 Royal Theory for Agriculture 

 ความสําคัญ หลักการ วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอ
ระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน   

ภาคปฏิบตัิ     แปลงสาธิตการเกษตร ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ       โดยอาศัย  

หลักการ 30-30-30-10 ใหนกัศึกษาไดฝกปฏิบัตเิพื่อใหเขาใจในหลักการและ
ความสัมพันธของพืช-สัตวในระบบนี ้
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5002106            เกษตรธรรมชาต ิ         3(2-2) 

 Organic Agriculture  

               ความหมาย ความสําคัญ และแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ 

ดนิและการจัดการดินในแนวทางการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและ
การใชปุยจากธรรมชาติ      หลักการทําไรนาสวนผสม วสัดุธรรมชาติและการใช 
ประโยชนในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี 

 

5002107 การทําไรนาสวนผสม           2(1-2) 

 Diversified Farming 

             ความหมาย    จดุมุงหมาย    ขอบขายและความสําคัญของการทําไรนา
สวนผสม     หลังการทําไรนาสวนผสม     รูปแบบการจดัทําไรนาสวนผสม      การ
ทําไรนาสวนผสมในประเทศไทย          และการทําไรนาสวนผสมใหเหมาะสมกับ
สภาพดนิฟาอากาศของแตละทองถ่ิน 

 

5002201 การประกวดและตัดสินพชื         1(0-2) 

 Plants Contest 

 ความสําคัญและประโยชนท่ีไดจากการประกวด ลักษณะและคุณสมบัติ
ประจําพันธุ การเตรียมพืชเขาประกวด หลักเกณฑการพจิารณาตัดสินพืชชนิดตาง ๆ 

ขอควรคํานึงในการจัดประกวดพืช 

 

5002202 การประกวดและตัดสินสัตว  1(0-2) 

 Animals Contest 

 ความสําคัญและประโยชนของการประกวดสัตว ลักษณะและคุณสมบัติ
ประจําพันธุ ลักษณะท่ีดีเลวของสัตวเล้ียง การเตรียมสัตวเขาประกวด หลักเกณฑ
พิจารณาการ   ตดัสินสัตวชนดิตาง ๆ ขอควรคํานึงในการจัดการประกวดสัตว 
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5002801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีพชืศาสตร 1   2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 1 

 จดัใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพทางพืชศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วชิาชีพ   นัน้ ๆ 

 

5002802 การฝกประสบการณวชิาชีพพืชศาสตร 1        3(250) 

 Field Experience in Plant Sciences 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพงานทางการเกษตรในดานพืช ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนด    จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกแลว 

 

5002803 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีสัตวบาล 1          2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry 1 

 จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพทางสัตวบาล ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู     ทักษะ  เจตคติ   แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วชิาชีพ  นัน้ ๆ 
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5002804 การฝกประสบการณวชิาชีพสัตวบาล 1        3(250) 

 Field Experience in Animal Husbandry 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร ในดานสัตวบาล ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนดจนทําใหเกิดความม่ันใจ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง    มีการเสนอ
ผลงาน และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพแลว 

 

5002805 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 1          2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Aquaculture 1 

 จดัใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู    ทักษะ   เจตคติ   แรงจูงใจ และ  
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ   โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 

5002806 การฝกประสบการณวชิาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1        3(250) 

 Field Experience in Aquaculture 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ณ 

สถานที่ซ่ึงสถาบันกําหนด    จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง     
มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพแลว 

 

5002807 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยีการเกษตร 1   2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology 1 

 จดัใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู     ทักษะ    เจตคติ   แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
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5002808 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1        3(250) 

 Field Experience in Agricultural Technology 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ 

สถานท่ีซ่ึงสถาบันกําหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง มี
การเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพแลว 

 

5002809 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีสัตวรักษ 1    2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Veterinary Technology 1 

      จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วชิาชีพทางสัตวรักษ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบั  

วชิาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ    ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วชิาชีพ  นัน้ ๆ 

 

5002810 การฝกประสบการณวชิาชีพสัตวรักษ 1        3(250) 

 Field Experience in Veterinary Technology 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานสัตวรักษ ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนด จนทําใหเกดิความม่ันใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง    มีการเสนอ
ผลงานรายงานและตองผานการประเมินผลของสถาบัน 

 

5003101 สารเคมีการเกษตร         3(2-2) 

Agriculture Chemicals 

 ความเปนมาและความสําคัญของสารเคมีท่ีใชในการเกษตร การจัดจําแนก
กลุมในแงแหลงกําเนิดหรืออนุพันธุ  กลไกของสารเคมีท่ีมีผลตอการเพ่ิมผลผลิต 

อิทธิพลของสารเคมีท่ีมีผลตอการดํารงชีวติและสภาพแวดลอมในปจจุบัน การเลือก
และการประยกุตใช  ความปลอดภัยในการใชสารเคมีเกษตร 
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5003102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช         3(2-2) 

 Plant Growth Regulator and Chemicals 

 ประโยชนและความสําคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช      

ประเภท และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต วิธีการเตรียมและการใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ 

การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารท่ีมีตอสภาวะแวดลอม 

 ปฏิบัติการ     เตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ และการใชสารควบคุม
 การเจริญเติบโตชนิดตาง   ๆ   กบัพืช   เชน    การเรงราก     การออกดอก    การติดผล  
                           การเรงการสุกของผลไม 
 

5003103 วทิยาการหลังการเก็บเก่ียว         3(2-2) 

 Post Harvest Technology 

  ความสําคัญ   ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกีย่วสรรีวิทยา 
หลังการเก็บเกีย่ว  ปฏิบัตกิารเก็บเกีย่ว  การเก็บเกีย่ว คุณภาพและ  มาตรฐานโรค      

และแมลงหลังเก็บเกีย่วและการปองกันกําจดั 

ปฏิบตัิการ  การวัดอัตราการหายใจ ผลไม การเตรียมตัวดูดซึมเอทิลีน การควบคุม
การสุกของผลไม การยืดอายผัุก ผลไม ดอกไม 

 

เทคโนโลยีหลังการเกบ็เก่ียว                                                                               2(1-3) 5003104 

 Post Harvest Technology 

      ศึกษาเกีย่วกบัปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง  สี  กล่ิน  รสชาติ    เนื้อสัมผัส  

                           ของผลิตผลทางการเกษตร   ท่ีนาํมาใชเปนวัตถุดิบและแปรรูปเปนอาหาร    ศึกษาถึง 
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่ว  การสุก   การเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บ และ
การเส่ือมเสีย       ศึกษาวิธีการปองกัน   หรือลดการเปล่ียนแปลงใหมากท่ีสุดระหวาง
บรรจุ การขนสง และกรจําหนาย การศึกษานอกสถานท่ี 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5003301 การเกษตรเพื่องานอดิเรก         2(1-2) 

 Agriculture Hobbies 

 หลักการเกษตรท่ัวไปที่เนนหนักในงานอดิเรกและความเพลิดเพลิน วิธีการ
เพาะเมล็ด  การตัดชํา การตอน หลักการปลูกพืช การเตรียมตน การยายปลูก  การ
ดแูลไมกระถาง  ไมแคระ พืชสมุนไพร การกําจัดวัชพืช  การนําวัสดุเหลือใชในทาง
เกษตรมาใชประโยชน การเล้ียงสัตวเพื่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน และอาชีพ 

เชน การเล้ียงปลาสวยงาม นก สวยงาม สุนัข แมว ฯลฯ 

ปฏิบตัิการ  ปลูกขยายพันธุพืชและเล้ียงสัตว  

 

5003801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเกษตรศาสตร 3          2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Agriculture 3 

 จดัใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพทางเกษตรศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง    เกี่ยวของกับงาน
ในวิชาชีพนั้น ๆ 

 

5003802 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีพชืศาสตร 2   2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 2 

 จดัใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพทางพืชศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 

การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู   ทักษะ   เจตคติ   แรงจูงใจ   และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของ
กบังานในวิชาชีพ  นั้น ๆ  
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5003803 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีสัตวบาล 2   2(90) 

 Preparation for Professional Experience in  Animal Husbandry 2 

 จดัใหมีกิจกรรม   เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบกาณ 
วชิาชีพทางสัตวบาล ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคต ิ แรงจูงใจ     และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วชิาชีพนัน้ ๆ 

 

5003804 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยีการเกษตร 2          2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Agricultural  Technology 2 

   จดัใหมีกิจกรรม     เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตรในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ    การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู    ทักษะ เจตคติ   แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะท่ี  เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

   

5003805 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีการสงเสริม และส่ือสารการเกษตร 2          2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Agricultural  

 Promotion Extension 2 

 จดัใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วชิาชีพทางการสงเสริมและส่ือสารการเกษตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ       
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 

ซ่ึงเกี่ยวของกบังานในวิชาชีพนั้น ๆ 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5004101 การปรับปรุงพันธุพืช         3(2-2) 

 Crop Improvement  

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :   4032401 พันธุศาสตร 
            ความสําคัญ     และวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอด
ลักษณะและอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตอการแสดงออกของพืช      หลักวิธีการตาง  ๆ   

ในการปรับปรุงพันธุพืชท้ังชนิดผสมตัวเอง และผสมขาม        การปรับปรุงพันธพืช
ใหมีความตานทานตอโรคและแมลง   การปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทานตอ
สภาพแวดลอม  ท่ีไมเหมาะสม การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในงาน
ปรับปรุงพันธุพืช 

ปฏิบตัิการ 
1. ศึกษาทางสัณฐานวิทยาของดอก 

2. เทคนิคการทดสอบละอองเกสรและการผสมเกสร 
3. การเพ่ิมชุดโครโมโซมโดยสารเคมี 

4. การประยกุตใชเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุพืช 

5. การคัดเลือกพนัธุตานทานทางโรคและแมลง 
6. การคัดเลือกพนัธุตานทานตอสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสม 

7. การคัดเลือกพนัธุเพื่อคุณภาพ 

8. การใชรังสีในการปรับปรุงพันธุ 
9. การอนุรักษเช้ือพันธุกรรมพชื 

10. เทคนิคการทดลอง 
 

5004102 เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืช         3(2-2) 

 Crop Improvement Techniques 

 เทคนิคท่ัวไปและเทคนิคใหม ๆ   ในการผสมพันธุพืชและการปรับปรุงพันธุ
โดยการนําเขาการคัดเลือกพนัธุและการผสมขาม   และการใชประโยชน ของ
ลักษณะ    ดเีดนเหนือพอแม 
ปฏิบตัิการ   เนนการปรับปรุงพันธุพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ     และของ  

                           ทองถ่ิน 

 

 



 506 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป) 

 

5004103 การผลิตเมล็ดพันธุพืช  3(2-2) 

 Seed Production 

 ประโยชนและความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุพืช ปญหาเมล็ดพนัธุพืช 

ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกบัการผลิตเมล็ดพันธุ การผลิต
เมล็ดพันธุแบบตาง ๆ   การเก็บเกีย่วและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ และหลักการรับรอง
เมล็ดพันธุพืช 

ปฏิบตัิการ     ปลูกแบบผสมเปดและลูกผสม การผสมพันธุ     การตรวจแปลงใหมี
ความบริสุทธ์ิในสายพันธุ การเกบ็เกีย่ว การบม การลาง การลดความชื้น การ
ตรวจสอบความ บริสุทธ์ิ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

 

5004104 เมล็ดและเทคนิคเก่ียวกับเมล็ด         3(2-2) 

 Seeds and Seed Technology 

 ความหมายของเมล็ด กาํเนดิ รูปรางลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด 

ความสําคัญของเมล็ดตอการเกษตรกรรม ความมีชีวติและความยาวนานของการมี
ชีวติองคประกอบทางเคมี การงอก การพกัตัว และวิธีแกการพักตวั เทคนิคในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดานความบริสุทธ์ิ ความงอก  ความแข็งแรง  ความช้ืน
องคประกอบทางเคมี สภาพท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพ
ของเมล็ด  

ปฏิบตัิการ  ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในดานตาง ๆ เชน การสุมตัวอยาง การ
ตรวจสอบความบริสุทธ์ิ เมล็ดพันธุ การทดสอบความงอก ความแข็งแรง การทดสอบ
ทางชีวเคมี การตรวจหาองคประกอบทางเคมี การเรงอายุเมล็ดพันธุ 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5004105 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ         3(2-2) 

 Technology of Seed Production 

  ประโยชนและความสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ  การเกดิและพัฒนาการ 
องคประกอบทางเคมี   คุณสมบัติทางกายภาพ คุณภาพของเมล็ด  การงอก การฟกตัว  
วิธีแกการฟกตวัของเมล็ด     เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อ
การคาในประเทศไทย   ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต การปลูกและการดูแลรักษาการเก็บ
เกี่ยว การเก็บรักษา เทคนิคการทดสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุดานตางๆ  การปรับปรุง
คุณภาพเมล็ดพันธุและหลักเกณฑการรับรองเมล็ดพันธุพืช 

ปฏิบตัิการ      ผลิตเมล็ดพันธุ และทดสอบเมล็ดพันธุดานตาง ๆ เชน การเก็บตัวอยาง 
การวิเคราะหความบริสุทธ์ิเมล็ดพันธุ  ความบริสุทธ์ิสายพันธุ การลดความช้ืน การ
ตรวจสอบความงอกและความแข็งแรง การตรวจสอบทางชีวเคมี และองคประกอบ
ทางเคมี การเรงอายุเมล็ดพันธุ 

 

การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร         2(1-2) 5004201 

 Agricultural Product Contest 

 ความสําคัญและประโยชนของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดําเนิน 

งานและการจดัการประกวด    การเตรียมผลผลิตเขาประกวด      หลักเกณฑในการ
พิจารณาตัดสินผลิตผลทางการเกษตร การเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณในการ
ประกวดผลิตผลเกษตร 
ปฏิบตัิการ 1. เตรียมผลิตผลการเกษตรเพื่อเขาประกวด  

                   2. เตรียมสถานท่ีประกวด 

            3. การตัดสินผลิตผลทางการเกษตร 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5004501         กฎหมายการเกษตร       3(-3-0)  

 Agricultural Law 

  ความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร  สาระสําคัญในกฎหมายฉบับ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พันธุพืช  พ.ร.บ.ปุย  พ.ร.บ.วตัถุมีพิษ  พ.ร.บ.โรคสัตว  พ.ร.บ.        

ชลประทาน  พ.ร.บ.ประมง  พ.ร.บ.ปาไม  พ.ร.บ.เมล็ดพนัธุ  พ.ร.บ.กกักันพืช พ.ร.บ. 

ปาสงวนแหงชาติ  พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ เปนตน 

 

5004801 การฝกประสบการณวชิาชีพเกษตรศาสตร 3        5(450) 

 Field Experience in Agriculture 3 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานเกษตรศาสตร ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง    มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพแลว 

 

5004802 การฝกประสบการณวชิาชีพพืชศาสตร 2        3(250) 

 Field Experience in Plant Sciences 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานพืชศาสตร ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบัน
กาํหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอผลงานและ
รายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพแลว 

 

5004803 การฝกประสบการณวชิาชีพสัตวบาล 2        3(250) 

 Field Experience in Animal Husbandry 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานสัตวบาล ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบัน
กาํหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอผลงานและ
รายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพแลว 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5004804 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2        3(250) 

 Field Experience in Agricultural Technology 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ สถานท่ี
ซ่ึงสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพแลว 

 

5004805 การฝกประสบการณวชิาชีพการสงเสริมและส่ือสารการเกษตร 2        3(250) 

 Field Experience in Agricultural Promotion and Extension 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานการสงเสริมและส่ือสารการ 
เกษตร ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง     มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณ
วชิาชีพแลว 

 

5004901 โครงการพิเศษ         3(3-0) 

 Special Project 

 การนําความรู ประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการท่ีเกี่ยวของกับงานท่ี
เรียน 

 

5004902 ปญหาพิเศษ         3(3-0) 

 Special Problems 

 ศึกษาคนควาปญหาการเกษตรท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีเรียน  รายงานคนควาของ
นกัศึกษาจากการทดลองดานตางๆ  หรือการทดลองจากส่ิงประดิษฐรวมถึงภูมิปญญา 
ทองถ่ิน  หรือดําเนินการวิจยัหรือการออกแบบสอบถามบุคคลตาง  ๆ 

 

5004903 วทิยานิพนธ         3(3-0) 

 Undergraduate Thesis 

 ดาํเนินการทดลองวิจัยทางเกษตรท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีเรียน และเสนอในรูป
รายงานการวิจยั 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 

5004904 สัมมนาทางการเกษตร         1(0-3) 

 Seminar in Agriculture 

 การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเก่ียวกบัวิทยาการใหม ๆ การรวบรวม     

ขอมูลตาง ๆ รวมท้ังปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานของประเทศไทย และ/หรือของ
ตางประเทศ 

 

5004905   การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับการเกษตร                  3(2-2) 

Experimental Design in Agriculture 

 หลักการวางแผนการทดลอง  การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผน การทดลอง
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการ
วางแผนการทดลอง  และวิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร 

 

5004906 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร         3(2-2) 

 Experimental Design and Statisics in Agro-Industry 

  หลักการวางแผนการทดลอง       การสุมตัวอยาง        แผนการทดลองแบบ
แจกแจงทางเดยีวและหลายทาง  แผนการทดลองแบบลาตินสแคว  การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล      แผนการทดลองแบบสปลิตพล็อต         การวิเคราะหวาเรียนซและ
โควาเรียนซ        การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวางแผนการทดลอง       และ
การวิเคราะหสถิติท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร 
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หมูวชิาปฐพีวทิยา  
(501) 

 

 

หมูวชิาปฐพีวทิยา    ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา   

ออกเปนดังนี ้
 

   1.  ปฐพีวิทยาท่ัวไป                        (501-1--) 

  2.  ความอุดมสมบูรณของดิน                                                                (501-2--) 

          3.  การอนุรักษดนิและน้ํา                                                                      (501-3--) 

                                         4.  การจัดการดนิ                                                                                   (501-4--) 

              5.  ธรณีวิทยา                                                                                         (501-5--) 

              6.  ปุยและการใชปุย                                                                              (501-6--) 

              7.  ฟสิกสทางดิน                                                                                   (501-7--) 

              8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                             (501-8--) 

              9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วทิยานิพนธ โครงการศึกษา 
                    เอกเทศ      การสัมมนาและการวิจัย                                                (501-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 512 

 

หมูวชิาปฐพีวทิยา  (501)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5011101 

5013201 

5013202 

5013301 

5013302 

5013401 

5013601 

5014501 

5014601 

3611101 

3613201 

3613202 

3613301 

3613302 

3613401 

3613603 

3164403 

3614601 

 

ปฐพีวิทยา                 
ความอุดมสมบูรณของดิน 

ธาตุอาหารพืช 

การอนุรักษดนิและน้ํา 
เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา       
การจัดการดนิ            

ปุยและการใชปุย 
การสํารวจและการจําแนกดนิ 

เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาปฐพีวทิยา (501) 

 

รหัส 

 

5011101  

 

 

 

 

 

 

 

 

5013201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป)   

 

ปฐพีวทิยา                                                                                                              3(2-2) 

Soil Science                  

               ความสําคัญของดิน การกําเนิดดนิ คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ
ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและนํ้าสําหรับปลูก
พืช การพังทลายของดิน การอนุรักษดนิและน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย                    
ปฏิบตัิการ  การกําเนิดดนิ การวิเคราะหคุณสมบัติตาง ๆ ของดิน การหาความช้ืนของ
ดิน การศึกษาตัวอยางปุย      การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุยโดยการปลูก   หรือ
ทดลอง การทําปุยหมัก การใชปุยอินทรียในแปลงทดลอง 

  

 

ความอุดมสมบูรณของดิน                                                                                     3(2-2) 

Soil Fertility                                   

         ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช         ธาตุอาหารและความเปนประโยชน 
ความสัมพันธของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการ
ปรับปรุงดิน      ปญหาเกีย่วกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศไทยและการ
แกปญหา 
ปฏิบตัิการ  การตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดิน วเิคราะหดนิ วเิคราะหพืช ศึกษา
ความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในดินที่มีระดับความสมบูรณแตกตางกัน 
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รหัส 

 

5013202 

 

 

 

 

 

 

 

5013301 

 

 

 

 

 

 

 

5013302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                              น(ท-ป) 

 

ธาตุอาหารพชื                                                                                                        3(2-2) 

Plant Nutrition                   

         ลักษณะและคุณสมบัตขิองธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช อาการ
ขาดธาตุอาหารพืช และการแกไข ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของพืชตอ
ความอุดมสมบูรณของดิน 

ปฏิบตัิการ  ปลูกพืชทดสอบการใชธาตุอาหารของพืช ศึกษาลักษณะอาการท่ีพืช
แสดงออกเม่ือขาดธาตุอาหารบางชนิด 

 

การอนุรักษดนิและน้ํา                                                                                            3(2-2) 

Soil and Water Conservation 

          ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพังทลายของดิน  มาตรการในการอนุรักษดินและนํ้า 
ความสัมพันธระหวางการจดัการน้ํากับการอนุรักษดินและนํ้า 
ปฏิบตัิการ  การผลิตวัสดุอินทรียและการใชวัสดุคลุมดินเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า     
การปลูกพืชคลุมดิน  การทําข้ันบันได  การปลูกพืชสลับกับแนวแปลงหญา  การ
วางแผนการเพาะปลูกพืชไดเหมาะกับสภาพของดิน 

 

เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา                                                                                  2(1-3) 

Soil, Fertilizer, Water Techniques and Usage 

          บทบาทของดิน ปุย น้ํา ในการพฒันาเทคโนโลยีการเกษตร การประเมิน ความ
อุดมสมบูรณ   การเตรียมดนิและการปรับปรุงดิน     เทคนิคการใชปุยและผลตกคาง 
สถานะของนํ้าในดิน ความตองการน้ําของพืช  เทคนิคการใหน้ําและระบายนํ้า การ
จดัระบบความสัมพันธของดิน ปุย  และนํ้า  เพื่อการเพ่ิมผลผลิตในพืชท่ีมีความสําคัญ
ของเศรษฐกิจ 
ปฏิบตัิการ  การเตรียมดินวิธีตาง ๆ วิธีการใชปุย การจัดระบบการใหน้าํกับพืชฝก
ปฏิบัตกิารจัดการดิน-น้ํา-ปุย ในพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
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รหัส 

 

5013401 

 

 

 

 

 

 

5013601 

 

 

 

 

 

 

 

 

5014501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป) 

 

การจัดการดิน                                                                                                         3(2-2) 

Soil Management                           

          วฏัจักรของนํ้า  ความตองการน้ําของพืช ความเส่ือมโทรมของดินและการควบคุม 

การรักษาและปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ และความสามารถในการใหผลผลิตของดิน     

ปฏิบตัิการ   การจัดการดิน  โดยวิธีการท่ีถูกตอง  เพื่อทดลองกับการปลูกพืช วิธีการ
รักษาความอุดมสมบูรณของดิน 

 

ปุยและการใชปุย                                                                                                     3(2-2) 

Fertilizer and Usage                        

          ความหมายและความสําคัญ  ประเภท   คุณสมบัติของปุย  วสัดุปุย การวเิคราะห
และการผสมปุย      วิธีการผลิตและการเก็บรักษาปุย     การใชปุยใหเหมาะสมกับพชื 

วิธีการใหปุยแกพืช 

ปฏิบตัิการ 1. ศึกษาตวัอยางปุยชนิดตาง ๆ การตรวจสอบปุยและการผสมปุย 
           2. วิธีการใหปุยกับพืชแบบตาง ๆ 

                 3. ชนิดของปุยท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช 

 

การสํารวจและการจําแนกดิน                                                                                 3(2-2) 

Soil Survey and Classification 

        การสํารวจและการจําแนกดิน   โดยอาศัยพื้นฐานทางสัณฐานวิทยา การกําเนดิและ
คุณสมบัตขิองดิน     ประโยชนของการสํารวจและการจาํแนกดิน  การศึกษาชุดดินท่ีมี
ความสําคัญทางการเกษตร 
ปฏิบตัิการ   การสํารวจดินภาคสนาม    ตรวจสอบคุณสมบัติของดินเบ้ืองตน 

การทําหนาตัดดิน การเขียนแผนท่ีดิน ฯลฯ การสํารวจชุดดินในพื้นท่ี 
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รหัส 

 

5014601 

 

                    ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                                  น(ท-ป) 

 

เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย                                                                           3(2-2) 

Fertilizer Technology and Usage 

         บทบาทของปุยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร    แหลงท่ีมาของปุย
ขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปุย   การใชประโยชนของปุยเคมี ปญหาและความ
เสียหายเกีย่วกบัสภาพลอมเน่ืองจากการใชปุยและวิธีการแกปญหา 
ปฏิบตัิการ   ทดสอบคุณภาพระหวางปุยจริง และปุยไมไดมาตรฐาน 
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หมูวชิาพืชไร  
 (502) 

 

 

หมูวชิาพืชไร       ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน   

ดงันี ้
 1.  พืชหัว                    (502-1--) 

 2.  พืชน้ํามัน                  (502-2--) 

 3.  ธัญพืช      (502-3--) 

 4.  พืชเสนใย (502-4--) 

 5.  พืชเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม (502-5--) 

 6.  พืชอาหารสัตว (502-6--) 

 7.  การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุพืช (502-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (502-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ  (502-9--) 

       การสัมมนา และการวิจัย 
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หมูวชิาพืชไร    (502)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5021101 

5021301 

5021501 

5022101 

5022102 

5022201 

5022301 

5022401 

5022501 

5022502 

5022503 

5022504 

5022601 

5023201 

5023501 

5023502 

5023503 

5023504 

 

3621102 

3621301 

3621401 

3622101 

3622102 

3622201 

3622302 

3622401 

- 

- 

3622406 

3622407 

3622601 

3623202 

- 

- 

3623408 

3623409 

หลักพืชไร 
ธัญพืช 

พืชไรเศรษฐกจิ 
พืชหัว 
มันสําปะหลัง 
พืชน้ํามัน 

ขาว 
พืชเสนใย 
พืชไรเศรษฐกจิ 1  

พืชอุตสาหกรรม 

ออย 
สับปะรด 

พืชอาหารสัตว 
มะพราว 
พืชไรเศรษฐกจิ 2 

พืชเคร่ืองดื่ม 

ยางพารา 
ยาสูบ 

 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

3(2-2) 

2(1-3) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

2(1-3) 

3(2-2) 

2(1-3) 

2(1-3) 

3(2-2) 

2(1-3) 

2(1-3) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิา  พืชไร   (502) 

 

รหัส 

 

5021101  

 

 

 

 

 

5021301 

 

 

 

 

 

 

 

 

5021501 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป)   

         

หลักพืชไร                                                                                                           3(2-2) 

Principles of Agronomy 

        ความหมายและความสําคัญ  การจําแนกพืชไร สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลชนิดและ
พันธุพืชท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน     วิธีการปลูก การบํารุงรักษา  ศัตรูท่ีสําคัญการเก็บเกีย่ว  
การเกบ็รักษาและการจําหนาย 
 

ธัญพืช                                                                                                                3(2-2) 

Cereal Crops 

         ความหมายและความสําคัญของธัญพืช ชนิดของธัญพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
พันธุและการปรับปรุงพันธุ   การเขตกรรม   การดูแลรักษา     การปองกันกําจดัโรคและ
แมลงศัตรูพืช การเกบ็เกีย่วการแปรรูปและการจําหนาย 
ปฏิบตัิการ    ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของธัญพืช อยางนอย  3  ชนิด  เชน    ขาว  
ขาวสาลี ขาวโพด ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณ และความรูเกีย่วกบั
การผลิตระบบการผลิตและการตลาดของธัญพืช 

 

พืชไรเศรษฐกิจ                                                                                                 3(2-2) 

Economic Field Crops 

         ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติบํารุงพืชเศรษฐกจิ   การปลูกขาวและ 
พืชไรชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน     ตัวอยางพืชท่ีควรสงเสริมใหปลูกเพื่อ
เศรษฐกิจ      ประโยชนและหลักการพิจารณาทาํไรนาสวนผสม      เพื่อเพ่ิมรายไดของ
เกษตรกร 
ปฏิบตัิการ  บํารุงรักษาพืชเศรษฐกิจ 
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รหัส  

 

5022101 

 

 

 

 

 

 

 

 

5022102 

 

 

 

 

 

5022201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป) 

 

พืชหัว                                                                                                                    3(2-2) 

Root Crops       

          ความสําคัญ     ประโยชนและชนดิของพืชหัว ลักษณะทางพฤกษศาสตร   พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ     การเขตกรรม   การดูแลรักษา  การปองกันกําจดัโรค และแมลงศัตรู  
การเกบ็เกีย่ว การแปรรูป และการจําหนาย                                
ปฏิบตัิการ  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรอยางนอย 3 ชนิด เชน  มันสําปะหลัง มันเทศ 
ศึกษานอกสถานท่ี เพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณ  และความรูเกีย่วกบัการผลิต ระบบ 

การผลิต และการตลาดของพืชหัว 
 

มันสําปะหลัง                                                                                                     2(1-3) 

Cassava                  

          ประวัต ิและ ความสําคัญของมันสําปะหลัง        ปญหาการปลูกมันสําปะหลังใน 

ประเทศ      ลักษณะทางพฤกษศาสตร    พันธุและการเลือกพันธุ       การปรับปรุงพันธุ  
การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การปลูกพืชแซม 

 

พืชน้ํามัน                                                                                                           3(2-2) 

Oil Crops 

          ความสําคัญ  ประโยชนและชนดิของพืชน้ํามัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ     การเขตกรรม การดูแลรักษา      การปองกันกําจดัโรคและแมลงศัตรู  
การเกบ็เกีย่ว การแปรรูปและการจําหนาย 
ปฏิบตัิการ   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรพืชน้ํามันอยางนอย  3  ชนิด   เชน     ละหุง 
ทานตะวัน     งานศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณ และความรูเกีย่วกบั 

การผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชน้ํามัน 
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รหัส 

 

5022301 

 

 

                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

ขาว                                                                                                                   2(1-3) 

Rice 

          ประวัต ิ ความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร     พันธุและการคัดเลือกพันธุขาว 
ประเภทของการทํานา  การปลูกและการบํารุงรักษา  ศัตรูและการปองกันกําจัด การเก็บ
เกี่ยว การจําแนกคุณภาพขาว ตลาดและการจําหนาย  
 

5022401 

 

 

 

 

 

 

 

 

5022501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืชเสนใย                                                                                                         3(2-2) 

Fiber Crops             

        ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชเสนใย   ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา  การปองกันกําจดัโรคและแมลงศัตรู การ
เก็บเกีย่วการแปรรูปและการจําหนาย                 
ปฏิบตัิการ    ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเสนใยอยางนอย  3  ชนิด  เชน ฝาย 
ปอแกว   ปอกระเจา        ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณ และความรู 
เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิตและการตลาดพืชเสนใย 
 

พืชไรเศรษฐกิจ 1                                                                                              3(2-2) 

Economic Field Crops 1 

        ความสําคัญของเศรษฐกิจ  พฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนดิตาง ๆ  แหลงปลูก
พันธุ และดินท่ีเหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจดัโรคและแมลงศัตรู 
การปลูกขาวและพืชไรท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน   ประโยชนและหลักการพิจารณาทําไรนา
สวนผสม 

ปฏิบตัิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ และดําเนนิการ
ปลูก ดแูลรักษาจนถึงเก็บเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอยางนอย  2  ชนิด เชน พืชตระกูลหญาและ
ตระกูลถ่ัว อยางละหน่ึงชนดิ รวมท้ังศึกษา   นอกสถานท่ีเกี่ยวกับไรนาสวนผสม 
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รหัส  

 

5022502 

 

 

 

 

 

 

 

 

5022503 

 

 

 

 

 

5022504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 

 

พืชอุตสาหกรรม                                                                                               3(2-2) 

Industrial Field Crops 

         ความสําคัญ   ประโยชนและชนดิของพืชอุตสาหกรรม   ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
พันธุและการปรับปรุงพันธุ     การเขตกรรม   การดูแลรักษา   การปองกันกําจดัโรค และ
แมลงศัตรูการเกบ็เกีย่ว การแปรรูปและการจําหนาย 
ปฏิบติการ   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ชนิด  เชน 

ออย  สัปปะรด  ยางพารา  ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณและความรู
เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิต และการตลาดของพืชอุตสาหกรรม 

  

ออย                                                                                                                   2(1-3) 

Sugarcane 

         ประวัตแิละความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการคัดเลือกพันธุออย 
การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา  ศัตรูและการปองกันกําจัด การตรวจเปอรเซ็นต 
น้าํตาล การขนสงและการจาํหนาย   วิธีการผลิตน้ําตาล จากออย ภาวะการตลาด 

  

สับปะรด                                                                                                           2(1-3) 

Pineapple 

         ความสําคัญ    ประวัตคิวามเปนมาของสับปะรด     ลักษณะทางพฤกษศาสตร การ 
จาํแนกพันธุ  ลักษณะประจาํพันธุ  การขยายพันธุ  การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
การแปรรูป การจําหนาย 
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รหัส  

 

5022601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5023201 

 

 

 

 

 

5023501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป) 

 

พืชอาหารสัตว                                                                                                   3(2-2) 

Forage Crops 

         การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว   ลักษณะทางพฤกษศาสตร    คุณคา
ทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและถ่ัว   การเกบ็เกีย่วและการเก็บรักษา 
การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว  การเก็บรวบรวมตัวอยางอาหารสัตว
ตาง ๆ  

ปฏิบตัิการ     ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช    อาหารสัตว      ท ั้งพืชตระกูลถ่ัว  
ฝกปฏิบัตกิารทํา Herbarium   ฝกปฏิบัติการเกบ็รักษาพืช อาหารสัตว  เชน   การทําหญา 
และถ่ัวแหง การทําหญาและถ่ัวหมัก ศึกษานอกสถานท่ี 

 

มะพราว                                                                                                             2(1-3) 

Coconut          

          ประวัตแิละความสําคัญของมะพราว    ลักษณะทางพฤกษศาสตร   พันธุ  และการ       
คัดเลือกพันธุ  การขยายพันธุ  การปลูก  การบํารุงรักษา  การปองกันกําจัดโรคและแมลง  
การเกบ็เกีย่ว การแปรรูป ผลผลิตของมะพราว การจดัการและการตลาด 

 

พืชไรเศรษฐกิจ  2                                                                                              2(1-3) 

Economic Field Crops 2     

          เลือกเรียนพืชเศรษฐกจิท่ีเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน   อยางนอย  3  ชนิด  จะตอง 
ไมซํ้ากับท่ีเลือกเรียน   ในพืชไรเศรษฐกิจ 1     โดยแตละชนิดศึกษาเกีย่วกับความสําคัญ    

ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ หลักการปฏิบัติบํารุงรักษา การขยายพันธุและปรับปรุง
พันธุ การเกบ็เกี่ยว การจัดจําหนาย การใชเทคนิคตาง ๆ ในการผลิตและการแปรรูป 
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รหัส 

 

5023502 

 

 

 

 

 

  

 

 

5023503 

 

 

 

 

 

5023504 

                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป) 

             

พืชเคร่ืองดื่ม                                                                                                       3(2-2) 

Beverage Crops 

          ความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ ถ่ินกําเนดิ แหลงผลิตท่ีสําคัญในประเทศและตางประเทศ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  พันธุ  สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การเขตกรรม  การดูแลรักษา 
การปองกันกําจัดโรค  และแมลงศัตรูพืช การเกบ็เกีย่ว การแปรรูปและการตลาด   

ปฏิบตัิการ     ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเคร่ืองดื่มอยางนอย  3  ชนิด เชน ชา 
กาแฟ   โกโก   ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณ และความรูเกี่ยวกบัการ
ผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชเคร่ืองดื่ม 

 

ยางพารา                                                                                                            2(1-3) 

Rubber 

          ประวัต ิ   ความสําคัญของยางพารา    ลักษณะทางพฤกษศาสตร       พันธุและการ
คัดเลือกพันธุ   การขยายพันธุ     ขอพิจารณาในการปลูก   วิธีปลูก   การบํารุงรักษา    การ
กรีดยาง    การแปรรูป   การจดัการและการตลาด    

 

ยาสูบ                                                                                                                 2(1-3) 

Tobacco 

          ประวัตแิละความสําคัญ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร   พันธุและการคัดเลือกพันธุ  
การปลูกและบํารุงรักษา การเก็บเกีย่ว การบม การจัดคุณภาพของใบยา 
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หมูวชิาพืชสวน   

(503) 

 

 

 หมูวชิาพืชสวน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 1.  พืชสวนท่ัวไป    (503-1--) 

 2.  พืชประเภทผัก    (503-2--) 

 3.  พืชประเภทไมดอกไมประดับ    (503-3--) 

 4.  พืชประเภทผลไม    (503-4--) 

 5.  วทิยาการจดัการเกีย่วกับพืชสวน    (503-5--) 

 6.     (503-6--) 

 7.     (503-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ    (503-8--) 

             9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ                     (503-9--) 

                   การสัมมนาและการวิจยั 
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หมูวชิาพืชสวน  (503)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

5032101 

5032201 

5032301 

5032501 

5033201 

5033202 

5033203 

5033204 

5033301 

5033302 

5033401 

5033402 

5033403 

5033501 

5033502 

5033503 

5034101 

5034301 

5034302 

5034303 

5034304 

5034401 

5034402 

5034403 

5034404 

 

3632101 

3632201 

3632301 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3633401 

3633406 

3634405 

3633501 

3633502 

- 

3634102 

- 

3634305 

3634306 

3634307 

- 

- 

- 

3634404 

หลักการพืชสวน 

การผลิตผัก 

ไมดอกไมประดับ 

การปลูกและขยายพนัธุพืช 

การผลิตผักเพื่อการคา 
การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม 

การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม 

เห็ดและการผลิตเห็ด 

การผลิตไมดอกเพื่อการคา 
การเพาะเล้ียงกลวยไม 
หลักการไมผล 
ทุเรียน 

มะมวง 
หลักการขยายพันธุพืช 

การจัดการสถานเพาะชํา 
การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี 

พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
การผลิตไมประดับ 

การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่การคา 
ไมหวัและไมเล้ือย 
การจัดการสนามหญา 
ไมผลเมืองรอน 

ไมผลกึ่งเมืองรอน 

ไมผลเมืองหนาว 
ไมผลทางอุตสาหกรรม 

 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-3) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

3(2-2) 

2(1-3) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

5034405 

5034501 

5034502 

5034503 

- 

3634413 

- 

- 

ไมผลเศรษฐกจิ 
การบรรจุหบีหอและการจัดจําหนาย 
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
พืชช้ันสูง 

 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาพืชสวน  (503) 

 

รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5032101 หลักการพืชสวน         3(2-2) 

  Introduction to Horticulture 

ความหมายและการจัดแบงพชืสวน โครงสรางของพืชสวน กรรมวิธีสําคัญ 

ท่ีเกิดข้ึนในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช 

หลักการปลูก บํารุง และปรับปรุงพืช ฮอรโมนกับพืชสวน หลักการทําสวน 

ปฏิบตัิการ  ศึกษาโครงสรางการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ  การปลูก 

บํารุงรักษาพืชสวน 

 

5032201 การผลิตผัก   3(2-2) 

 Principles of Vegetable Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน 

 ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก การจําแนกและการแบงชนิดของ
พืชผัก ชนิด และลักษณะประจําพันธุ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก 

และวิธีเรงการงอกของเมล็ดพันธุผัก การขยายพนัธุ การคัดเลือกพันธุ ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเจริญเติบโต การปลูกและการดแูลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเกบ็เกีย่ว  
การตัดแตง การบรรจุและการจัด จําหนาย เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมโดยไมใชดิน  

ปฏิบตัิการ  การปลูกและดูแลรักษา วิธีการเก็บเกีย่ว การตัดแตง การจัด การบรรจุ     

 การจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5032301 ไมดอกไมประดับ               3(2-2) 

 Floriculture and Ornamental Plants 

 ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การจดัแบงประเภทของ 
ไมดอกไมประดับ  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ  อุปกรณท่ีใชปลูก 
วิธีการปลูกและการปองกันจาํกัด  การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว   
 การตลาดและการจัดจําหนาย 
ปฏิบตัิการ  การผลิตกลาไมดอก การขยายพันธุไมดอกไมประดับ วิธีการปลูกไมดอก     

ไมประดับ ประเภทตาง ๆ  การตัดแตงไมประดับ การดูแลรักษาและการจัดการไม
ดอกไมประดบัเพื่อจําหนาย 

 

5032501 การปลูกและขยายพันธุพืช               2(1-2) 

 Planting and Plant Propagation 

 ศึกษาปญหาการปลูกพืชและขอมูลในการผลิตพืชชนิดตาง ๆ   ในประเทศ
ไทย แนวการเพ่ิมผลผลิต นโยบายดานการปลูกพืชของรัฐบาล และการสํารวจ
ภาวะการปลูกพืชในทองถ่ิน การเลือกทําเลปลูกพืช การแกไขการสูญเสียความอุดม
สมบูรณของดิน การอนุรักษดินและนํ้า การใชปุยโดยท่ัวไป การใชและเก็บรักษา
เคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกพืช การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไมดอก  ไมประดับ 

การปลูกพืชไรและการปลูกไมผล ตลอดจนการขยายพันธุ ศัตรูพืชและการปองกัน
กาํจัด  การเกบ็เกี่ยวผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การตลาด 

 

5033201 การผลิตผักเพื่อการคา               3(2-2) 

 Vegetable Production for Commercial 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5032201 การผลิตผัก 
 ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก การเลือกพื้นท่ีและปรับปรุง    
สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการผลิตผัก โดยเลือกผักท่ีเหมาะสมของแตละทองถ่ิน  

การวางแผนการผลิตผักเปนการคา การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การปลูก  การปฏิบัติ
บํารุงรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช ผัก  วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแตงและการบรรจุ
หบีหอ  การจัดจําหนายในรูปแบบตาง ๆ  การทําบัญชี 
ปฏิบตัิการ  การปลูกและดูแลรักษา เก็บเกีย่ว ตดัแตง หบีหอ จาํหนาย  
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5033202 การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม               3(2-2) 

 Vegetable Production for Industry 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5032201 การผลิตผัก 
 การศึกษา สํารวจพืชผักท่ีเหมาะสมกับการผลิตเปนอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะ
พืชผักท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินนั้น ๆ  ประเภทตาง ๆ    ทางอุตสาหกรรมท่ีใชผัก
เปนวัตถุดบิการเตรียมพื้นท่ีปลูก   การปฏิบัติดแูลรักษา   การปองกันกาํจัดศัตรูพืชผัก   

วิธีการเกบ็เกี่ยวท่ีเหมาะสมกบัระบบอุตสาหกรรม การจดัจําหนาย 
ปฏิบตัิการ   ดแูลรักษา การเก็บเกีย่ว การตัดแตง การจดัจาํหนาย  

 

5033203 การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม               3(2-2) 

 Vegetable Production for Commercial and Industry 

 วิธีท่ีตองเรียนมากอน  : 5032201  การผลิตผัก 
 ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก  เลือกชนิดผักท่ีเหมาะสมในการ
ทําเปนการคาและ หรืออุตสาหกรรม   โดยเฉพาะพืชผักท่ีเหมาะสมกบัทองถ่ินนั้น ๆ          

การเลือกพื้นทีแ่ละสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการผลิตผัก   การวางแผนและการ
จัดการผลิตผัก การปลูกและปฏิบัติดแูลรักษา การปองกนั  กาํจัดศัตรูพืชผัก การเกบ็
เกี่ยววิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับพืชผัก การตัดแตงทําความสะอาด การบรรจุหีบหอ 
การจัดจําหนายการทําบัญชี 

ปฏิบตัิการ   การปลูกและดแูลรักษา การปองกันกําจดัศัตรูพืช การเกบ็เกี่ยว      การ
ตดัแตง  และการจดัจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5033204 เห็ดและการผลิตเห็ด                               3(2-2) 

 Mushroom and Mushroom Production 

 ประวัตคิวามเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด  

ชีววิทยาของเห็ด การจดัแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกบัการเพาะเห็ด  

วิธีการเพาะเล้ียงเช้ือเหด็ ศัตรูเห็ด เหด็ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย  แหลง
ผลิตเห็ดในประเทศไทย เหด็พิษ    การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด  

ปฏิบตัิการ  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ลักษณะเสนใยและสปอรของเห็ด 

การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ  สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเล้ียงเช้ือเห็ด
บริสุทธ์ิจากเนื้อเยื่อกานดอก กลีบดอก และสปอร การตอเช้ือ การผลิตหัวเช้ือเหด็จาก
เมล็ดธัญพืช และอินทรียวตัถุอ่ืน ๆ การผลิตเห็ดชนิดตาง ๆ การถนอมและแปรรูป
เห็ด 

 

5033301 การผลิตไมดอกเพ่ือการคา               2(1-2) 

 Floriculture Production for Commercial 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032301 ไมดอกไมประดับ  

 ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมดอก ความสําคัญและประโยชนของไมดอก 
คุณลักษณะของไมดอกท่ีผลิตเปนการคา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตไมดอกเพื่อ 
การคา วิธีปลูก ดแูลรักษา ตดัแตง การปฏิบัตกิารหลังการเก็บเกีย่วของไมตัดดอก  

จดัการตลาด และการจัดจําหนาย 
ปฏิบตัิการศึกษาตลาดของไมดอก การปลูกไมดอก และการจัดการไมดอกเพื่อการคา 

 

5033302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม               2(1-3) 

 Orchid Culture 

 ประวัตคิวามเปนมาและความสําคัญของกลวยไม การจําแนกประเภทของ
กลวยไม สกุลของกลวยไมท่ีนยิมเล้ียง ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือน
และวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา ปญหาและอุปสรรคใน
การปลูกกลวยไม การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหบีหอและการจัดจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5033401 หลักการไมผล               3(2-2) 

 Principles of Pomology 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน 

ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ ของไมผล การออก
ดอกและสรีรวทิยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล 

การเลือกพื้นทีป่ลูก การเลือกชนิดพันธุไมผลท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและความ
ตองการของตลาด การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกไมผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบํารุง 
ไมผล วิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับไมผลแตละชนิด การเกบ็เกีย่ว การปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกีย่ว และการจําหนายผลิตผล 
ปฏิบตัิการ    ศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ของไมผล ข้ันตอนการออกดอกของไมผล   

การเจริญเติบโต และการสุกของผลไม การเตรียมพื้นท่ีปลูก การเตรียมระบบน้าํใน
สวนผลไม การปลูก และการดูแลรักษาสวนไมผล 

 

5033402 ทุเรียน                2(1-2) 

 Durian 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 
 ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของทุเรียน การจําแนกพันธุ ลักษณะประจํา
พันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การเกบ็เกี่ยว การแปรรูป การจําหนาย 

 

5033403 มะมวง                2(1-2) 

 Mango 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 
 ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของมะมวง การจําแนกพันธุ ลักษณะประจํา
พันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การเกบ็เกี่ยว การแปรรูป การจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5033501 หลักการขยายพันธุพืช               3(2-2) 

 Principles  of Plant Propagation 

 อุปกรณและการเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการขยายพันธุพืช ประโยชน
และความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพนัธุพืช  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช  

การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตาง ๆ การดแูลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตาง ๆ 

ในการขยายพันธุพืช  

ปฏิบตัิการ  การขยายพันธุพืชแบบตาง ๆ การดูแลรักษา  

 

5033502 การจัดการสถานเพาะชํา               3(2-2) 

 Nursery Management 

 ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของสถานเพาะชํา การจําแนกชนิด
ของเรือนเพาะชํา การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชําและส่ิงกอสราง ลักษณะของธุรกิจ
สถานเพาะชํา หลักการบริหารสถานเพาะชํา การจดัการวัสดุอุปกรณท่ีจาํเปนใน
สถานเพาะชํา เชน ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณใหน้าํ ปุย ยาปราบศัตรูพืช และ
สารเคมีอ่ืน ๆ การฆาเช้ือวัสดุปลูก การจัดกระบะและแปลงเพาะชํา และการควบคุม
สภาพแวดลอม ในเรือนเพาะชํา การจัดพันธุไม ภายในและภายนอกเรือนเพาะชํา การ
จดัการผลิตและจําหนายพันธุไมเปนการคา 
ปฏิบตัิการ  สํารวจการจดัการธุรกิจเรือนเพาะชํา สวนเพาะชํา  

 

5033503 การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี               3(2-2) 

 Landscape Gardening 

 ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและตกแตงสถานท่ี ทฤษฎีและ 
องคประกอบทางศิลป การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัด
สวนและหลักการจัดสวน ประเภทตาง ๆ องคประกอบของการจัดสวนการ
ดาํเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุไม วิธีการปลูกหญาและพันธุไมในสวน  

การบํารุงรักษาสวน การคํานวณคาใชจายในการจดัสวน 

ปฏิบตัิการ  การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน คํานวณคาใชจายฝกจัดสวน 

และบํารุงรักษา 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5034101 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร               3(2-2) 

 Spices and Medicinal Plants 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน 

 ความหมายของพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร ประโยชนของพืชเคร่ืองเทศและ
สมุนไพร พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพรท่ีสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สภาพ 

แวดลอมท่ีเหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดแูลรักษา การเกบ็เกีย่ว การจําหนาย 
 

5034301 การผลิตไมประดับ               2(1-3) 

 Ornamental Plant Production 

 ความสําคัญและประโยชนของไมประดับ ประเภทของไมประดับ ปจจัยท่ี 

เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต อุปกรณท่ีใชในการปลูก การปลูกเพื่อการตกแตง   
วิธีการปลูก การดูแลรักษา ศัตรูและการปองกัน การจัดแตงไมประดับและการจัด
จาํหนาย 

 

5034302 การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่การคา               3(2-2) 

 Commercial Floriculture and Ornamental Plants 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5032301 ไมดอกไมประดับ 

 ความตองการของตลาดไมดอกไมประดับ  การเลือกพันธุและชนดิของไม
ดอกไมประดบัผลิตเปนการคา ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตไมดอกไมประดับ การวาง 
แผนการผลิต    การปลูกและปฏิบัติดแูลรักษา  การเกบ็เกี่ยวและการจดัการหลังการ
เก็บเกีย่ว  ปญหาและการเตรียมการแกปญหาในการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคา 
ปฏิบตัิการ  ศึกษาราคาตลาดของไมดอกไมประดับในทองถ่ิน วางแผนการผลิตไม
ดอกไมประดบั การปลูก ปฏิบัติดแูลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเกบ็เกีย่ว 
และการจดัการไมดอกไมประดับเพื่อสงตลาด 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5034303 ไมหัวและไมเล้ือย               2(1-3) 

 Bulbs and Vines 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  5001102  หลักพืชศาสตร  หรือ  5032101 หลักการพืชสวน 

  ประโยชนและความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมหัว   ไมเล้ือย  ลักษณะทาง 
พฤกษศาสตร การจัดจําแนก ประเภท ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต  

การวางแผนการผลิตเพื่อจําหนาย การปลูก ดูแลรักษา การปองกันกําจดั ศัตรูการใช
เทคนิคตาง ๆ ในการขยายพันธุ   การเกบ็เกี่ยว   และการจัดการ หลักการเก็บเกี่ยว 
การจัดการในการจําหนาย  

ปฏิบตัิการ  วิธีขยายพนัธุไมหวัไมเล้ือย การวางแผน การผลิต การปลูก ดูแลรักษา  

 การจัดการเพื่อจําหนาย 
 

5034304 การจัดการสนามหญา               3(2-2) 

 Turf Management 

 ประวัตคิวามเปนมาของการจัดสวน  ประโยชนและความสําคัญของ 
สนามหญา  การจัดทําจําแนกประเภทหญาท่ีไดรับความนิยม ปจจยัท่ีเกี่ยวของกับการ
เจริญเติบโตของหญา เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจาํเปนในการทําสนามหญา การปลูก
หญาเพื่อการจดัสวน การขยายพนัธุและธุรกิจการทําสนามหญา การจัดการละการ
ดแูลรักษาสนามหญาประเภทตาง ๆ   

ปฏิบตัิการ  ศึกษาลักษณะหญาท่ีนยิมจัดสวนประเภทตาง ๆ วิธีการขยายพันธุหญา  
การปลูกหญาเพื่อการจัดสวนและการทําสนามหญาเพื่อการคา 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5034401 ไมผลเมืองรอน               3(2-2) 

 Tropical Fruit Crops 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลเมืองรอน พันธุและการจําแนกพันธุ การ
ขยายพนัธุ การปลูก การดูแลรักษา   การปฏิบัตกิารหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การ
จดัจําหนาย เชน มะปราง มะขาม ทุเรียน ลางสาด เงาะ ทับทิม มังคุด มะเฟอง ฯลฯ 

ปฏิบตัิการ  ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัตกิารหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจัด
จาํหนาย ไมผลแตละชนิด 

 

5034402 ไมผลก่ึงเมืองรอน               3(2-2) 

 Sub-Tropical Fruit Crops 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลกึ่งเมืองรอน พันธุและการจําแนกพันธุ 
การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว  การแปรรูป 

การจัดจําหนาย เชน องุน สม สตรอเบอร่ี ล้ินจี่ ฯลฯ 

ปฏิบตัิการ  ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจดั
จาํหนายไมผลแตละชนิด 

 

5034403 ไมผลเมืองหนาว               3(2-2) 

 Temperate Fruit Crops 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลเมืองหนาว พันธุและการจําแนกพนัธุ  
การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป 

การจัดจําหนาย เชน แอปเปล ทอ สาล่ี  ฯลฯ 

ปฏิบตัิการ  ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป และการจัด 

จดัหนายไมผลแตละชนิด 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5034404 ไมผลทางอุตสาหกรรม               3(2-2) 

 Industrial Fruit Crops 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 
 ความสําคัญ ของไมผลอุตสาหกรรม การปลูก   การดูแลรักษา  การปฏิบัต ิ

หลังการเก็บเกีย่ว  และการปรับปรุงเทคนิคดานตาง ๆ   เพื่อใชไมผลเปนวัตถุดิบทาง 
อุตสาหกรรม 

ปฏิบตัิการ   ปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว ใชเทคนิคดานตาง ๆ    เพื่อใชไมผลเปน 

วตัถุดบิทางอุตสาหกรรม 

 

5034405 ไมผลเศรษฐกิจ               3(2-2) 

 Economic Fruit Crops 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 
 ความสําคัญของไมผลทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการ
จาํแนกพันธุ การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว 
การแปรรูป การจําหนาย เชน ลําไย สับปะรด สม กลวย ฯลฯ 

ปฏิบตัิการ   ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป และการจัด
หนายไมผลแตละชนิด 

 

5034501 การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย               2(1-2) 

 Packing and Marketing 

 ความสําคัญของการบรรจุหบีหอ ลักษณะของผลิตผลที่จะจัดบรรจหุีบหอ 
วสัดุและอุปกรณการบรรจหุบีหอ รูปแบบของการบรรจุและการจดัจําหนาย ปญหา
และขอเสนอแนะในการบรรจุหบีหอและการจัดจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพชืเพื่อการเกษตร               3(2-2) 

 Plant Tissue Culture in Agriculture 

                                  ความหมายและประโยชนของการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหอง  และ 
เคร่ืองมือในการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ  อาหารสําหรับการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช    การ
เตรียมช้ินสวนพืชสําหรับการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ ข้ันตอนการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและอวยัวะของพืช 

ปฏิบตัิการ  เตรียมอาหาร เตรียมชิ้นสวนพชื และการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และอวยัะพืช 

ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจทางดานพืชสวนเพื่อนํามาใชปลูกเพื่อเปนการคาและเพื่อ
ประโยชนในทางอุตสาหกรรมการเกษตร 

 

5034503 เทคโนโลยีเก่ียวกับเซลลและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชชัน้สูง    3(2-2) 

  Cell Technology and Higher Plant Tissue Culture 

   เซลลพืชและสวนประกอบของเซลลพืช การเพาะเล้ียงเอมบริโอ  
การเพาะเล้ียงอับเรณู  การเพาะเล้ียงโปรโตพลาสต  
ปฏิบตัิการ  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการเพาะเล้ียงเซลลพืช เตรียมอาหารที่ใช
เล้ียงเอมบริโอ  อับเรณู  โปรโตพลาสต     เก็บโปรโตพลาสตบริสุทธ์ิ         และเล้ียง
โปรโตพลาสต       
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หมูวชิาสัตวบาล  (504) 

 

 

 หมูวชิาสัตวบาล  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดงันี ้
       1.  การเล้ียงสัตวปก (504-1--) 

              2.  การเล้ียงสัตวเล็ก (504-2--) 

              3.  การเล้ียงสัตวใหญ (504-3--) 

              4.  อาหารและโภชนาการ (504-4--) 

              5.  เทคนิคการเล้ียง (504-5--) 

              6.                                                                                                            (504-6--) 

              7. (504-7--) 

               8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (504-8--) 

             9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ    (504-9--) 

         การสัมมนาและการวิจยั  
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หมูวิชาสัตวบาล   (504)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

5041101 

5041102 

5041201 

5041301 

5041401 

5041402 

5041403 

5041404 

5042101 

5042102 

5042103 

5042201 

5042202 

5042203 

5042204 

5042205 

5042301 

5042302 

5042303 

5042401 

5042501 

5042502 

5042503 

5042504 

5042505 

5042506 

3641101 

3641102 

3641201 

3641301 

3641401 

3641402 

3641403 

3641404 

3642103 

3642104 

3642105 

3642202 

3642203 

3642204 

3642205 

3642206 

3642302 

3642303 

3642304 

3642405 

3642501 

3642502 

3642503 

3642504 

3642505 

3642506 

หลักการเล้ียงสัตว 
การผลิตสัตวปก 

การผลิตสัตวเล็ก 

การผลิตสัตวใหญ 
อาหารและการใหอาหารสัตว 
อาหารและการใหอาหารสัตวปก 

อาหารและการใหอาหารสัตวเล็ก 
อาหารและการใหอาหารสัตวใหญ 
การผลิตไกเนือ้ 

การผลิตไกไข 
การผลิตนกกระทา 
การผลิตสุกร 
การผลิตกระตาย 
การผลิตแกะ 
การผลิตแพะ 
การผลิตสุนัข 

การผลิตโคเนื้อ 
การผลิตโคนม 

การผลิตกระบือ 
โภชนศาสตรสัตว 
โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก 

โรงเรือนและอุปกรณสัตวเล็ก 

โรงเรือนและอุปกรณสัตวใหญ 
การผสมเทียม 

การผสมเทียมสัตวปก 

การผสมเทียมสัตวเล็ก 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

การผลิตเปด 3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

5043101 

5043102 

5043103 

5043104 

5043401 

5043402 

5043403 

5043501 

5043502 

5043503 

5043504 

5043505 

5043506 

5044401 

5044402 

5044403 

5044404 

5044405 

5044406 

5044501 

5044502 

5044503 

5044504 

5044505 

5044506 

5044507 

 

3643106 

3643107 

3643108 

3643109 

3643406 

3643407 

3643408 

3643507 

3643511 

3643515 

3643519 

- 

5043201 

3644409 

3644410 

3644411 

3642508 

3642509 

3642510 

3644512 

3644513 

3644514 

3644516 

3644517 

3644518 

3644520 

การผลิตหาน 

การผลิตนกเขา 
การฟกไขและการจัดการโรงฟก 
โภชนศาสตรสัตวปก 

โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว 
โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 
การผสมเทียมสัตวใหญ 
การเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน 

การจัดการของเสียจากสัตว 
เทคนิคการเล้ียงสัตวเฉพาะอยาง 
การเล้ียงสัตว 
การเล้ียงสัตวทดลอง 
โภชนศาสตรประยุกต 
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว 
สารพิษในอาหารสัตว 
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ 
น้าํนมและผลิตภัณฑนม 

ไขและเนื้อไก 
การปรับปรุงพันธุสัตว 
การเจริญเติบโตของสัตว 
พฤติกรรมของสัตว 
การจัดการฟารมสัตวปก 

การจัดการฟารมสัตวเล็ก 

การจัดการฟารมสัตวใหญ 
เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาสัตวบาล  (504) 

 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

5041101 หลักการเล้ียงสัตว           3(2-2) 

  Principle of Animal Science 

ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตว ความเหมาะสมของการเล้ียง
สัตวกบัสภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการ
เล้ียงสัตว พ้ืนฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว การเล้ียงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะ
ตาง ๆ อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การ
จัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทําผลิตภัณฑ
จากสัตว บัญชีท่ีจําเปนในการเล้ียงสัตว 

 

5041102 การผลิตสัตวปก   3(2-2) 

 Poultry Production 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  5041101 หลักการเลี้ยงสัตว  

 ประโยชนและความสําคัญของสัตวปก ปญหาและแนวทางแกปญหา
เกี่ยวกับสัตวปก ประเภทและชนิดของสัตวปก การคัดเลือก การผสมพันธุโรงเรือน
และอุปกรณ วิธีการเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรค
สัตว 
 

5041201 การผลิตสัตวเล็ก   3(2-2) 

 Small Animal Production 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  

 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตวเล็ก ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหากับสัตวเล็กในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวเล็ก การคัดเลือกพันธุ 
การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร  การตอน 

การปองกันและรักษาโรค  
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

5041301 การผลิตสัตวใหญ   3(2-2) 

 Livestock Production 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  

 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตวใหญ ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาเกีย่วกับสัตวใหญในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวใหญ การคัดเลือก 
การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การตอน 

การปองกันและรักษาโรคเนนการปฏิบัตแิละการศึกษานอกสถานท่ีจากฟารมท่ี
ประสบผลสําเร็จ 

 

5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว   3(2-2) 

 Feeds and Feeding 

 ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบท่ีใช
เปนอาหารสัตว สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน  อุตสาหกรรมอาหารสัตว  พ.ร.บ.อาหาร
สัตว  โรคขาดอาหารของสัตว 
 

5041402 อาหารและการใหอาหารสัตวปก   3(2-2) 

 Feeds and Feeding for Poultry 

 ความสําคัญของอาหารสัตวปก ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวตัถุดิบท่ี
ใชเปนอาหารสัตวปก สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวปก 

 

5041403 อาหารและการใหอาหารสัตวเล็ก   3(2-2) 

 Feeds and Feeding for Small Animal 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว  

 ความสําคัญของอาหารสัตวเล็ก ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบท่ี
ใชเปนอาหารสัตวเล็ก สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวเล็ก 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 

 

5041404 อาหารและการใหอาหารสัตวใหญ   3(2-2) 

 Feeds and Feeding for Livestock 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว 
 ความสําคัญของอาหารสัตวใหญ ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบท่ี
ใชเปนอาหารสัตวใหญ สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร 
การคํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวใหญ 

 

5042101 การผลิตไกเนื้อ   3(2-2) 

 Broiler Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงไกเนื้อ ประเภทและพันธุของไกเนื้อ 
โครงสรางและองคประกอบของไกเนื้อ การเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การ      
คัดเลือก การขยายและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การปองกันและ      
การรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตของไกเนือ้ 

 

5042102 การผลิตไกไข   3(2-2) 

 Layer Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงไกไข ประเภทและพันธุของไกไข  
โครงสรางและองคประกอบของไกไข  การคัดเลือกพันธุ  การขยายและปรับปรุง
พันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ การเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการ
รักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตของไกไข 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 

 

5042103 การผลิตนกกระทา   3(2-2) 

 Quail Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงนกกระทา ประเภทและพันธุของนก
กระทา โครงสรางและองคประกอบของนกกระทา การคัดเลือกพันธุและการ
ปรับปรุงพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ การเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร  การ
ปองกันและการรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของนกกระทา 

 

5042201 การผลิตสุกร   3(2-2) 

 Swine Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ประโยชนและความสําคัญในการเล้ียงสุกร ประเภทและพันธุสุกร การ        
คัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตาง ๆ  การ
จดัการเล้ียงสุกรในระยะตาง ๆ    อาหารสุกรการทําทะเบียนประวัติโรคและการ
สุขาภิบาล  การตลาด  ปญหาการเล้ียงสุกรและ  แนวทางในการแกปญหาสําหรับ
เกษตรกรผูเล้ียงสุกร 

 

5042202 การผลิตกระตาย    3(2-2) 

 Rabbit Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ความสําคัญของการเล้ียงกระตาย ประเภทและพันธุกระตาย การคัดเลือก
และการผสมพันธุ การเลือกสถานท่ี โรงเรือนและอุปกรณ การเล้ียงดูกระตาย
ประเภท    ตาง ๆ อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑการทํา
พันธุท่ีไดจากกระตาย 
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5042203 การผลิตแกะ   3(2-2) 

 Sheep Production 

วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  

 ความสําคัญของการเล้ียงแกะ ประเภทและพันธุแกะ การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ  การเลือกสถานท่ี โรงเรือนและอุปกรณ  การเล้ียงดูแกะประเภทตาง ๆ 

อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การฟอกขนแกะ การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากแกะและการตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี 

 

5042204 การผลิตแพะ   3(2-2) 

 Goat Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ความสําคัญของการเล้ียงแพะ ประเภทและพันธุแพะ การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ  การเล้ียงดูแพะประเภทตาง ๆ อาหารและการให
อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะและการตลาด การจด
สถิตแิละการทําบัญชี 

 

5042205 การผลิตสุนขั   3(2-2) 

 Dog Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงสุนัข ประเภทสุนัข การคัดเลือกและ
การปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียง  อาหารและการใหอาหาร โรค
และการสุขาภบิาล การจัดจําหนาย 
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5042301 การผลิตโคเนือ้   3(2-2) 

 Beef Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงโคเนื้อ  พันธุโคเน้ือ หลักและวิธี    
การคัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน 

อาหารและการใหอาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัต ิ การ      
จดบันทึกตาง ๆ การตลาดโคเน้ือ 

 

5042302 การผลิตโคนม   3(2-2) 

 Dairy Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียงดูโคนม การ
จดัการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานมการจดสถิติและการ
ทําบัญชี  

 

5042303 การผลิตกระบือ   3(2-2) 

 Buffalo Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงกระบือ พันธุกระบือ หลักและ
วิธีการคัดเลือกและผสมพันธุกระบือ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียงดูกระบือ การ
ใหอาหาร โรคและการสุขาภบิาล การทําผลิตภัณฑกระบือ การตลาดและการทําบัญชี 
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5042401 โภชนศาสตรสัตว   3(3-0) 

 Animal Nutrition 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 

 ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดตาง ๆ  ความจําเปนของ
สารอาหารและขบวนการในรางกายสัตวท่ีจะเปล่ียนสารอาหารใหเปนประโยชนแก
ตวัสัตว      

 

5042501 โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก   3(2-2) 

 Poultry Housing and Equipment 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 การพิจารณาท่ีต้ังฟารม แบบโรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง การใช
เคร่ืองมือทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยาง
มี     ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ 

 

5042502 โรงเรือนและอุปกรณสัตวเล็ก   3(2-2) 

 Small Animal Housing and Equipments 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว   

 การพิจารณาท่ีตั้งฟารม แบบของโรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง การใช
เคร่ืองทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยางมี 

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ ตาง ๆ 

 

5042503 โรงเรือนและอุปกรณสัตวใหญ   3(2-2) 

 Livestock Housing and Equipment 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  

 การพิจารณาท่ีตั้งฟารม แบบของโรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง การใช
เคร่ืองทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยางมี 

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ ตาง ๆ 
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5042504 การผสมเทียม   3(2-2) 

 Artificial Insemination 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
 ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม  กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ  การเตรียมและการเก็บรักษาน้ําเช้ือ  เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน    

ประสิทธิภาพของการผสมเทียม   สรีรวิทยาของการสืบพันธุ  อาหารและ 
กระบวนการสืบพันธุ  โรคและปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสืบพันธุ การรีดน้ําเช้ือ  
การตรวจ   คุณภาพน้ําเช้ือ  การขยายหรือการเจือจางน้ําเช้ือ การเก็บรักษา  น้ําเช้ือ  
การฉีดเช้ือ  การพิสูจนการผสมติด 

 

5042505 การผสมเทียมสัตวปก   3(2-2) 

 Poultry Artificial Insemination 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวปก การรีดน้ําเช้ือ การตรวจคุณภาพ
ของนํ้าเช้ือ การขยายหรือเจือจางน้ําเช้ือ การเก็บรักษาน้ําเช้ือ และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ผสมติด 

 

5042506 การผสมเทียมสัตวเล็ก   3(2-2) 

 Small-Animal Artificial Insemination 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวเล็ก การรีดน้ําเช้ือ การตรวจคุณภาพ
ของนํ้าเช้ือ การขยายหรือเจือจางน้ําเช้ือ การเก็บรักษาน้ําเช้ือ และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ผสมติด 
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5043101 การผลิตเปด   3(2-2) 

 Duck Production 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงเปด  ประเภทและพันธุเปด การคัด-

เลือกพันธุ     โรงเรือนและอุปกรณ    การผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ    การจดัการ
เล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล  การตลาด การทําสถิติและ
การบัญชี    

 

5043102 การผลิตหาน   3(2-2) 

 Geese Production 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงหาน ประเภทและพันธุหาน       การ
คัดเลือกพันธุ การผสมพันธุและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การจดัการ
เล้ียงดู  อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาดผลิตภัณฑ  การทํา
สถิตแิละบัญชี 

 

5043103 การผลิตนกเขา   3(2-2) 

 Dove Production 

 ประโยชนและความสําคัญของนกเขาพันธุ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ 
และการผสมพันธุ อุปกรณและวิธีการจัดการเล้ียงดู โรคและการปองกันโรค 

การตลาด 

 

5043104 การฟกไขและการจัดการโรงฟก   3(2-2) 

 Incubation and Hatchery Management 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 คัพภวิทยาของสัตวปก หลักและการปฏิบัติในการฟกและการจดัการ การ
เก็บรักษาไขฟก การคัดเพศลูกสัตวปก การเล้ียงดูสัตวปกในระยะแรก การทําพันธุ
ประวัตขิองสัตวปก 
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5043401 โภชนศาสตรสัตวปก   3(2-2) 

 Poultry Nutrition 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  4022506  ชีวเคมี 

 ระบบการยอยอาหารของสัตวปก การศกึษาเร่ืองความตองการทาง  พลังงาน 

โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาต ุ และไวตามิน เพื่อการดาํรงชีวิต การ
เจริญเติบโต และการใหผลผลิตของสัตวปก การยอยอาหาร และการดูดซึมอาหาร
จาํพวกคารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตว
ปก 

 

5043402 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเด่ียว   3(2-2) 

 Monogastric Nutrition 

 ระบบการยอยอาหารของสัตวกระเพาะเดี่ยว การศึกษาเร่ืองความตองการ
ทางพลังงาน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต 

การเจริญเติบโต และการใหผลผลิต การยอยอาหาร และการดดูซึมอาหารจําพวก
คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวกระเพาะ
เดี่ยว เชน สุกร 

 

5043403 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง   3(2-2) 

 Ruminant Nutrition 

 ระบบการยอยอาหารสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง กระบวนการทางสรีรวิทยา 
กระบวนการทางเคมี และการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกี่ยวของกับการใชอาหารให
เปนประโยชนตอรางกาย ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินคุณคาอาหาร 
ความตองการ การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวใหญชนิดตาง ๆ 
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5043501 การผสมเทียมสัตวใหญ   3(2-2) 

 Livestock Artificial Insemination 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  5051201   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวใหญ การรีดน้ําเช้ือ การ
ตรวจ   คุณภาพของนํ้าเช้ือ การขยายและเจือจางน้ําเช้ือ การเกบ็รักษาน้ําเช้ือ และ
ปจจัยท่ีมีผลตอการผสมติด 

 

5043502 การเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน   3(2-2) 

 Integration of Livestock Enterprises 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ศึกษาการเล้ียงสัตวรวมกนั เพื่อใชมูลสัตวเปนอาหาร หรือกับงานเกษตร
อยางอ่ืน อัตราการเล้ียงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนดิอาหารท่ีใชสมทบ การผลิต 

การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและการจําหนาย 
 

5043503 การจัดการของเสียจากสัตว   3(3-0) 

 Animal Waste Management 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : อินทรียเคมี   และ  4032601    จุลชีววิทยา 
 ของเสียและส่ิงเหลือใชจากการเล้ียงสัตว การนําเอาของเสียและส่ิงเหลือใช
มาดัดแปลงใหเปนประโยชน 

 

5043504 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง   3(2-2) 

 Techniques of Specific Animal Husbandry 

 เลือกเรียนสัตวท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน ตามความเหมาะสม 

โดยศึกษาเกีย่วกับประเภทและพันธุ โรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง ข้ันตอนและ
วิธีการเล้ียง การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การตลาด 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 

 

5043505 การเล้ียงสัตว   2(1-2) 

 Animal Husbandry 

 ศึกษาปญหาการเล้ียงสัตวและขอมูลในการเล้ียงสัตวบางชนิดในประเทศ
ไทย ประโยชนของสัตวเล้ียงท่ีดีตอชีวิตประจําวัน ปจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว
และการเพ่ิมผลผลิตของการเล้ียงสัตว ประเภทของสัตวเล้ียง การเล้ียงสัตว ท่ี
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน การเลือกทําเลเล้ียงสัตว โรงเรือนและอุปกรณ การ
คัดเลือกพันธุและการตอนสัตว อาหารและการใหอาหารสัตว การปฏิบัติบํารุงและ
การปองกันรักษาโรคสัตว การตลาด 

 

5043506 การเล้ียงสัตวทดลอง   2(1-2) 

 Laboratory Animals Raising 

 ความสําคัญ และประโยชนของสัตวทดลอง ชนิดของสัตวทดลอง การเล้ียง
สัตวทดลอง การใหอาหาร การผสมพันธุ สรีรวิทยาทั่วไป การนําสัตวทดลองมาใช
ศึกษาโรคตาง ๆ โรคและการปองกันรักษาสัตวทดลอง 

 

5044401 โภชนศาสตรประยุกต   3(2-2) 

 Applied Animal Nutrition 

  การประยกุตใชวัตถุดิบเพื่อเปนอาหารสัตว  โดยพิจารณาจากคุณคาทาง 
 อาหารของวัตถุดบินั้น  ขอด ีขอเสียของวัตถุดิบแตละชนดิเม่ือใชเล้ียงสัตว  โดย 
 พิจารณาผลที่จะเกดิข้ึนในขบวนการตาง ๆ    ภายในรางกายสัตว       และวิธีการ 
 ปรับปรุงวัตถุดบิเพื่อใหเหมาะสมกับการเล้ียงสัตวชนิดตาง ๆ 

 

5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว   3(2-2) 

 Feed Analysis 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน :  5041401   อาหารและการใหอาหารสัตว    และ 
                                                                   44021107    เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

  ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะห      
 คุณภาพอาหารสัตวโดยใชกลองจุลทรรศน และการวิเคราะหคุณภาพของอาหารแบบ     

 ตาง ๆ 

 



 554 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 

 

5044403 สารพิษในอาหารสัตว   3(3-0) 

 Feed Toxicity 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 

 ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกดิสารพิษในอาหาร การทําลาย    
สารพิษในอาหาร การตรวจหาสารพษิในอาหารสัตว ลักษณะอาการของสัตวท่ีกิน
อาหารที่มีสารพิษ การแกไขและการปองกนัรักษาสัตวท่ีกินอาหารท่ีมีสารพิษ 

 

5044404 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ   3(2-2) 

 Meat and Meat Products 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน  :  5041101  หลักการเล้ียงสัตว  และ  4032601  จุลชีววิทยา 
 โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเกบ็รักษาเนื้อสัตว การแปรรูป
เนื้อสัตว การบรรจุหบีหอ การจัดการตลาด 

 

5044405 น้าํนมและผลิตภัณฑนม   3(2-2) 

 Milk and Milk Products 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  และ  4032601  จุลชีววิทยา 
 โครงสรางและองคประกอบของนํ้านม  การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม  การ
เก็บรักษาน้ํานม  การแปรรูปและผลิตภัณฑ  การบรรจุหบีหอ  การตลาด 

 

5044406 ไขและเนื้อไก   3(2-2) 

 Egg and Chicken Meat 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  และ  4032601  จุลชีววิทยา 
  โครงสรางและองคประกอบของไขและเนื้อไก  การเกบ็รักษาไขและเนื้อไก 
 การแปรรูปไขและเนื้อไก  การตลาด 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 

 

5044501 การปรับปรุงพันธุสัตว   3(3-0) 

 Animal  Breeding 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4032401 พันธุศาสตร 
 หลักพื้นฐานและการใชหลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของสัตว โดยเนนการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณคาอัตรา
พันธุกรรม ระบบการผสมพันธุและประมาณคาของพอพันธุและแมพันธุ 

 

5044502 การเจริญเติบโตของสัตว   3(2-2) 

 Animal Growth 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา  และ 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 ศึกษาเกี่ยวกับลูกสัตวขณะเปนตัวออนในครรภ ลูกสัตวหลังคลอดและการ
เจริญเติบโตของสัตวท่ีโตเต็มท่ี โดยเนนทางดานอาหาร สรีรวิทยาและผลทาง
พันธุกรรมและความสัมพันธ ท้ังหมด  ปจจัย ท่ีควบคุมและมีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโต 

  

5044503 พฤติกรรมของสัตว   3(2-2) 

 Animal Behavior 

 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 
 พฤติกรรมของสัตว   อิทธิพลของฮอรโมนและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมและประโยชนของพฤติกรรมท่ีสัตวแสดงออก 

 

5044504 การจัดการฟารมสัตวปก   3(3-0) 

 Poultry Farm Management 

 ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการจดัการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการฟารมสัตวปก การวางแผนทําฟารม
สัตวปก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทุนและรายได
ในการทาํฟารมสัตวปก หลักการคํานวณ ผลสถิติและสถิติประชากร 
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รหัส                          ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป) 

 

5044505 การจัดการฟารมสัตวเล็ก   3(3-0) 

Small-Animal Farm Management  

 ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการจดัการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการฟารมสัตวเล็ก การวางแผนทําฟารม
สัตวเล็ก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอทุนและรายได
ในการทาํฟารมสัตวเล็ก หลักการคํานวณ ผลสถิตแิละสถิติประชากร 

 

5044506 การจัดการฟารมสัตวใหญ   3(3-0) 

 Livestock Farm Management 

 ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการจดัการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการฟารมสัตวใหญ การวางแผนทํา
ฟารมสัตวใหญ การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอทุน
และรายไดในการทําฟารมสัตวใหญ หลักการคํานวณ ผลสถิติและสถิติประชากร 

 

5044507 เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว   3(2-2) 

 Animal Improvement Techniques 

 เทคนิคท่ัวไปและเทคนิคใหม ๆ ในการผสมพันธุสัตว และการปรับปรุง
พันธุสัตวใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยใชหลักพันธุศาสตรการผสม
พันธุสัตว การบันทึกประวัติ การวิเคราะหขอมูลและการคัดเลือก 
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หมูวชิาสัตวรักษ   
(505) 

 

 

  หมูวชิาสัตวรักษ   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร    ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปน  ดงันี ้
  1.  โรคและปรสิตวิทยาของสัตว     (505-1--) 

  2.  กายวิภาคและสรีรวิทยา     (505-2--) 

  3.  สัตวรักษท่ัวไป      (505-3--) 

  4.  วทิยาศาสตรสุขภาพสัตว     (505-4--) 

 5.  วทิยาภูมิคุมกัน      (505-5--) 

        6.                   (505-6--) 

7.                                                           (505-7--) 

8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (505-8--) 

9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ  (505-9--) 

           การสัมมนาและการวิจยั      
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หมูวชิาสัตวรักษ  (505)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5051101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 2(1-2) 

5051102  ปรสิตวิทยา 2(1-2) 

5051103  พยาธิวทิยาท่ัวไป 2(1-2) 

5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3(2-2) 

5052101  โรคสัตวสูคน 2(1-2) 

5052301  เภสัชวิทยาเบือ้งตน 2(2-0) 

5052302  ศัลยศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0) 

5052303  การบังคับสัตว 1(0-2) 

5053101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 2(1-2) 

5053102  โรคและการสุขาภิบาลสัตวเล็ก 2(1-2) 

5053103  วทิยาการระบาดและการปองกันควบคุมโรคในสัตวเล้ียง 3(3-0) 

5053201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก 2(1-3) 

5053202  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล็ก 2(1-3) 

5053301  กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว 2(2-0) 

5053302  หลักการสงเสริมการปศุสัตว 3(3-0) 

5053502  วทิยาภูมิคุมกนัโรคในสัตวเล้ียง 2(2-0) 

5053801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพ
สัตว  2 

2(90) 

5054101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวใหญ 2(1-3) 

5054102  โรคและปรสิตของสัตวน้ํา 2(2-0) 

5054201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวใหญ 2(1-3) 

5054301  สูตศิาสตรและเธนุเวชวิทยา 2(1-2) 

5054401  มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑนม 2(1-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5054402  สาธารณสุขศาสตรทางสัตวแพทย 2(1-2) 

5054403  สุขศาสตรเนื้อสัตว 3(3-0) 

5054802  การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 2 3(250) 

5054901  ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรสุขภาพสัตว 3(3-0) 

5054902  สัมมนาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 1(0-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาสัตวรักษ  (505) 

 

รหัส                ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                        น.(ท-ป) 

 

5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป       2(1-2) 

  General  Diseases  and  Sanitation  of  Domestic   Animals 

กระบวนการเกิดโรค  โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวปก  สัตวเล็ก สัตว
ใหญ  อาการของโรค  การตรวจวินจิฉัยและการปองกันกําจัดโรคตาง  ๆ  การ
สุขาภิบาลสัตว  การทําความสะอาด   อุปกรณและเคร่ืองมือตาง  ๆ 

 

5051102 ปรสิตวิทยา         2(1-2) 

  Parasitology 

   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปรสิต  ลักษณะวงจรชีวิต  การแบงหมวดหมู และ   
สรีรวิทยาของปรสิต  ความเสียหายของสัตวท่ีเกิดจากปรสิต  การตรวจวินจิฉัยการ
ปองกันและการกาํจัดปรสิต 

 

5051103  พยาธิวทิยาท่ัวไป        2(1-2) 

  General  Pathology 

 พยาธิวทิยาของเซลลและเนื้อเยื่อ  พยาธิสภาพของอวัยวะในระบบตาง  ๆ   

ในรางกายสัตว  การผาซากเพ่ือชันสูตรโรค  การเกบ็ตัวอยางพยาธิเพื่อตรวจหาพยาธิ
สภาพเพื่อสนับสนุนการวินจิฉัยโรค 

 

5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว            3(2-2) 

  Animal  Anatomy  and  Physiology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301  สัตววิทยา 
   ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในรางกายสัตว  
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 

 

5052101          โรคสัตวสูคน         2(1-2) 

  Zoonosis 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 5051101   โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 

 การแบงชนิดโรคสัตวสูคน  โรคจากสัตวใหญ  สัตวเล็กและสัตวปก  การ 
ปองกัน 

 

5052301 เภสัชวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0) 

  Introduction  to  Pharmacology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :   4021101   เคมีท่ัวไป   l 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธ์ิของยา  การเปล่ียนแปลง  การ
ขับถาย  การเกดิปฏิกิริยาของยาในรางกายของสัตว  การใชยาประเภทตาง ๆ       

รวมถึงอาหารเสริมและสารเรงการเจริญเติบโต 

 

5052302 ศัลยศาสตรเบ้ืองตน        2(2-0) 

  Introduction   to   Animal    Surgery 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5051201     กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
การเตรียมตัวสัตวกอนทําศัลยกรรม  ขอบงช้ีในการบาํบัด  ชนิด  การเกิด  

การหาย  การรักษาแผล  การหามเลือด  การผาตัดอยางงาย  อุปกรณและวิธีการทาง
ศัลยกรรม  อาการแทรกซอนหลังการดําเนินงาน  การดูแลภายหลังการวางยา  การ 
ดแูลสัตวหลังผาตัด 

 

5052303 การบังคับสัตว         1(0-2) 

  Restraint   of  Animals 

   วิธีการบังคับควบคุมสัตวตาง  ๆ   สําหรับการตรวจและการรักษา 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 

 

5053101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก       2(1-2) 

  Avian  Diseases  and   Sanitation 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  5051101   โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 

   โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวปก  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินจิฉัย   
แนวทางการรักษา  การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล 

 

5053102 โรคและการสุขาภิบาลสัตวเล็ก       2(1-2) 

  Small  Animal  Diseases  and  Sanitation 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 

   โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวเล็ก  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินจิฉัย   
แนวทางการรักษา  การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล 

 

5053103 วิทยาการระบาดและการปองกันควบคุมโรคในสตัวเล้ียง    3(3-0) 

  Epidemiology  and  Animal  Diseases  Control 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601    จุลชีววิทยา 
หลักระบาดวิทยา  ลักษณะของโรคระบาด การระบาดของโรคเน่ืองจากเช้ือ  

จุลินทรีย      วิธีการระบาด  วงจรการระบาดของโรค  การปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว  และโรคที่มีความสําคัญตอชุมชน 

 

5053201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก      2(1-3) 

  Avian  Anatomy  and  Physiology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมท้ังกลไกหรือ

ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร   กลไกการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย
สัตวปก  เพื่อนําเอาความรูและเทคนิคไปใชในการแกไขปญหาในการเล้ียงสัตวปก 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 

 

5053202 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล็ก      2(1-3) 

  Small   Animal  Anatomy   and    Physiology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมท้ังกลไก หรือ

ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร  กลไกการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย
สัตวเล็กเพื่อนําเอาความรูและเทคนิคไปใชในการแกปญหาในการเล้ียงสัตวเล็ก 

 

5053301 กฏหมายเก่ียวกับการปศุสัตว       2(2-0) 

  Livestock   Legislation 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฏหมาย  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว  และ
สัตวในประเทศไทย  และหลักเกณฑการจัดต้ังฟารมเล้ียงโค  กระบือ  เพื่อ สงออก 

 

5053302 หลักการสงเสริมการปศุสัตว       3(3-0) 

  Principles  of  Livestock  Extension 

 ความหมาย  ความสําคัญ   และขอบเขตของการสงเสริมการปศุสัตว  
ปรัชญาหลักการและวิธีการสงเสริมปศุสัตว   การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ
ในงาน สงเสริมการปศุสัตว  ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตว  และ
แนวทางแกไข 

 

5053502 วิทยาภูมิคุมกันโรคในสัตวเล้ียง       2(2-0) 

  Immunology  of  Domestic  Animal 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 
กลไกการปองกันการติดเช้ือของรางกายโดยท่ัวไป  ความตานทานโรคและ

การสรางความตานทานโรคแบบตาง ๆ  การตอบสนองตอสารท่ีเขาสูรางกาย  ภูมิแพ  
และช็อคแอนติเจนแอนติบอดี้  วัคซิน  การทดสอบโรคสัตวโดยวิธีซีรัมวิทยา 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 

 

5053801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ  วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว   2    2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Animal Health Science 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-

การณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของ 
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู    ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและ    
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ  หรือรูปแบบ   

ตาง ๆ   ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 

5054101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวใหญ       2(1-3) 

  Large  Animal  Diseases   and  Sanitation 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051101   โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 

โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวใหญ  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินจิฉัย
แนวทางการรักษา  การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล 

 

5054102 โรคและปรสิตของสัตวน้ํา       2(2-0) 

  Diseases  and   Parasites  of  Aquatic  Animals 

โรคและปรสิตของสัตวน้าํท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  สาเหตุของโรค  

การวินจิฉัยโรคและแนวทางการรักษาเบ้ืองตน 

     

5054201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวใหญ      2(1-3) 

  Large  Animal  Anatomy  and  Physiology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมท้ังกลไก หรือ

ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร  กลไกการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย
สัตวใหญ  เพื่อนําความรูและเทคนิคไปใชในการแกไขปญหาในการเล้ียงสัตวใหญ 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 

 

5054301 สูตศิาสตรและเธนุเวชวิทยา       2(1-2) 

  Theriogynology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051201   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
การตั้งครรภ  การคลอด  และการชวยเหลือในการคลอด  การแทงและ

สาเหตุ  การตรวจทอง  การดูแลลูกสัตวแรกเกิด  การผสมเทียม  การสังเกตการเปน
สัด  ชวงเวลาในการผสม  การตกไข  การเปนหมัน 

 

5054401 มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑนม     2(1-3) 

  Quality  Standard  and  Milk  Product  Control 

การควบคุมการผลิต  ขบวนการผลิต  การเกบ็รักษา  การกระจาย  และ
การตลาดของผลิตภัณฑน้าํนม 

 

5054402 สาธารณสุขศาสตรทางสัตวแพทย       2(1-2) 

  Veterinary  Public  Health 

ความหมาย  และขอบเขตของงานสัตวแพทยในดานสาธารณสุข   การตรวจ
วินจิฉัย   การปองกันและควบคุมชนิดของอาหารที่กาํเนิดจากสัตวท่ีกอใหเกิดโรค
และเปนพิษในมนุษยและสัตว   การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารที่กาํเนิด
จากสัตว   การควบคุมดานสุขาภิบาลในโรงงานฆาสัตวและโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากสัตว 

 

5054403 สุขศาสตรเนื้อสัตว        3(3-0) 

  Meat   Hygiene 

ความหมาย   และความสําคัญของสุขาภิบาล  การสุขาภิบาล  การตรวจ
วเิคราะหคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสัตว   ตลอดจนการจัดการสุขศาสตรของเนื้อสัตว 
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับการบริโภค 

 

 

 



 566 

รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 

 

5054802 การฝกประสบการณวชิาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  2   3(250) 

  Field  Experience  in  Animal  Health   Science 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร  ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สัตว  ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบันเห็นสมควร  จนทําใหเกิดทักษะ  ความรู  ความเช่ือม่ันใน
ตนเอง  มีการเสนอผลงาน  รายงานและตองผานการประเมินผลของสถาบัน 

 

5054901 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว      3(3-0) 

  Special  Problems 

   การคนควาและวิจัยงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  และเสนอรายงาน 

 

5054902 สัมมนาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว       1(0-2) 

  Seminar  in  Animal  Health  Science 

   คนควาขอมูลปญหาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  รวบรวม  วเิคราะห 
ปญหาเรียบเรียง  เสนอรายงานเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
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หมูวชิาการประมง  
(506) 

 

 

  หมูวชิาการประมง  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี ้
 1.  การเพาะเล้ียงสัตวน้าํท่ัวไป (506-1--) 

 2.  การเพาะเล้ียงปลา (506-2--) 

 3.  การเพาะเล้ียงกุง (506-3--) 

 4.  โรคและศัตรูสัตวน้ํา (506-4--) 

 5.  เคร่ืองมือท่ีใชจับสัตวน้ํา (506-5--) 

 6.  การจับสัตวน้ํา (506-6--) 

 7. (506-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (506-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ    (506-9--) 

           การสัมมนาและการวจิยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 568 

หมูวชิาการประมง  (506)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

5061101 

5061102 

5061103 

5061104 

5061105 

5061201 

5062101 

5062102 

5062201 

5062401 

5063101 

5063102 

5063103 

5063201 

5063202 

5063203 

5063301 

5063401 

5063402 

5063403 

5063404 

5063406 

5063407 

5063410 

5063501 

5063106 

- 

- 

3661103 

3661104 

3661105 

3661201 

3662105 

3662106 

3662202 

3662401 

3663107 

5063301 

5063302 

3663203 

3663205 

- 

5063208 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หลักการประมง 
หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การวิเคราะหน้าํและคุณภาพน้ํา 
นเิวศวิทยาแหลงน้ํา 
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
มีนวิทยา 
การสรางบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
อาหารสัตวน้ํา 
การเพาะพันธุปลา 
โรคพยาธิและศัตรูสัตวน้ํา 
การเพาะเล้ียงสัตวน้าํชายฝง 
หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑประมง 
การเกบ็ถนอมสัตวน้ํา 
การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน 

การเล้ียงปลาน้าํจืด 

อาหารและการใหอาหารปลา 
การเล้ียงกุง 
วทิยาศาสตรทางทะเลเบ้ีองตน 

สมุทรศาสตรท่ัวไป 

สมุทรศาสตรเคมี 

สมุทรศาสตรกายภาพ 

ชีววิทยาทางทะเล 
ชีววิทยาของน้าํกรอย 
เคร่ืองมือการประมง 
หลักเศรษฐศาสตรประมง 
แพลงตอนวิทยาเบื้องตน 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

น(ท-ป) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(100) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

5(450) 

1(0-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

5063107 

5063108 

5063110 

5063112 

5063801 

5064111 

5064113 

5064114 

5064115 

5064201 

5064211 

5064213 

5064214 

5064304 

5064305 

5064408 

5064409 

5064502 

5064504 

5064802 

5064901 

5064902 

5064903 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

สาหราย 
พรรณไมน้ํา 
นเิวศวิทยาของแหลงน้ําจดื 

สัตวไมมีกระดูกสันหลังทางการประมง 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  3 

ชลธีวิทยา 
การอนุรักษสัตวน้ํา 
กุง 
ปู 

การเล้ียงและเพาะพันธุปลาสวยงาม 

พันธุศาสตรสัตวน้ํา 
การเพาะเล้ียงสัตวทะเล 
เร่ืองเฉพาะทางเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การใหความเยน็ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประมง 
หอยทะเล 
มลพิษในทะเล 
การจัดการฟารมสัตวน้ํา 
องคการสะพานปลาและกิจการแพปลา 
การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  3 

สัมมนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
ปญหาพิเศษการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับการประมง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาการประมง (506) 

 

รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5061101 หลักการประมง   3(2-2) 

 Principles of Fisheries 

 ประโยชนของสัตวน้ํา   ชนิด   และความสําคัญทางเศรษฐกิจของการประมง
ในประเทศไทย หลักการ  เพาะเล้ียงสัตวน้าํเบ้ืองตน เกี่ยวกับการขยายพนัธุ การ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา การสงวนรักษาพันธุสัตวน้ํา พระราชบัญญัติการประมงและ
เคร่ืองมือจับสัตวน้ํา 

 

5061102 หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   3(2-2) 

 Principles of Aquaculture 

 ประวัตกิารเพาะเล้ียงสัตวน้าํในตางประเทศและประเทศไทย การเพาะเล้ียง
สัตวน้าํในประเทศไทย และตางประเทศในปจจุบัน หลักเกณฑและการเตรียมการ
เพาะเล้ียงสัตวน้าํชนิดตาง ๆ ท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

 

5061103 การวิเคราะหน้าํและคุณภาพน้ํา   3(2-2) 

 Water Analysis and Water Quality for Fishery 

 ศึกษาเกีย่วกับการวิเคราะหน้ํา สวนประกอบของนํ้า ส่ิงเจือปนในน้าํ เชน 

กาซ เกลือแร ธาตุอาหารและสารประกอบชนิดอ่ืน ๆ คุณสมบัติของนํ้าทางดานเคมี 

ชีวะ และทางดานกายภาพ เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การปรับปรุงคุณภาพของน้ําให
เหมาะสมกบัการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5061104 นเิวศวิทยาแหลงน้ํา   3(2-2) 

 Principles of Aquatic Ecology 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศน  
โดยเฉพาะระบบนิเวศนของแหลงน้ํา วัฏจักรของสาร การแพรกระจายของพืชและ
สัตว ประชากร มลพิษ การสงวนทรัพยากร การศึกษานอกสถานท่ี 

 

5061105 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   3(2-2) 

 Fish Breeding Technology 

 ศึกษาหลักและวิธีการเพาะเล้ียงสัตวน้าํท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจใน
ทองถ่ิน การเล้ียงดูและคัดเลือกพอพันธุแมพันธุ การเพาะพันธุสัตวน้าํดวยวิธี  ตาง ๆ 

การอนุบาลและการเล้ียง 
 

5061201 มีนวิทยา   3(2-2) 

 Ichthyology 

 ลักษณะ โครงสรางและระบบตาง ๆ ของปลา กายวภิาคและสรีรวิทยา  
พ้ืนฐานของปลา อนุกรมวิทยาของปลา ปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 

5062101 การสรางบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   3(2-2) 

 Fishpond Construction 

 ศึกษาหลักเกณฑ และการปฏิบัตใินการเลือกทําเลสรางบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การสํารวจ การวิเคราะหดนิและผลกระทบจากพืชบก การทําแผนผัง การสรางบอ 
ขนาดและการจัดระบบน้ําทีตองการใชในการเพาะเล้ียง 

 

5062102 อาหารสัตวน้ํา   3(2-2) 

 Fish Feed and Feeding 

 ศึกษาชนดิ ประเภท คุณคาของอาหารท่ีใชเล้ียงสัตวน้ํา แหลงของอาหาร การ
สรางอาหารธรรมชาติในบอ การเตรียมและการใหอาหาร 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5062201 การเพาะพันธุปลา   3(2-2) 

 Fish Breeding 

 ศึกษาหลักการ วิธีการและดาํเนินการคัดเลือก และเล้ียงพอแมพันธุปลา การ
เพาะพนัธุปลาดวยวิธีตางๆ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา 

 

5062401 โรคพยาธิและศัตรูสัตวน้ํา   3(2-2) 

 Diseases and Parasites of Fish 

 ศึกษาเกีย่วกับโรคพยาธิและศัตรูของสัตวน้ํา ท้ังท่ีพบในธรรมชาติและท่ีพบ
ในบอเล้ียง ชนิด ลักษณะและอาการของสัตวน้าํท่ีเปนโรค ฤดูกาลท่ีระบาด การ
ปองกันและการกําจัดรักษา ตลอดจนผลกระทบตอผูบริโภค 

 

5063101 การเพาะเลี้ยงสัตวน้าํชายฝง   3(2-2) 

 Coastal Aquaculture 

 นเิวศวิทยาปาชายเลน การเล้ียงและการเพาะพันธุสัตวน้าํชายฝงท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน การเพาะเล้ียงปลา กุง ปู หอย สาหราย 

 

5063102 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑประมง   3(2-2) 

 Principle of Technology in Fishery Products 

  องคประกอบของปลาและสัตวน้าํอ่ืน การเปล่ียนแปลงขององคประกอบ 

หลักการเบื้องตนในการเก็บรักษามาตรฐานและหลักควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ  

 ประมง 
 

5063103 การเก็บถนอมสัตวน้ํา   3(2-2) 

 Fish Preservation 

  หลักและวิธีการเก็บถนอมสัตวน้าํใหเหมาะสมแกการใชประโยชน ปจจัยท่ีมี  

                          ผลตอคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑประมง 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5063106 แพลงตอนวิทยาเบ้ืองตน   3(2-2) 

 Introduction to Planktonology 

  ศึกษาเกีย่วกับนิยามของแพลงตอน การจดัหมวดหมูและแยกกลุมของแพลง  
                           ตอนการจัดหมวดหมูและแยกกลุมของแพลงตอนน้ําจืด นํ้ากรอยและน้ําเค็ม ลักษณะจําเพาะ 
 และศัพทจาํเพาะในสาขาแพลงตอนวิทยา  วงจรชีวิต  แหลงท่ีอยูอาศัย  อาหารของ 
 แพลงตอน บทบาทของแพลงตอนในหวงโซอาหาร การเกบ็รักษา และการสุมนับ    

                           จาํนวน 

 

5063107 สาหราย    3(2-2) 

 Phycology 

 สัณฐานวิทยาการแพรกระจาย การใชประโยชน และการจัดจําแนกหมวดหมู 
 ของสาหราย 
 

5063108 พรรณไมน้ํา   3(2-2) 

 Aquatic Plants and Fisheries 

  ชีววิทยาของพนัธุไมน้าํแตละชนิด ประโยชนและโทษของพืชน้ําตอการ  
                 ประมง  การควบคุมพืชน้ํา การกําจัดน้ําเสียโดยใชพืชน้ํา 
 

5063110 นเิวศวิทยาของแหลงน้าํจืด   3(2-2) 

 Ecology of Freshwaters 

 นเิวศปจจัย วงจรของแรธาตุ การกระจายของส่ิงมีชีวิต และการสงผาน
พลังงานรวมท้ังอิทธิพลของมนุษยตอระบบนิเวศ การอนุรักษระบบนิเวศของแหลง
น้าํจืด 

 

สัตวไมมีกระดกูสันหลังทางการประมง   3(2-2) 5063112 

 Invertebrates for Fisheries 

  ประเภท  ชนิด  ชีววิทยาท่ัวไป  และความสําคัญของสัตวไมมีกระดกูสันหลัง 
 ทางประมง 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5063201 การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน   3(2-2) 

 Integrated Fish Breeding 

 หลักการเล้ียงปลารวมกับการเล้ียงสัตวชนดิตาง ๆ วิธีการเล้ียง อัตราในการ
เล้ียง ตนทุนการผลิต การใหอาหารสมทบ ผลผลิตและการจําหนาย 

 

5063202 การเล้ียงปลาน้าํจืด   3(2-2) 

 Fresh Water Fish Raising 

 การเล้ียงปลาน้าํจืดท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาจีน ปลาตะเพียน-ขาว 
ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาชอน ปลาบู ฯลฯ การเลือกทําเล การเตรียมบอ 
ขนาดและอัตราการปลอย การใหอาหาร การปองกนัและกําจัดศัตรูและโรคปลา 
ตนทุนการผลิต การตลาด 

 

5063203 อาหารและการใหอาหารปลา   3(2-2) 

 Fish Food and Feeding 

  ศึกษาชนดิ ประเภท คุณคาของอาหารท่ีใชเล้ียงสัตวน้ํา  แหลงของอาหาร 
 การสรางอาหารธรรมชาติในบอ การเตรียมและการใหอาหาร 
 

5063301 การเล้ียงกุง   3(2-2) 

 Shrimp Culture 

 ศึกษาการจดัจาํแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุง การเลือกสถานท่ี การ
เตรียมบอเล้ียง การเล้ียง การใหอาหาร การปองกันกําจดัศัตรู การดูแลรักษา และ
การตลาดของกุงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 

5063401  วทิยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน   3(3-0) 

 Introduction to Marine Science 

  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร  การใชประโยชนทรัพยากร  
 การบริหารและการวางแผน เพื่อการใชประโยชนจากทะเลและมหาสมุทร 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5063402 สมุทรศาสตรท่ัวไป   3(2-2) 

 General  Oceanography 

  กาํเนิดและลักษณะของทะเลและมหาสมุทร  สมบัติทางเคมีและกายภาพของ 
 น้าํทะเล   ตลอดจนอิทธิพลตอส่ิงมีชีวิต 

 

5063403   สมุทรศาสตรเคมี   3(2-2) 

 Chemical  Oceanography 

  สมบัตทิางเคมี  ปริมาณแรธาตุ และองคประกอบของน้ําทะเล 
 

5063404 สมุทรศาสตรกายภาพ   3(2-2) 

 Physical  Oceanography 

  สมบัตทิางกายภาพและการหมุนเวยีนของน้าํทะเล 
 

5063406 ชวีวิทยาทางทะเล   3(2-2) 

 Marine Biology 

  ชีววิทยาของสัตวและพืชทะเล   สภาพแวดลอม   ประโยชนจากพืชและสัตว 
 ดงักลาวในทางการประมง 
 

5063407 ชวีวิทยาของน้าํกรอย   3(2-2) 

 Biology of Brackishwater 

 พืชและสัตวในน้ํากรอย   การดํารงชีพและการปรับตัวของพืชและสัตวตอ
การเปล่ียนแปลงทางเคมีและฟสิกส 

 

5063410 เคร่ืองมือการประมง   3(2-2) 

  Fishing Gear 

เคร่ืองมือทําการประมงทะเลชนิดตาง ๆ และวิธีใช    

 

 

 



 576 

 รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5063501 หลักเศรษฐศาสตรประมง       3(3-0) 

  Principles of Fishery Economics 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591105  เศรษฐศาสตรท่ัวไป 

   ความสําคัญของทรัพยากรประมงท่ีมีตอเศรษฐกิจ  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยว 
กบัการจัดการทรัพยากรประมง  การตลาดของสินคาสัตวน้ํา  การบริหารและ
นโยบายการตลาด การวิเคราะหราคาสินคาสัตวน้ํา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

5063801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ  3   2(100) 

  Preparation for Field Experience in Aquaculture  3 

จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ 
  วชิาชีพในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัว 

ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  

โดยการ    กระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ  

 

5064111 ชลธีวทิยา         3(2-2) 

  Limnology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4021101  เคมีท่ัวไป  1 

     4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 

  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  ในแหลงน้าํจืด 

 

5064113 การอนุรักษสัตวน้ํา   3(2-2) 

  Aquatic Animal Conservation 

   ศึกษาเกีย่วกับชีววิทยาทางดานการสืบพันธุ  การกินอาหาร  การเตบิโต การ  
               แพรกระจายของสัตวน้าํในแหลงน้ํา  สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเพ่ิมจํานวน 

สัตวน้าํอิทธิพลท่ีมีผลตอการลดจํานวนสัตวน้ํา   ผลกระทบของการประมงตอการลด  

จาํนวนสัตวน้าํ  มาตรการควบคุมและอนุรักษสัตวน้ํา  ปญหาเกี่ยวกับดานการ
อนุรักษสัตวน้าํ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5064114 กุง          3(2-2) 

  Natantia 

   ลักษณะท่ัวไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของกุงท่ีมีความสําคัญทาง 
เศรษฐกิจ 

 

5064115 ป ู         3(2-2) 

  Reptantia 

   ลักษณะท่ัวไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของปูท่ีมีความสําคัญทาง 
เศรษฐกิจ 

 

5064201 การเล้ียงและเพาะพันธุปลาสวยงาม   3(2-2) 

 Fancy Fish Raising 

 ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเปนอยู การเล้ียงและคัดเลือกพอพันธุ    แม
พันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล โรคพยาธิและการปองกันรักษา ตลอดจน  วสัดุ
อุปกรณในการเล้ียงปลาสวยงาม เชน ภาชนะท่ีใชเล้ียง พันธุไมน้าํท่ีใชในการจัดตู
ปลา ระบบการกรองนํ้า คุณสมบัติของน้ํา และอาหารท่ีใชเล้ียงปลาแตละชนิด 

 

5064211 พันธุศาสตรสัตวน้ํา   3(3-0) 

 Genetic of Aquatic Animals 

 หลักการทางพนัธุศาสตรสัตวน้ํา  การศึกษาโครโมโซม การถายทอดลักษณะ
ท้ังคุณภาพและปริมาณการใชประโยชนพันธุศาสตรในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 

5064213 การเพาะเลี้ยงสัตวทะเล   3(2-2) 

 9Breeding and Culture of Marine Animals 

หลักและวิธีการเพาะฟก  อนบุาล และเล้ียงสัตวทะเลท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ    
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5064214 เร่ืองเฉพาะทางเพาะเล้ียงสัตวน้ํา       3(2-2) 

 Selected Topics in Aquaculture 

หวัขอท่ีนาสนใจทางเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  หวัขอเร่ืองเปล่ียนไปในแตละภาค    

การศึกษา 
 

5064304 การใหความเยน็ผลิตภัณฑสัตวน้ํา   3(3-0) 

  Refrigeration of Aquatic  Products 

   หลักการและระบบของเคร่ืองทําความเยน็  การใชความเยน็เก็บรักษาผลิต 

ภณัฑสัตวน้ํา 
 

5064305 การควบคุมคณุภาพผลิตภณัฑประมง      3(2-2) 

  Quality Control of Fishery Products 

   หลักการควบคุมคุณภาพ   วธีิการวัดคาปจจัยท่ีเกีย่วของกับคุณภาพของ 
วตัถุดิบ และผลิตภัณฑประมง  การควบคุมการผลิต  การใชวิธีทางสถิติในการ
ประเมินผล 

 

5064408 หอยทะเล         3(2-2) 

  Marine Molluses 

   ลักษณะท่ัวไป  อนุกรมวิธาน  นเิวศวิทยาของหอยทะเล  ววิฒันาการของ 
  หอยทะเล  ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 

5064409 มลพิษในทะเล         3(2-2) 

  Marine Pollution 

ชนิดและท่ีมาของการเกิดมลพิษ การพัดพาลงสูทะเล และการแพรกระจาย
ในนํ้าในตะกอน ในสัตว และพืชทะเล ผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศวิทยาของทะเล 

และตอคน 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5064502 การจัดการฟารมสัตวน้ํา        3(2-2) 

  Fish Farm Management 

ศึกษาหลักการท่ัวไปในการจดัการทําฟารมสัตวน้ํา การวางแผน การจัดการ
ธุรกิจ การบริหาร  การคํานวณผลผลิตและสถิติประชากร  ปญหาและปจจัยท่ีมี 

ผลกระทบตอ การจัดการฟารม 
 

5064504 องคการสะพานปลาและกิจการแพปลา      2(2-0) 

  Fish Marketing Organization and Wholesale Activities  

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับองคการสะพานปลาและกิจการแพปลา  การ
ดาํเนินงานขององคการสะพานปลาและกิจการแพปลา  การพัฒนา และการสงเสริม
ตลาดสินคาสัตวน้าํของประเทศไทย 

 

5064802 การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3                 5(450) 

  Field Experience in Aquaculture 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
เชน การเตรียมบอ  การเล้ียงและดูแลรักษา การปองกันโรคพยาธิ  การจําหนาย  การ
เพาะพนัธุปลา  การอนุบาล การเล้ียงและควบคุมโรค เปนตน  ณ  สถานท่ีซ่ึงสถาบัน
กาํหนดในหนวยงานเอกชน  หรือหนวยงานราชการท่ีเกีย่วของกับการเพาะเล้ียงสัตว
น้ํา  มีการเสนอผลงาน และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวชิาชีพ
แลว 

 

5064901 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ       1(0-2) 

  Seminar in Aquaculture 

   การอภิปรายกลุม  การเสนอรายงานเก่ียวกบัวิทยาการใหม  ๆ  การรวบรวม 

  ขอมูลตาง ๆ   รวมท้ังปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานของประเทศไทย  หรือของ 
ตางประเทศ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 

5064902 ปญหาพิเศษการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา       3(3-0) 

  Special Problems in Aquaculture 

ศึกษาคนควาปญหาการประมงท่ีเกีย่วของกับงานท่ีเรียน  รายงานคนควา
ของนักศึกษาจากาการทําลองดานตาง ๆ     หรือดําเนินการวิจยัหรือการออก
แบบสอบถามบุคคลตาง ๆ  

 

5064903 กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับการประมง    3(2-2) 

  Case Study in His Majesty the King 

, 
s Fisheries Project 

ศึกษาแนวโครงการท่ีเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริทางการประมง  
และการเรียนรูวิธีท่ีจะนํามาปรับใชกบัเกษตรกรประมง 
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หมูวชิาอุตสาหกรรมเกษตร   
(507) 

 

 

  หมูวชิาอุตสาหกรรมเกษตร  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร  ไดจดัลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน  ดงันี ้
  1.  การบรรจุอาหาร      (507-1--) 

  2.  จุลินทรียอาหาร      (507-2--) 

  3.  อุตสาหกรรมอาหาร      (507-3--) 

  4.  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ      (507-4--) 

  5.  วศิวกรรมอาหาร      (507-5--) 

  6.  โภชนศาสตร       (507-6--) 

  7.  เคมีอาหาร       (507-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (507-8--) 

9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ    (507-9--) 

     การสัมมนาและการวิจัย      
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หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (507)   

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5071301 

5071302 

 

5071401 

5071402 

5071601 

 

 

 

5072101 

5072102 

5072103 

5072201 

5072202 

5072301 

5072302 

5072303 

5072304 

5072305 

 

5072306 

5072307 

5072401 

5072402 

5072403 

5072404 

3671305 

- 

3671403 

3671401 

3671402 

- 

 

3671404 

 

3672101 

3672102 

3672103 

3672201 

3672202 

3672301 

3672302 

3672306 

3672417 

 

 

 

 

3672308 

3672307 

3672405 

3672407 

อุตสาหกรรมอาหารเบ้ืองตน 

สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร 
สุขาภิบาลอาหารและถนอมอาหาร 
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองตน 

กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร 
ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการอาหาร 
และโภชนาการ 
ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการถนอม 

อาหารและโภชนาการ 
การบรรจุอาหาร 
การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช 

การบรรจุผลิตภัณฑทางสัตว 
จลุชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 
กรรมวิธีกระบวนการหมัก 
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร 
หลักอุตสาหกรรมเกษตร 
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
การสํารวจดานอุตสาหกรรมอาหาร 
การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 
การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
การถนอมอาหารโดยใชความเย็น 

หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
การแปรรูปอาหาร 1 

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภณัฑ 
เทคโนโลยีการถนอมอาหาร 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-3) 

3(2-2) 

2(1-3) 

 

2(1-3) 

 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

2(1-3) 

2(1-3) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(1-3) 

3(2-3) 

 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5072405 

5072406 

5072407 

5072408 

5072409 

5072410 

5072411 

5072701 

5172801 

 

5072802 

5072901 

5073101 

5073201 

5073202 

5073301 

5073302 

5073303 

5073305 

5073401 

5073402 

5073403 

5073404 

5073501 

5073601 

5073701 

 

5073702 

3672408 

3672409 

3672411 

3642412 

3672413 

3672414 

3672415 

3672410 

- 

 

3672801 

3672701 

3673104 

3673209 

3673210 

3673209 

3673210 

 

 

3673203 

3673204 

3673308 

3673406 

3673501 

3673601 

3673702 

3672416 

3673703 

ระบบการผลิตอาหาร 
วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิม 

เทคโนโลยีขนมอบ 

เคร่ืองดื่ม 

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ 
เทคโนโลยีเนือ้และผลิตภัณฑ 
การทําอาหารแหง 
การวิเคราะหอาหาร 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 
การอาหาร 1 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1 

การฝกหัดวิจยั  1 

การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 
จลุชีววิทยาทางอาหาร 
อุตสาหกรรมการหมัก 
การประกันคุณภาพอาหาร 1 

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสมัผัส 

การประกันคุณภาพอาหาร 2 

พิษวิทยาทางอาหาร 
หลักการถนอมผลิตภัณฑพืช 

หลักการถนอมผลิตภัณฑสัตว 
การแปรรูปอาหาร 2 

เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบ้ืองตน 

วศิวกรรมอาหาร 1 

อาหารและโภชนาการ 
เคมีอาหาร 
เคมีอาหาร 
หลักการวเิคราะหอาหาร 

2(2-0) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(2-2) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

3(2-2) 

2(90) 

 

3(230) 

2(1-2) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

2(1-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

2(2-0) 

3(2-3) 

3(3-0) 

3(2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

 

5073801 

 

5074301 

5074302 

5074303 

5074304 

5024306 

5074401 

5074402 

 

5074403 

5074404 

5074405 

5074406 

5074407 

5074408 

5074501 

5074801 

 

 

5074802 

5074901 

 

5074902 

 

5024904 

5074905 

3672410 

 

 

3673103 

3674304 

3674311 

3674312 

 

3674418 

3674419 

3674206 

3644207 

3674421 

3674422 

 

 

 

3674502 

 

3674805 

3674904 

 

 

3674904 

 

3674905 

 

หลักการวเิคราะหอาหาร 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร 3 

การออกแบบผลิตภัณฑเกษตร 
การใชประโยชนจากเศษเหลือทางการเกษตร 
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
สารเจือปนในอาหาร 
เทคโนโลยีผักและผลไม 
เทคโนโลยีน้าํมันและไขมัน 

การแปรรูปพชืน้ํามันและน้าํมัน 

เทคโนโลยีน้าํตาล 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 
เทคโนโลยีสัตวปกและผลิตภัณฑ 
เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม 

เทคโนโลยีขนมหวาน 

กรรมวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา 
วศิวกรรมอาหาร 2 

การฝกประสบการณวิชาชีพหองปฏิบัติการ 3 

การฝกงานหองปฏิบัตกิาร 
การฝกงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 
การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 3 

สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
สัมมนาเทคโนโลยีการอาหาร 
ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ปญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร 
หวัขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
การศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 

3(2-2) 

2(90) 

 

2(1-3) 

2(1-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(3-0) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

3(2-3) 

2(1-3) 

2(1-3) 

3(2-2) 

3(2-3) 

2(120) 

2(120) 

3(230) 

3(230) 

1(1-0) 

1(1-0) 

3(0-6) 

2(1-3) 

2(2-0) 

1(0-3) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิา  อุตสาหกรรมเกษตร 

(507) 

 

 รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5071301 อุตสาหกรรมอาหารเบ้ืองตน       2(2-0) 

  Introduction to Food Industry 

ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร  ปจจัยตาง ๆ     ท่ีมีผล 

ตอคุณภาพ ปริมาณ และราคาของวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร ความจําเปนท่ี
กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การสํารวจอุตสาหกรรม   อาหารใน
ดานประวัตคิวามเปนมา เพือ่ศึกษาถึงการดําเนินงานและการจัดการ การลงทุนการ
จดัการและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารขนาดตาง ๆ 

 

5071302 สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร      2(2-0) 

  Food Processing Sanitation and Food Laws 

โรคท่ีเกิดจากอาหาร สาเหตุของโรค การแพรเช้ือและวิธีการปองกัน  

สุขวิทยาสวนบุคคลของผูประกอบอาหาร และสถานท่ีผลิตอาหาร  รวมท้ังเคร่ืองมือ
การผลิตและความสะอาดของส่ิงแวดลอม  กฎหมายเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร 
อนามัยในการแตะตองอาหาร พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค  กฎหมายอาหารมาตรฐาน
ของอาหารและการปรับมาตรฐาน 

 

5071401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน     3(2-3) 

  Introduction to Food Science and Technology 

 สถานการณอาหารโลก  แหลงอาหารมนุษย  ลักษณะทางอุตสาหกรรม            

องคประกอบของอาหาร  โภชนศาสตรขององคประกอบของอาหาร  ปจจัยที่มีผลตอ    

คุณภาพอาหาร  การเส่ือมเสียของอาหารและการควบคมุ  หลักเบ้ืองตนของการแปร
รูปอาหารชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑอาหารชนดิตาง ๆ เชน  ผลิตภัณฑเนื้อ  ผลิตภัณฑนม  

อาหารทะเล  ไขมันและน้ํามัน  ธัญชาติ  ผักผลไม  เครื่องมือ  ผลิตภัณฑหมัก  การ
บรรจุภณัฑอาหาร  และความปลอดภัยในอาหาร  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5071402 กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร      3(2-2)

         Food Processing and Food Production    

 ศึกษาถึงความหมาย       และความสําคัญของกระบวนการแปรรูปและการ 
ผลิตอาหาร รวมถึงการศึกษาเกีย่วกับเทคนิคและกระบวนการของการลดขนาดและ
การรอน สวนท่ีเปนของแข็ง  การผสมและการทําเปนอิมัลช่ัน การกรองและการสกัด
การตกผลึก การผานความรอน  การระเหย  การทําแหง การแชแข็งการผานรังสี การ
จดัการ การเกบ็รักษา และการกําจัดของเสีย        ศึกษาและฝกทักษะการใชเคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตตาง ๆ ตลอดจนการจัดแบบแผนการผลิตและการ
ประเมินผลใหมีการฝกปฏิบัตติามเนื้อหาขางตน 

 

5071601 ความสมัพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ     2(1-3) 

  Relationship of Agriculture Food Science and Nutrition 

 สภาวะการณการผลิตอาหารกับอัตราการเพิ่มของประชากรโลก อาหารใน
อนาคตขอบขายและความสําคัญของโภชนาการตอคุณภาพชีวติ  องคประกอบและ
หนาท่ีของอาหารการยอยการดูดซึมของอาหาร การใชตารางแสดงองคประกอบของ
อาหาร ปริมาณสารอาหารท่ีจําเปน พ้ืนฐานของแตละเพศ   แตละวัย   แตละสภาวะ     
ปญหาโภชนาการและโรคขาดสารอาหาร การวัดโภชนาการ   การสูญเสียของคุณคา
อาหารระหวางการเก็บและการผลิต   การสงวนคุณคาอาหารในกระบวนการผลิต
และการแปรรปู  ตลอดจนการ ปรับปรุงคุณคาอาหารใหดีข้ึนดวยวิธีการใหม ๆ 

ใหมีการปฏิบัตติามเนื้อหาขางตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5072101 การบรรจุอาหาร                                                                            2(1-2) 

  Food Packing 

  สมบัติทางกายภาพ    ทางเคมี ทางชีวะ และทางกลศาสตรของการ
บรรจุอาหารแบบตาง ๆ และวัสดุท่ีใชในการบรรจุเชน แผนฟลม พลาสติก กระดาษ 

กระดาษเคลือบพลาสติก กระดาษเคลือบโลหะ   แผนเหล็กวิลาศ ขวดแกว ภาชนะ
พลาสติก การบรรจุกระปอง ตลอดจนเทคนิคการบรรจุใหม ๆ   ศึกษาวิธีการบรรจุ
ตาง ๆ ท่ีมีผลตออายุและคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ กฎหมายเกี่ยวกบั
การบรรจุ หลักการออกแบบ การบรรจุ  ฉลากและการโฆษณาใหมีการปฏิบัติตาม
เนื้อหาขางตน 

 

5072102 การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช       2(1-2) 

  Plant Products Packing 

  ศึกษาหลักการบรรจุเบ้ืองตนของผลิตภัณฑพืช  วสัดุตาง ๆ    ท่ีใช
ในการบรรจุ และองคประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑสัตว เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชใน
การบรรจุ   ความ สัมพันธของผลิตภัณฑสัตวกบัภาชนะบรรจุปฏิกิริยาการเส่ือมเสีย
ของอาหารในภาชนะ การแปรรูปแบบตาง ๆ การเกบ็รักษาภาชนะหลังบรรจุ 

 

5072103 การบรรจุผลิตภัณฑทางสัตว                                                         2(1-2) 

  Animal Products Packing 

 การศึกษาหลักการบรรจุเบ้ืองตนของผลิตภัณฑสัตว  วสัดุตาง ๆ ท่ีใชในการ
บรรจุและองคประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑสัตว  เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการ
บรรจุ      ความสัมพันธของผลิตภัณฑสัตวกบัภาชนะบรรจุ ปฏิกิริยา การเส่ือมเสีย
ของอาหารในภาชนะ  การแปรรูปตาง ๆ การเกบ็รักษาภาชนะหลังบรรจุ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5072201 จุลชีววิทยาของผลติภัณฑอาหาร       2(1-3) 

  Microbiology of Food Product 

   คุณสมบัติทางชีวภาพของจุลินทรีย  ท่ีเปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร  
อาหารเปนพิษ   การเส่ือมเสียของอาหารแปรรูป    การทําลายจุลินทรียโดยกรรมวิธี
การแปรรูปอาหาร มาตรฐานทางดานจุลินทรีย การสุมตัวอยาง เทคนคิการตรวจสอบ
จุลินทรียในอาหารและผลิตภณัฑ  การวิเคราะหและประเมินผล  การศึกษานอก
สถานท่ี 

 

5072202 กรรมวิธีกระบวนการหมัก       2(1-3) 

  Fermentation Process 

   การใชจุลินทรียในการผลิตผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เทคโนโลยีของการใช  
                           ประโยชนจากจุลินทรีย  กรรมวิธีการผลิตสารปฏิชีวนะ ฮอรโมน และกรดอะมิโน   

                           การเลือกวัตถุดิบ  ปจจัยตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต     และการ          
                           ควบคุมการผลิต การศึกษานอกสถานท่ี 

 

5072301 การควบคุมคณุภาพของผลิตภัณฑอาหาร      3(2-2) 

  Quality Control of Food Product 

   หลักการควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป    วิธีการและ 
เทคนิคพิเศษ     รวมท้ังการประเมินจากการรับรูท่ีใชวดัและควบคุมองคประกอบ
ของคุณภาพอาหารในระหวางการปรุง    การผลิตและการเก็บรักษา   เชน     วิธีการ
ทางเคมี ฟสิกส และจุลินทรีย       เพื่อใหไดมาตรฐานของผลิตภัณฑตลอดจนเพิม่
ประสิทธิภาพของการผลิตและลดการสูญเสีย ใหมีการฝกปฏิบัติวิธีการวัดทางเคมี 

ฟสิกส    และจุลินทรีย  เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารใหไดมาตรฐานตามกฎหมาย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5072302 หลักอุตสาหกรรมเกษตร        3(2-2) 

  Principles of Agricultural Industry 

  ความหมาย บทบาท และความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร 
วิวฒันาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ  ปจจยัตาง ๆ ท่ีกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการอุตสาหกรรมเกษตร  ลักษณะของวัตถุดิบท่ีไดจากพืช สัตว   และปจจัย
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป การบรรจุ การขนสง และการเก็บรักษา
กอนเขาสูโรงงาน บทบาทและความจําเปนของอุตสาหกรรมอาหารขนาดยอมใน
สภาวะปจจุบัน  และอนาคต ตลอดจนการจัดการ  การลงทุน  การผลิต  และปจจยั
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร       2(2-0) 

  Food  Standard  and  Regulations 

   กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  

  และมาตรฐานของอาหารระดับประเทศและระดับสากล  กฎหมายเก่ียวกับฉลาก 

  อาหารและฉลากโภชนาการ  กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 

  อาหารภายใน  และตางประเทศ  กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับโรงงานอาหารและ 
  ส่ิงแวดลอม  ขอกําหนดทางการคาระหวางประเทศ  และองคกรท่ีเกี่ยวของกับ 

  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5072304 การสํารวจดานอุตสาหกรรมอาหาร      2(1-3) 

  Food Industry Survey 

  การสํารวจตลาดอาหาร การทดสอบตลาดอาหาร   และการลงทุน
สํารวจ ภาวะตลาดของผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดในทองถ่ิน ท้ังในแงอุปสงคและ
ในแงอุปทาน วิธีการศึกษาและคาดคะเนแนวโนมของอุปสงค-อุปทานของผลิตภัณฑ
อาหารแตละชนิดในทองถ่ิน  (รวมถึงการสงออก)   การลงทุนและการขยายทุน    

การสํารวจความนิยมของผลิตภัณฑในตลาด  การทดสอบตลาดเพ่ือปรับปรุงสูตร
อาหารใหมีการปฏิบัตติามเนื้อหาขางตน 

 

5072305 การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม    3(2-3) 

  Food Production Planning and Control 

  ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณความตองการและการกําหนด
ปจจัยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  การวางแผนกําลังการผลิต การ
วางแผนและควบคุมวัตถุดิบ และสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม  การวางกําหนดการ
ผลิตและการสงงาน  การควบคุมตนทุนการผลิต และการออกแบบอาหารระบบ
ควบคุมการผลิตสําหรับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

5072306 การจัดและการบริหารการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร    3(2-3) 

  Management and Administration of Food Industry Plant 

   หลักการท่ัวไปในการจัดและการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 การออกแบบเคร่ืองจักร อุปกรณ  และการจัดระบบการใช       และการควบคุม
เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภยั การทําบัญชีวสัดุเคร่ืองมือ 

และอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวิธีปฏิบัติท่ีจาํเปนในการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร จติวิทยาอุตสาหกรรม การศึกษาอุปสงคอุปทานในเชิงผลิตภณัฑ 
อุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5072307 การถนอมอาหารโดยใชความเย็น       3(2-3)

  Refrigerated and Freezing of Food Preservation 

   หลักการและวธีิการในการแชเย็นและแชเยอืกแข็งอาหาร และผลิตผลการ 
เกษตรการทํางานของระบบเคร่ืองทําความเย็น ปจจัยท่ีมีผลตอขบวนการ        และ
คุณภาพ การผลิต ภณัฑท่ีผานขบวนการแชเยน็ และแชเยือกแข็ง 

 

5072401 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร      2(1-3) 

  Principles of Agricultural Products Preservation 

 ความหมายและความสําคัญของการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑอาหาร    ปจจยัตาง  ๆ   ท่ีใหผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย       การควบคุม
และปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนคิและวิธีการแปรรูปอาหาร  ประเภทตาง ๆ 

วิธีนาํผลิตภัณฑ อาหารแบบตาง  ๆ  

 

5072402 การแปรรูปอาหาร  1        3(2-3) 

  Food Processing I 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5071401  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 

    หลักการเบื้องตนเกีย่วกับคุณลักษระทางประสาทสัมผัส  และคุณสมบัติทาง 
โภชนาการของอาหาร  คุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบอาหาร  การจัดการและการ
เตรียมวัตถุดบิเพ่ือผลิตในอุตสาหกรรม  หลักเกณฑท่ัวไปของการปฏิบัติการท่ีดีใน
การผลิต อาหาร  การบรรจุภณัฑ น้าํและการจัดการของเสียและกรรมวธีิทาง
สุขาภิบาล หลักการของการแปรรูปอาหารแบบตาง ๆ  เทคนิคการแปรรูปโดยกรรม
วิธีการใชความเย็น  การทําแหง  การใชจลิุนทรีย   
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5072403 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ       3(2-3) 

  Cereal and Cereal Product Technology 

    ศึกษาลักษณะโครงสรางคุณสมบัติ  การเปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพ  และ 
  ชีววิทยา  ระหวางการผลิตของธัญชาติชนิดตาง ๆ กรรมวิธีการแปรรูป  และการใช 
  ผลิตภัณฑธัญชาติ  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  การเส่ือมเสีย  เทคโนโลยีการเกบ็รักษา 
  ธัญชาติ  และผลิตภัณฑตาง ๆ จากธัญชาติ  ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมธัญชาติ 

  การขนสง  การพัฒนาผลิตภณัฑและแนวโนมของการตลาด  ปฏิบัติการตามเน้ือหา 
  ขางตน 

 

5072404 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร       2(1-3) 

  Food Preservation Technology 

  หลักและกรรมวิธีในการถนอมอาหาร    แหลงวัตถุดิบ    การถนอม
ผลิตภัณฑอาหารในรูปอุตสาหกรรมแบบตาง  ๆ      ปจจัยท่ีเกีย่วของกบัการเส่ือมเสีย
ของอาหาร วิธีการเกบ็ถนอมรักษาคุณภาพของอาหารการแปรรูปอาหารในรูป 

ตาง ๆ  วิธีการควบคุม และเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับการถนอมอาหาร  การศึกษานอก
สถานท่ี 

 

5072405 ระบบการผลิตอาหาร        2(2-0) 

  Food Production System 

   แหลงอาหารของมนุษย  การวางแผนการเลือกใช และการควบคุมกระบวน 

 การผลิตเฉพาะหนวยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ระบบการขนสง  วตัถุดิบและ 
ผลิตภัณฑการประเมินราคาของกระบวนการผลิต วิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และกระบวนการผลิต 
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5072406 วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบด้ังเดิม     2(1-3) 

  Conventional Food Production and Processing 

   สํารวจวิธีการผลิตและวิธีการแปรรูปอาหารของชนชาติตะวันออกท่ีสืบทอด  

กันมาแตดั้งเดิม เชน การทําแหง การหมักแหง การรมควัน การหมักดอง ศึกษา
หลักการของวิธีการดั้งเดิมโดยเปรียบเทียบหลักการใหมทางวิทยาศาสตรทดลอง
ปรับปรุงวิ ธีการดั้ง เดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน  โดยประยุกตหลักการของ
วทิยาศาสตรและ เทคโนโลยีการอาหาร ใหมีการปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 

 

5072407 เทคโนโลยีขนมอบ        3(2-3) 

  Bakery Technology 

  ศึกษาสมบัติและองคประกอบของเคร่ืองปรุงการผลิต ท่ีใชในการ
ทําผลิตภัณฑ  การใชเคร่ืองมือ  และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือการผลิต  การควบคุม
คุณภาพ  การตรวจสอบสาเหตุการเส่ือมเสีย การบรรจุและการเก็บรักษา  และการ
พัฒนาผลิตภณัฑเบเกอร่ี  และปฏิบัติการตามเน้ือหา 

 

5072408 เคร่ืองดื่ม         3(2-2) 

  Beverage 

  บทบาทของเคร่ืองดื่ม  ประเภทของเคร่ืองดื่ม   ไดแก   มีคารโบเนต
กบัไมมีคารโบเนต และมีแอลกอฮอล ศึกษาเทคนคิและวิธีการผลิตเคร่ืองดื่มทุกชนดิ 

ตลอดจนความสะอาดของเคร่ืองดื่ม ปญหาของเคร่ืองดื่มในแงเคมี โภชนาการและจุ
ลินทรีย ใหการปฏิบัตติามเนื้อหาขางตน 
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5072409 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ       3(2-3) 

  Milk  and  Milk  Product  Technology 

   โครงสรางเตมนม  สรีรวิทยาของการกล่ันสรางน้ํานม  การปลดปลอยน้ํานม 

  ปจจัยท่ีมีผลตอการกล่ันสรางน้ํานม  องคประกอบ  คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ  และ 
  จลุชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม  ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณและคุณภาพของนํ้านม 

  การเส่ือมเสีย  การเกบ็รักษากรรมวิธีท่ีใชในการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ การ 
  ตรวจสอบคุณภาพของนํ้านม     และมาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม  การ 
  สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม 

    

5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ       3(2-3) 

  Meat and  Meat  Product  Technology 

   ศึกษาถึงโครงสรางของกลามเนื้อ   คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพและชีวภาพ 

  องคประกอบของเนื้อสัตว  และสวนตาง ๆ การเปล่ียนแปลงของเนื้อหลังฆา และ 
  การชําแหละอิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีตอเนื้อเยื่อของสัตว  การเปล่ียนสีของเม็ดสีในเซลล 
  กลามเนื้อ  การตรวจคุณภาพเน้ือสัตว  การเส่ือมเสียของเนื้อสัตว  กรรมวิธีแปรรูป 

  เนื้อสัตวแบบตาง ๆ  ผลิตภัณฑเนื้อและการเก็บรักษา  การควบคุมคุณภาพของผลิต- 

  ภณัฑเนื้อชนดิตาง ๆ  การศึกษาดูงานในโรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ 
  จากสัตว  ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน 

 

5072411 การทําอาหารแหง        2(1-3) 

  Food Dehydration 

  ทฤษฎีและขอบขายของการทําแหง  วิธีการทําแหงแบบตาง ๆ  

กลไกในการทาํอาหาร หลักการออกแบบลักษณะสําคัญ และการประยุกตของ
เคร่ืองมือทําแหง เทคนิค การทําแหงแบบใหม ๆ ใหมีการปฏิบัติงานตามเน้ือหา
ขางตน 
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5072701 การวิเคราะหอาหาร        3(2-2) 

  Food Analysis 

   ศึกษาวิธีการมาตรฐานของการวิเคราะหสารอาหารประเภทตาง ๆ ท้ังในเชิง 
 คุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะหหาสัดสวนขององคประกอบอาหาร
สําเร็จรูป เพื่อการศึกษาสูตรอาหาร การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑอาหาร การวิเคราะห
น้าํเพื่อประโยชนในกระบวนการผลิตใหมีการปฏิบัติวเิคราะหองคประกอบอาหาร
ตามเนื้อหาขางตน 

 

5072801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยีการอาหาร 1     2(90) 

  Preparation for Professional Experience in Food Science Technology 1 

   จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ  
วชิาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร เชน  ดานอุตสาหกรรมอาหาร ในดานการรับรู 
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพโดยการกระทําใน 

สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนรูปญหาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การอาหารท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม    หรือระหวางการผลิต 

แลวฝกหดัการแกปญหา โดยวิธีการทาง วิทยาศาสตร  รูวิธีการใชเคร่ืองมือดาน
วทิยาศาสตร  และเทคโนโลยกีารอาหารท้ังในดานการแปรรูป  การวิเคราะห  และ
ตรวจสอบคุณภาพ กบัรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีดานอุตสาหกรรมอาหาร
  

5072802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร  1                           3(230) 

  Field Experience in Food Science Technology 

   การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  หรือสถาบันการศึกษาทาง 
  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

อาหารหรือเร่ืองท่ีฝกใหมีประโยชนแกการศึกษา การคนควา การแปรรูป การ
จาํหนาย  การปรับปรุงแกไขอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางกไ็ด 
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5072901 การฝกหัดวิจัย 1         2(1-2) 

  Research Exercise 

  ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจยั  ปญหาทางดานการศึกษา
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีมาของปญหา การตั้งหวัขอเร่ือง ข้ันตอน
การวิจยัวิธีการใชสถิติอยางงาย ๆ ในการวิเคราะหขอมูลและประเมิน การเรียบเรียง
และเขียนรายงานผลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 

5073101 การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร       3(2-3) 

  Food Packaging 

   ความเปนมา  จุดประสงค  ความหมาย  และบทบาทของภาชนะบรรจุ   
  ชนิดของวัสดปุระเภทและคุณสมบัติทางดานกายภาพ  และเคมีของภาชนะบรรจ ุ
  ผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ  หลักการพิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับ 

  วตัถุดบิหรือผลิตภัณฑอาหาร  เคร่ืองมือและหลักการบรรจุหบีหอท่ีเหมาะสมกับ 

  ผลิตภัณฑอาหาร   ฉลากและการโฆษณา  การออกแบบภาชนะบรรจุ  และระเบียบ 

  กฎเกณฑตาง ๆ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกีย่วกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหาร  ฉลาก 

  โภชนาการ  รหัสผลิตภัณฑ 
 

5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร        3(2-3) 

  Food Microbiology 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4032601  จุลชีววิทยาท่ัวไป 

                             4034605  จุลินทรียอุตสาหกรรม 

                                         ศึกษาเกีย่วกับการจําแนกชนิดของจุลินทรีย  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต 

  ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  การเส่ือมคุณภาพ 

  และการเนาเสียของอาหาร และผลิตภัณฑอาหารประเภทตาง ๆ  การถนอมและการ 
  ปองกัน  การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคทาง 
  อาหาร  อาหารเปนพิษ  การตรวจสอบจุลินทรียในอาหารโดยปฏิบัติการสอดคลอง 
  กบัเนื้อหาขางตน 
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5073202 อุตสาหกรรมการหมัก                    3(2-3) 

  Fermentation  Industry 

 ประเภทของการหมัก จุลินทรียท่ีสําคัญในกระบวนการหมัก การเตรียม 

หวัเช้ือจุลินทรียเพื่อกระบวนการหมัก  และปจจยัในการผลิตอาหารหมักชนิดตาง ๆ  

และเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล  กรรมวิธีการผลิตท่ีใชในอุตสาหกรรมหมัก   

ผลิตภัณฑ อาหารหมักชนดิตาง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเกบ็รักษา  การ
ทดสอบคุณภาพ อาหารหมัก  ตลอดจนอาหารหมักกับสุขภาพ  การศึกษานอก
สถานท่ีในอุตสาหกรรมอาหารหมัก 

 

5073301 การประกันคณุภาพอาหาร 1       2(1-3) 

  Food Quality Assurance I 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5071401  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 

                           :  5073201  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
   หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ  รวมท้ังการวัดคาคุณภาพ 

  ของอาหารดานเคมี  กายภาพ  และจุลินทรีย  ในกระบวนการแปรรูปอาหาร  ระดับ 

  อุตสาหกรรมต้ังแตการเตรียมวัตถุดิบ  กระบวนการแปรรูป  และผลิตภัณฑสุดทาย 
  การสุมตัวอยางอาหาร  การตรวจสอบ  และกระบวนการทางสถิติของขอกําหนด 

  สําหรับวัตถุดบิ  และผลิตภณัฑสุดทาย 
 

5073302 การประเมินคณุภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส                 2(1-3) 

  Sensory Evaluation  for  Food  Quality 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5071401  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 

                           :  4111101  หลักสถิติ 
   ความสําคัญและประโยชนของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

  พ้ืนฐานของการรับรส  กล่ิน  การมองเห็น  การไดยนิและเน้ือสัมผัส  ปจจัยที่มีผล 
  ตอการวัดและเทคนิควิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส  การใชวิธีการทางสถิติ 
  เพื่อหาขอสรุปในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  การประเมินคุณภาพ 

  อาหารโดยประสาทสัมผัสแบบตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5073303 การประกันคณุภาพอาหาร 2       2(1-3) 

  Food Quality Assurance II 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :    5073301     การประกันคุณภาพอาหาร 1 

      :    5073302     การประเมินคุณภาพอาหารโดย  
                 ประสาทสัมผัส 

 การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร การสรางผังควบคุมคุณภาพ
หลักการจัดองคกรในสวนท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ  ระบบคุณภาพ  มาตรฐานระบบ
คุณภาพการบริหารองคกรดานคุณภาพ 

 

5073305 พิษวิทยาทางอาหาร        3(2-3) 

  Food  Toxicology 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5073601  อาหารและโภชนาการ 
                        5073403  การแปรรูปอาหาร  2 

                        5073702  หลักการวิเคราะหอาหาร 
   หลักเบ้ืองตนของพิษวิทยา  ชนิดของสารพิษตาง ๆ  ในอาหาร  กลไกการ 
  เกิดพษิ  การดดูซึม  การสลายตัว  และการขับออกของสารพิษ  หลักการทางเภสัช 

  จลศาสตร  การเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงมีชีวิต  ปจจัยทางชวีภาพท่ีมีผลตอการ 
ทําลายสารพิษ  การกอกลายพันธุ  และการกอรูปวิรูป  การกอมะเร็ง  การเกดิสารพิษ
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีท่ีใชในอาหาร
การทดสอบความเปนพษิ  และหลักการวิเคราะหสารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 

   

5073401 หลักการถนอมผลิตภัณฑพืช       2(2-0) 

  Principles of Harvest Processing 

   กระบวนการเปล่ียนแปลงหลังการเก็บเกีย่ว  การเส่ือมเสียของผลิตผลเกษตร 
  ระหวางการเกบ็รักษา    หลักการและวิธีการถนอมรักษา     การเกบ็ถนอมโดยวิธีการ     
  หมักดอง  การควบคุมความชื้น  อุณหภูมิ  การใชสารเคมี การใชรังสี  การตรวจสอบ 

  ผลิตภัณฑ  และมาตรฐานของผลิตภัณฑพืชหลังการเก็บเกี่ยว  การศึกษานอกสถานท่ี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5073402 หลักการถนอมผลิตภัณฑสัตว       2(2-0) 

  Principles of Animal Products Preservation 

 การเส่ือมเสียของอาหาร    การคัดเลือกวัตถุดิบ   หลักและวิธีการถนอม
รักษาเทคนคิการทําภาชนะและบรรจุหบีหอ   การเกบ็รักษาผลิตภัณฑสัตว   การ
ตรวจสอบผลิตภัณฑและมาตรฐานของผลิตภัณฑสัตวกฎหมายเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
อาหารจากผลิตภัณฑสัตว   

 

5073403 การแปรรูปอาหาร 2        3(2-3) 

  Food  Processing  II 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5072402  การแปรรูปอาหาร 1 

   ผลของการแปรรูปอาหารท่ีมีตอคุณคาทางโภชนาการ  การเพิ่มคุณคาทาง 
  โภชนาการในอาหาร  การปรุงแตงสี กล่ิน รส  และเนื้อสัมผัสของอาหารประเภท 

 ตาง ๆ  ผลิตผลพลอยไดและการใชประโยชนจากของเสีย  รวมท้ังการเกบ็รักษา
ผลิตภัณฑ การศึกษานอกสถานท่ี 

 

5073404 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบือ้งตน       2(1-3) 

  Fundamental of Food Products Technology 

 หลักและกรรมวิธีในการผลิตอาหาร ปจจยัท่ีควบคุมการผลิตอาหาร  
ผลพลอยไดจากการผลิตอาหาร  ความเหมาะสมของกรรมวิธีตาง ๆ ในการผลิต
อาหาร การผลิตอาหารในรูปแบบตาง ๆ การควบคุมการผลิตและเคร่ืองมือท่ี
เกี่ยวของ วตัถุดบิและขอบเขตท่ีนาํมาใชในการผลิตอาหาร การศึกษานอกสถานท่ี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5073501 วิศวกรรมอาหาร 1       3(2-3) 

  Food Engineering 1 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4011301  ฟสิกสท่ัวไป 1 

           4011302  ฟสิกสท่ัวไป 2 

           4091401  แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห 1  

           4092402   แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห 2 

           4022114  เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
 การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม และการผลิตเปนหนวยท่ีใชในกรรมวธีิการ
แปรรูปอาหาร หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน เทอรไม
ไดนามิกส การไหลของของเหลว และหลักพ้ืนฐานวิชาจลนพลศาสตรท่ีประยุกตใช
ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 

 

5073601 อาหารและโภชนาการ        2(2-0) 

  Food and Nutrition 

   อาหารและคุณคาทางโภชนาการ  เมตาโบลิซึม  ความตองการและปญหา 
  การขาดสารอาหาร  สภาวะโภชนาการภายในและตางประเทศ  และแนวทางแกไข 
  การประเมินคุณภาพอาหาร  และภาวะโภชนาการ  ผลการแปรรูปและการเก็บรักษา 
  ตอสารอาหาร  และผลของสารอาหารท่ีเปล่ียนแปลงเนื่องจากการแปรรูปและเก็บ 

  รักษามีผลตอสุขภาพของผูบริโภค  อาหารเสริมสุขภาพ  (Healthy  Food)  อาหาร 
  เพื่อการรักษาโรค  อาหารชีวจิต  อาหารคัดแปลงพันธุกรรม  และอาหารกลุมใหม ๆ 

  ท่ีมีผลเชิงสุขภาพ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5073701 เคมีอาหาร         3(2-3) 

  Food Chemistry 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4022516  ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
                 4022517  ปฏิบตัิการชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรม 

   องคประกอบทางเคมี   สมบัติและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร    การ 
เปล่ียนแปลงและความสัมพนัธทางเคมี    และทางชีวภาพของอาหารระหวางการ
แปรรูป และการเก็บรักษา  กล่ินรส  และน้ําของอาหาร  สารเจือปนในอาหาร  (Food 

additives) 

  ปฏิบตัิการ    วเิคราะหหาปริมาณ  น้าํตาล  กลูเตน  ซัลเฟอรไดออกไซด  แอลกอฮอล 
  คารบอนไดออกไซค  กรดแอสคอรบิค  คลอโรฟลล  ไนไตรทและกรดไขมันอิสระ 
  ในอาหาร  และผลิตภัณฑอาหาร 
 

5073702 หลักการวิเคราะหอาหาร        3(2-3) 

  Food Analysis 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4022620  เคมีวเิคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
                 4022621  ปฏิบตัิการเคมีวเิคราะหสําหรับอุตสาหกรรม  

        เกษตร 
 การใชและดูแลรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะห
อยางประมาณ (Proximate analysis) การวเิคราะหน้ํา   การวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อทําฉลากโภชนาการ  และการจดัทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก.1300  และอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5073801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีวิทยาศาสตรและ     2(90) 

  เทคโนโลยีการอาหาร 3 

  Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology 3 

   จดัใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วชิาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร  เชน  ดานอุตสาหกรรมอาหาร  ในดานการรับรู
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนรูปญหาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การอาหารท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือระหวางการผลิต
แลวฝกหดัการแกปญหา  โดยวิธีการทางวทิยาศาสตร  ฝกการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ทางอุตสาหกรรมท้ังในดานเคร่ืองมือแปรรูปอาหาร และการวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร รวมถึงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรม  

 

5074301 การออกแบบผลิตภัณฑเกษตร       2(1-3) 

  Agricultural Products Design 

   ความสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑทางการเกษตร     การใชสัญลักษณ 
  ตาง ๆ ท่ีใชในขบวนการผลิต     การศึกษาสภาวะและความตองการของตลาดของ 
  ผลิตภัณฑเกษตร  การคิดคนและการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  การออกแบบ การ 
  คิดตนทุนการผลิต  การเส่ือมราคาและการวางแผนผลิต การศึกษานอกสถานท่ี 

 

5074302    การใชประโยชนจากเศษเหลือทางการเกษตร         2(1-3)

  Use of Agricultural Wastage 

   ความหมายและความสําคัญของเศษเหลือทางการเกษตร    การนําเศษเหลือ 
ทางการเกษตรมาใชในแงของอุตสาหกรรม       การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  การ
นาํเศษเหลือทางการเกษตรมาใชใหเปนประโยชน เชน  แกสมูลสัตว การผลิต
แอลกอฮอล  การดัดแปลงเศษเหลือมาเพาะเหด็ อาหารสัตว ฯลฯ วสัดุอุปกรณท่ีใช
ในการแปรรูปเศษเหลือทางการเกษตร การศึกษานอกสถานท่ี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5074303 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      2(1-3) 

  Food Plant Sanitation 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
     5073201  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
   การออกแบบโรงงาน  และการติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณในโรงงานใหถูกหลัก 
  สุขาภิบาล  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร  การเกบ็รักษา  (Storage)  และการขนสง 
  อาหาร  (Transport)  สุขวิทยาสวนบุคคลในโรงงานอาหาร  การวิเคราะหจดุอันตราย 
  และควบคุมจดุวิกฤต  (HACCP)  และการตรวจรับรองระบบ  HACCP  และควบคุม 

  สัตวนาํโรค  แมลงและจุลินทรีย  การควบคุมคุณภาพน้ําใชในโรงงาน  หลักการทํา 
  ความสะอาด  การฆาเช้ือในโรงงาน  จุลินทรียท่ีเปนตัวบงช้ีดานสุขาภิบาลโรงงงาน 

  การบําบัดของเสียและน้ําท้ิง  เพื่อรักษาส่ิงแวดลอม 

 

5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร       3(2-3) 

  Food Product Development 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :   5072402  การแปรรูปอาหาร 1 

     5073302  การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผสั 

ความจําเปนของการพัฒนาผลิตภัณฑตออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม ข้ันตอน 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ  บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาผลิตภัณฑ  การตลาดของ 
  ผลิตภัณฑอาหาร  การสํารวจความตองการของผูบริโภค  แนวโนมของผลิตภัณฑท่ี 

พัฒนา  การคิดสูตรผลิตภัณฑ  การผลิตการทดสอบ  การควบคุมคุณภาพ  การ
ประเมิน ผล  ชองทางของผลิตภัณฑใหมท่ีพัฒนาข้ึน  หลักการและประโยชนของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ  ปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนาผลิตภณัฑ  ท้ังดานเทคโนโลยีและ
การตลาด  ลําดับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5074306 สารเจือปนในอาหาร        3(3-0) 

  Food Additives 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 5073701  เคมีอาหาร 
 สารเจือปนชนดิตาง ๆท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหารเกณฑการจําแนกสารเจือ
ปนในอาหาร ในเชิงพษิวทิยา เชิงการใชประโยชนคุณสมบัติของสารเจือปนท่ีมีผล
ตออาหารท้ังทางดานเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา ตลอดจนท้ังผูบริโภค 

วิธีการใชและประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานดาน
สารเจือปนในอาหารท้ังในและตางประเทศ  วิธีการประเมินความเปนพิษของสารเจอื
ปนในอาหาร สารเจือปนในอาหารชนิดตาง ๆ  ในเชิงคุณสมบัติเฉพาะ และการ
นาํไปใช 

 

5074401 เทคโนโลยีผกัและผลไม        3(2-3) 

  Fruits and Vegetable Processing 

   ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และ 
  ชีววิทยาของผักและผลไมและการเปล่ียนแปลงข้ันตอนตาง ๆ  ในการแปรรูปผักและ 
  ผลไม  หลักการและวิธีการแปรรูป  การบรรจุและการเกบ็รักษา  การใชประโยชน 
  โดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและผลไมการศึกษานอกสถานท่ี 

 

5074402 เทคโนโลยีน้าํมันและไขมัน       3(2-3) 

  Fat  and  Oil  Technology 

   ศึกษาเกีย่วกับคุณสมบัติทางเคมี  ฟสิกส  และชีวภาพของไขมันและน้ํามัน 

  ความสําคัญของพืชน้ํามันทางเศรษฐกิจ  การแปรรูป  การเกบ็รักษา  การเส่ือมเสีย 
  การควบคุมภาพการผลิตเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของ  และปจจยัท่ีควบคุมการปรับปรุง  สี 

  กล่ิน  รส  ของผลผลิตจากพืชน้ํามัน  การบรรจุหบีหอ  และพัฒนาผลิตภัณฑ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5074403 เทคโนโลยีน้ําตาล        3(2-3) 

  Sugar Technology 

   ความสําคัญของอุตสาหกรรมน้ําตาล  พืชท่ีใหน้าํตาล  บทบาทของน้ําตาล 
ท่ีมีตออุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่น  ๆ  เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตน้ําตาลใน
แบบอุตสาหกรรมสารเคมีและการฟอกสี  การวัดคุณภาพของนํ้าตาล  การควบคุม
คุณภาพ การเกบ็รักษา  และผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาล  ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 

 

5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง       3(2-3)

   Fishery Products Technology 

 ประเภทของสัตวน้าํท่ีใชในการปริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมี 

กายภาพและชีวภาพของสัตวน้ํา สาเหตุการเส่ือมเสีย และการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ของสัตวน้าํและผลิตภัณฑ หลักการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนสง  
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ การศึกษานอกสถานท่ี 

    

5074405 เทคโนโลยีสัตวปกและผลิตภัณฑ       3(2-3) 

  Poultry and Poultry Products Processing 

   โครงสราง  และองคประกอบทางเคมี กายภาพและชีววทิยาของสัตวปกและ 
 ไขการเปล่ียนแปลงคุณภาพ  การแปรรูป  การเกบ็รักษา  การตรวจสอบ  การควบคุม 

 คุณภาพ การบรรจุและการจัดจําหนาย ขอกําหนดและมาตรฐานคุณภาพของไข,  
สัตวปก  และผลิตภัณฑ  ตลาดและแนวโนมของการพฒันาผลิตภัณฑ  ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน 

 

5074406 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม        2(1-3) 

  Beverage   Technology 

   ชนิดและประเภทของเคร่ืองดื่ม  สวนประกอบของเคร่ืองดื่ม  กรรมวิธีการ 
  ผลิตเคร่ืองดื่มอัลกอฮอล  เคร่ืองดื่มไมมีอัลกอฮอลชนิดอัดแกสและไมอัดแกส   

  รวมท้ังเคร่ืองดื่มจากชา  กาแฟ  โกโก  และอ่ืน ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

5074407 เทคโนโลยีขนมหวาน        2(1-3) 

  Confectionery  Technology 

   หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑขนมหวาน  วตัถุดิบและคุณสมบัติ 
  ของวัตถุดบิท่ีใชในการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การบรรจุ  การเกบ็รักษา  และ 
  การเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑระหวางการผลิต   และการเก็บรักษา 
 

5074408 กรรมวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา       3(2-2) 

  Fish Processing 

   หลักการและกรรมวิธีแปรรูปสัตวน้าํโดยการใชสารเคมี  การทําเค็ม 

  การทําแหง  การหมักดอง  การฉายรังสี  และ อ่ืน ๆ  

   

5074501 วิศวกรรมอาหาร 2        3(2-3) 

  Food Engineering II 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5073501  วศิวกรรมอาหาร 1 

   หลักการทางวศิวกรรมเกีย่วกับการถายเทมวลความรอน  และโมเมนตัม 

  การคํานวณ  ความตองการพลังงานการถายเทความรอน  ระบบการทําความเยน็ 

  และระบบแชเยือกแข็ง  จุดควบคุมกรรมวธีิการแปรรูปอาหาร,  กรรมวธีิทาง 
  วกิฤต  กระบวนการแปรขบวน  และประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร  เคร่ืองแลก 

  เปล่ียนความรอน  และการปฏิบัตทิางวิศวกรรมอาหารในกรรมวิธีแปรรูปอาหาร
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5074801 การฝกประสบการณวิชาชีพหองปฏิบตัิการ 3    2(120) 

  Field Experience in Laboratory Work 3 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5073801  การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพวิทยาศาสตร 
         และเทคโนโลยีการอาหาร 3 

   การฝกประสบการณดานหองปฏิบัตกิารวเิคราะหอาหาร  หรืองานสนามท่ี 

  สนับสนุนการทดลองคนควา  โดยศึกษาในเชิงวิธีการท่ีมาตรฐานสําหรับการตรวจ 
  สอบวิเคราะหอาหาร  ท้ังดานการเก็บตัวอยาง  การวเิคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ 

  ดานเคมี  กายภาพ  และจุลชีววิทยา  มีการเสนอรายงานการฝกประสบการณในรูป 

ขอเขียน  การสอบปากเปลาหรือการลงมือปฏิบัติซ่ึงสามารถเห็นถึงสัมฤทธิผลใน
การฝกประสบการณ 

 

5074802 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 3   3(230) 

  Field Experience in Food Industry 3 

  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5073801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

              วทิยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร 3 

   การฝกประสบการณดานกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหาร 
  ในโรงงานอาหารและองคกรท่ีเกี่ยวของ  ทําการศึกษาข้ันตอนการผลิต  การดําเนนิ 

  ธุรกิจ  และการประกันคุณภาพอาหาร  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  และการจดัการ 
องคกรในเชิงระบบมาตรฐาน  มีการเสนอรายงานในเปนรูปเลม    และมีการสอบ
ปากเปลา  จดักลุมอภิปราย  และทดลองคนควาพัฒนาดานผลิตภัณฑอาหาร  โดยใช
พ้ืนฐานจากการฝกประสบการณ  เสนอตออาจารยผูควบคุมเพื่อวดัความสําเร็จใน
การฝกประสบการณ 

 

5074901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     1(1-0) 

  Seminar in Food Science and Technology 

   ศึกษาและคนควาขอมูล  ปญหาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 
  อาหารแลวนํามาเรียบเรียงเสนอรายงานเปนรายบุคคล  ศึกษากรรมวิธีการสืบคน 

  ขอมูลแบบตาง ๆ  ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ  การเรียบเรียง 
  ขอมูลวิเคราะหขอมูล 



 608 

รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 

 

5074902 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     3(0-6) 

  Special Problems in Food Science and Technology 

   คนควา  ทดลองและวจิัยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
  หรือปญหาท่ีเกี่ยวของกับอาหารและผลิตภณัฑอาหาร  รวบรวมและวเิคราะหขอมูล 
  สรุปผลและเสนอเปนรายงาน  ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
  ปญหาพิเศษ 

 

5074904 หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    2(2-0) 

  Special Topic in Food Science and Technology 

   ศึกษาเทคโนโลยีความรูความกาวหนาในเชิงวิทยาการดานวิทยาศาสตรการ 
  อาหารคนควาและวิเคราะหขอมูลดานท่ีใหมของศาสตรเชิงการอาหาร 
 

5074905 การศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร      1(0-3) 

  Field Trip to Food Plants 

  เงื่อนไขของการลงทะเบียน  :  นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตองอยูในระดับ ปท่ี  3, 4 

 ศึกษาดูงานดานท่ีเกี่ยวของกบั กระบวนการแปรรูปอาหาร การควบคุม 

คุณภาพอาหารการจัดการในระบบอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ตาง ๆ มีการจัดกลุมอภิปรายหลังจากดูงาน 
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หมูวชิา กีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 

  (508) 

 

 หมูวชิากีฏวิทยาโรคพืช และวัชพืช   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 

               1.  กฏีวิทยา                                                                                                               (508-1--) 

               2. โรคพืช                                                                                                                  (508-2--) 

               3. วชัพืช                                                                                                                    (508-3--) 

  4.                                                                                                                               (508-4--) 

  5.                                                                                                                               (508-5--) 

  6.                                                                                                                            (508-6--) 

  7.                                                                                                                            (508-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                                                 (508-8--) 

  9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพเิศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ 
                    การสัมมนาและการวิจยั                                                                                      (508-9--) 
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หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  (508)  

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5082101 

5082102 

5083101 

5083201 

5083301 

5084101 

5084102 

5084103 

3682101 

3682107 

3683103 

3683201 

3683301 

3684104 

3684105 

3684106 

ศัตรูพืชและการปองกันกําจดั 

เทคโนโลยีการปองกันกําจดัศัตรูพืช 

แมลงศัตรูพืชและการปองกนักําจัด 

โรคพืชและการปองกันกําจดั 

หลักการควบคุมวัชพืช 

การเล้ียงไหม 

การเล้ียงผ้ึง 
การเล้ียงคร่ัง 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

2(1-3) 

2(1-3) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  (508) 

 

รหัส                         ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                  น(ท-ป) 

 

5082101 ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด    3(2-2) 

 Plant Pests and Their Control 

 ความสําคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช แนวทาง
ปองกันศัตรูพืชแตละประเภท      การควบคุมและกําจดัศัตรูพืชดวยวิธีการเกษตรกรรม
ทางกลศาสตร ฟสิกส สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อ
ความปลอดภยัตอชีวิต สังคม และธรรมชาติในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 ปฏิบตัิการ   1.   ความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรูพืช 

        2.   ศึกษาตัวอยางศัตรูพืชจากตัวอยางจริง รูปภาพ ฯลฯ 

                    3.   ศึกษาการใชกลองจุลทรรศนเพื่อดูตวัอยางโรคพืช 

       4.   ศึกษาวธีิการปองกันกาํจัดศัตรูพืชแบบตาง ๆ 

       5.   ศึกษาชนิดของสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช    

   

5082102 เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช    3(2-2) 

 The Technology of Plant Pest Control 

 ความหมายของศัตรูพืช    ความสําคัญของศัตรูพืชตอการเกษตรและอ่ืน ๆ 

ประเภทและชนิดของศัตรูพืช การแพรระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายท่ี
เกิดจากศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ หลักการปองกันและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการตาง ๆ 

เคร่ืองมือและอุปกรณในการปองกันกําจดัศัตรูพืช    เทคนิคการปองกนักําจัดศัตรูพืชท่ี
เหมาะสมในสภาพปจจุบัน ความปลอดภยัตอชีวิตและธรรมชาติ 

 ปฏิบตัิการ   1.   การเกบ็ตัวอยางแมลงโรคพืช วัชพืช สัตว ศัตรูพืช 

        2.   การประเมินความเสียหายของศัตรูพืช 

        3.   การปองกันกําจดัศัตรูพืชในแปลงปลูก 

       4.   เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

             5.   การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชวีวิธีและวิธีอ่ืน ๆ 
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รหัส                         ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                  น(ท-ป) 

 

5083101 แมลงศัตรูพืชและการปองกันกําจัด    3(2-2) 

 Insect and Their Control 

 ชนิดของแมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   ชีวประวัตแิละ
อุปนิสัย การแพรกระจาย การสํารวจปริมาณ ลักษณะการทําลาย การเลือกใชวิธีการ
ตาง ๆ  ท่ีใชในการปองกันกําจัด การเขตกรรม  วิธีกล  ชีววิธี  การใชสาร   สกัดจากพืช
ทดแทนสารเคมี  สารเคมี  วิธีปองกันกําจัดแบบผสมผสาน (IPM) 

ปฏิบตัิการ  ศึกษาชนดิ วงจรชีวิต ลักษณะการทําลาย วิธีปองกันกําจดัท่ีเหมาะสม 

 

5083201 โรคพืชและการปองกันกําจัด    2(1-2) 

 Plant Pathology and Their Control 

 ประวัตแิละความสําคัญของโรคพืช ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคพืช  

การแพรระบาด หลักการปองกันกําจดัโรคพืชดวยการปฏิบัติทางการเพาะปลูก ทาง
ฟสิกส  เคมี  และชีววิธีการใชพันธุตานทาน ตัวอยางโรคพืชท่ีสําคัญของพืชเศรษฐกจิ
หลายชนิด การเก็บรักษาพืชท่ีเปนโรคดวยวิธีตาง ๆ เพื่อใชในการศกึษา 
ปฏิบตัิการ  1.  การประเมินความเสียหายจากโรคพืช 

         2.  การแยกเช้ือและการเล้ียงเช้ือสาเหตุโรคพืชบางชนิด 

                                    3.  การเตรียมอาหารสังเคราะหสําหรับเล้ียงเช้ือ 
                                    4.  การปลูกเช้ือในพืชเศรษฐกจิเพือ่ศึกษาลักษณะการเกดิโรคของพืช 

      ดวยวิธีการตาง ๆ  

                                   5.   การใชสารเคมีปองกันและกําจดัโรคพืช  

                                   6.   การศึกษาตัวอยางการเกิดโรคพชืในแปลงปลูกพืชและจากภาพถาย  
     วิดิทัศนและสไลด รวมท้ังการศึกษาวิธีการปองกันและกําจดัโรคพืช   

     ท่ีสําคัญในพืชเศรษฐกจิ  
                                    7.  ศึกษาและวาดรูปเช้ือสาเหตุโรคพืชจากกลองจลุทรรศน 
                                    8.  ศึกษาตัวอยางสารเคมีปองกันกาํจัดโรคพืชชนิดตาง ๆ 
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รหัส                         ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป) 

 

5083301 หลักการควบคุมวัชพชื    3(2-2) 

                           Principle of Weed Control 

 ประเภทของวชัพืช  ความเสียหาย  และการใชประโยชนท่ีเกิดจากวัชพชืทาง   
พฤกษศาสตรและวัชพืช  ลักษณะทางชีววิทยา  การขยายพันธุและการแพรกระจาย
พันธุ  การปองกันและการกาํจัดดวยสารเคมีและวิธีอ่ืน ๆ ประเภทและชนิดตาง ของยา
กาํจัดวัชพืช  ลักษณะเฉพาะอยางของยากําจัดวัชพืชกลุมตาง ๆ ขอปฏิบัติตาง ๆ ใน
ความปลอดภยัในการใชยากําจักวัชพืช  การเก็บและรักษาตัวอยางวัชพืชเพื่อการศึกษา 
ปฏิบตัิการ   1.  ประเภทและชนิดของวัชพชืท่ีสําคัญ 

                        2.   การขยายพันธุและการแบงปนของวัชพืชกับพืชท่ีปลูก 

                        3.   เคร่ืองมือท่ีใชการฉีดพนสารเคมีกาํจดัศัตรูพืช  

                        4.   การคํานวณปริมาณสารเคมีกาํจัดพืชในหนวยพื้นท่ี  

                        5.   สารเคมีประเภทซึมซาบท่ีใชควบคุมวชัพืชใบแคบขามป  
                        6.   สารเคมีประเภทซึมซาบท่ีใชควบคุมวชัพืชใบกวางปเดียว  
                        7.   สารเคมีประเภทสัมผัสท่ีใชควบคุมวชัพชืปเดียว  
                        8.   สารเคมีกาํจัดวัชพืชประเภทมีผลตกคางในดินและส่ิงแวดลอม  

                        9.   ปจจัยของส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการใชสารเคมีกาํจัดวัชพืช 

                       10.  ทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัชพชืและควบคุมในสภาพธรรมชาติและชีววธีิ 
 

5084101 การเล้ียงไหม    2(1-3) 

 Sericulture 

 ความสําคัญของการเล้ียงไหม การเร่ิมตนเล้ียงไหม โรงเรือนและอุปกรณใน
การเล้ียงไหม พันธุไหม วธีิการเล้ียงไหมในวยัตาง ๆ ศัตรูไหมและการปองกันกาํจดั 

การปลูกหมอน กระบวนการผลิตเสนไหมและการเล้ียงไหมเปน              อุตสาหกรรม 
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รหัส                         ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                  น(ท-ป) 

 

5084102 การเล้ียงผึง้    2(1-3) 

 Apiculture 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงผ้ึง ประเภทและพันธุผ้ึง ชีววิทยาของ
ผ้ึง วสัดุและอุปกรณในการเล้ียงผ้ึง สถานท่ีสําหรับเล้ียงผ้ึง การเร่ิมตนเล้ียงผ้ึง วิธีจดัหา
ผ้ึงมาเล้ียง วิธีการเล้ียงผ้ึงประเภทตาง ๆ หลักการจัดการรังผ้ึง โรคและแมลงศัตรูผ้ึง   
ยาปราบศัตรูพืชกับการเล้ียงผ้ึง การปรับปรุงพันธุผ้ึง น้าํผ้ึงและ   ผลิตภัณฑจากรังผ้ึง
และการจดัจําหนาย 

 

5084103 การเล้ียงคร่ัง    2(1-3) 

 Lac Culture 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงคร่ัง ประเภทและพันธุคร่ังชีววิทยา
ของคร่ัง วสัดุและอุปกรณในการเล้ียงคร่ัง สถานท่ีสําหรับเล้ียงคร่ัง การเร่ิมตนเล้ียงคร่ัง 
วิธีจดัหาคร่ังมาเล้ียง วิธีการเล้ียงคร่ังประเภทตาง ๆ หลักการจัดการ  รังคร่ัง โรคและ
แมลงศัตรูคร่ัง คร่ังและผลิตภัณฑจากคร่ัง   การจัดจําหนาย 
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หมูวชิา  วนศาสตร 
(509) 

 

 หมูวชิา   วนศาสตร   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน   

ดงันี ้
  1.  การจัดการปาไม                                                                                                   (509-1--) 

              2.  ชีววิทยาปาไม                                                                                                      (509-2--) 

              3.  วนผลิตภัณฑ                                                                                                       (509-3--) 

              4.  วศิวกรรมปาไม                                                                                                    (509-4--) 

              5.  อนุรักษวทิยา                                                                                                        (509-5--) 

        6.                                                                                                                               (509-6--) 

7.                                                                                                                               (509-7--) 

              8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                                                                (509-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ      
                   การสัมมนาและการวิจยั                                                                                      (509-9--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 616 

 

หมูวิชา  วนศาสตร 
 (509)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5092501 

 

3602015 การอนุรักษทรัพยากรปาไม 2(1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 617 

 

คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา  วนศาสตร 

(509) 

 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 

 

5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม      2(1-2) 

  Conservation of Forest Resources 

ความหมายของการอนุรักษ  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท
ของธรรมชาติ  ความสําคัญของปาไม  การจําแนกชนิดของปาไมในประเทศไทย 
นเิวศวิทยาของปาไม    สัตวปา   การปลูกสรางสวนปา      การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
ปาไม    กฎหมาย    เกีย่วกับปาไม  หนาท่ีของสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการปาไม  
บทบาทของนักศึกษาตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
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หมูวชิา  การชลประทาน 

(511) 

 

 

 หมูวชิา การชลประทาน  ซ่ึงอยูในหมวดวชิาเกษตรศาสตร  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดงันี ้
 1.   การชลประทาน                                                                   (511-1--) 

 2.   การพัฒนาทรัพยากรแหลงน้ํา                                                     (511-2--) 

 3.   การออกแบบชลประทาน                                                    (511-3.--) 

4.   การจัดการชลประทาน                                                     (511-4--) 

              5.                                                          (511-5--) 

6.                                                           (511-6--) 

        7.                                                          (511-7--) 

        8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                     (511-8--) 

9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ            
      การสัมมนาและการวิจัย                                                                              (511-9--)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 619 

 

หมูวชิา   การชลประทาน  

(511) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5112101 

5112102 

5112401 

 

3692502 

3692505 

- 

หลักการชลประทาน 3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

เทคโนโลยีการใหน้าํแกพืช 

การจัดการชลประทานในไรนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 620 

 

หมูวชิา  การชลประทาน 

(511) 

 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป) 

 

5112101 หลักการชลประทาน       3(2-2) 

  Irrigation and Drainage 

   ความสัมพันธของดินน้ําและพืช หลักและวิธีการใหน้ํา การจัดประสิทธิภาพ 

ในการใหน้ํา การวางแผนผังในการใหน้ํา ระบบการสงน้าํ การควบคุมระดับน้ํา และ
การระบายนํ้าบนดินและใตดิน 

 

5112102 เทคโนโลยีการใหน้าํแกพืช      2(1-2) 

  Irrigation Technology 

ความสัมพันธระหวางดิน น้าํ พืช หลักการและเทคนิคการใหน้าํแกพืช 

แหลงน้ําการวางแผนผังการใหน้ํา เคร่ืองมือและอุปกรณในการใหน้าํกบัพืช 

ความกาวหนาของการใหน้าํแกพืช 

 

5112401 การจัดการชลประทานในไรนา      2(1-2) 

  Irrigation Management in Farm 

การซึมน้ํา การใชน้ํา โครงสรางชลประทาน การเลือกและประสิทธิภาพของ
ปม   การวางแผนการออกแบบชลประทาน  และการระบายน้ํา กฎหมายเกีย่วกับการ
ใชน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

  



 621 

 

หมูวชิา  เกษตรกลวิธาน 

(512) 

 

 

 หมูวชิา เกษตรกลวิธาน  ซ่ึงอยูในหมวดวชิาเกษตรศาสตร  ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน 

ดงันี ้
 1.  งานชางเกษตรกรรมเบ้ืองตน                                                                       (512-1--) 

 2.  งานเคร่ืองยนต                                                                (512-2--) 

 3.  งานเช่ือม                                                               (512-3.--) 

        4.  งานเชือก                                                       (512-4--) 

              5.  การกอสรางในฟารม                                                                                 (512-5--) 

   6.                                                                                                                        (512-6--) 

        7.                                                                                                                                (512-7--) 

        8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                     (512-8--) 

              9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วทิยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ     
      การสัมมนาและการวิจัย                                                                              (512-9--)
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หมูวิชา  เกษตรกรรมวิธาน 

 (512)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5121101 

5121201 

5122301 

5122501 

5122502 

5122503 

5123101 

5123201 

5123202 

3691101 

3691201 

3691301 

3692501 

3692503 

3692504 

3693102 

3693202 

- 

งานชางเกษตร 3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-2) 

2(1-3) 

 

เคร่ืองยนตและเคร่ืองทุนแรง 
การเช่ือมและการบัดกรี 
การกอสรางในฟารม 

ไฟฟาในฟารม 

การสํารวจรังวดัเพื่อการเกษตร 
การผลิตอุปกรณการเกษตร 
เคร่ืองจักรกลหนัก 
การซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงเกษตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิา เกษตรกลวิธาน(512) 

 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 

5121101 งานชางเกษตร       3(2-2) 

  Principles of Farm Mechanics 

ประวัตแิละความสําคัญ        การพัฒนาเคร่ืองมือชางเกษตร ความรูเบ้ืองตน    

เกี่ยวกับงานชางโลหะ  ชางไม ชางปูน ไฟฟา และเคร่ืองจักรกลโรงงาน การ
บํารุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโรงงาน 

 

5121201 เคร่ืองยนตและเคร่ืองทุนแรง      2(1-2) 

  Power and Machinery 

ชนิดและประเภทเคร่ืองยนต  ระบบการทํางานของเคร่ืองยนตสองจังหวะ 
และส่ีจงัหวะ   สวนประกอบและหนาท่ีท่ีมีความสัมพันธในเคร่ืองยนต     การใส 
การถอดประกอบ ซอมแซม  การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ      และการแกไข
เคร่ืองยนต การขับเคล่ือนพาหนะ การเลือกใชเคร่ืองจักรกลทุนแรง 

 

5122301 การเชื่อมและการบัดกรี       2(1-2) 

  Welding and Soldering 

ความมุงหมายและความสําคัญของการเช่ือมโยง เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช
กบังานโลหะประเภทตาง ๆ   หลักการในการเช่ือมโลหะ     โดยใชไฟฟาและแกส 

การเลือกเคร่ืองมือและการใชเคร่ืองมือตัดโลหะอยางมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม
กบังาน การระวังเพื่อความปลอดภยัในการทํางานและการใชเคร่ืองมือ  

 

5122501 การกอสรางในฟารม         (2-2) 

  Farm Structures 

หลักการและวธีิการวางผังฟารม การอานและเขียนแบบอาคารฟารม การ
เลือกวัสด ุและการประมาณราคาคากอสราง      ศึกษาฝกฝนทางปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ี
จาํเปนในการกอสรางฟารมงานปูนและคอนกรีต งานประปา งานบัดกรี งานทาสี 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 

 

5122502 ไฟฟาในฟารม        2(1-2) 

  Agricultural Electrification 

หลักและทฤษฎีไฟฟา   ประโยชนและความจําเปนของไฟฟาในการเกษตร 
ระบบไฟกระแสสลับ  กระแสตรง  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ หลักการใชไฟฟา
ประกอบเคร่ืองมือเกษตร    การคํานวณหนวยไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา 

 

5122503 การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร      3(2-2) 

  Plane Surveying 

ความสําคัญและประเภทของการสํารวจ     เคร่ืองมือและอุปกรณในการ
สํารวจ รังวัด การทํา Differential และ Profile Levelling  การทํา Transverse และ
การคํานวณพ้ืนท่ี     การทํา   Contour    การออกแบบ Land grading การรังวัดเพื่อ
วางแนวคลองทอสงน้ํา  ถนนในฟารม 

 

5123101 การผลิตอุปกรณการเกษตร      3(2-2) 

  Farm Equipment Engineering 

   ศึกษาปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัอุปกรณการเกษตร การเลือกวัสดอุุปกรณ การออก 

แบบส่ิงประดษิฐใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร โดยเนนการใชวสัดใุน 

ทองถ่ิน และเนนดานความเหมาะสมกับการใชงาน 

 

5123201 เคร่ืองจักรกลหนัก       2(1-2) 

  Farm Machinery 

ความสําคัญและชนิดของเคร่ืองจักรกลหนัก  อุปกรณท่ีใชรวมกับ
เคร่ืองจักรกลหนัก หลักการทํางาน     การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลหนัก การ
ประเมินผลการทํางาน การประมาณคาใชจาย 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 

 

5123202 การซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงเกษตร     2(1-3) 

  Power and Machinery Maintenance 

หลักการและการทํางานของเคร่ืองมือเคร่ืองทุนแรง  การวิเคราะหระบบการ
ทํางาน  การบํารุงรักษา  การซอมเคร่ืองมืออยางงาย ๆ การประมาณราคา 
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หมูวชิาสงเสริมการเกษตร   
(513) 

 

 

หมูวชิาสงเสริมการเกษตร ซ่ึงอยูในหมวดวชิา เกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 1.  หลักในการสงเสริมท่ัวไป         (513-1--) 

 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริม         (513-2--) 

  3.                                                                                                                              (513-3--) 

 4.                                                                                                                            (513-4--) 

 5.                                                                                                                            (513-5--) 

 6.                                                                                                                            (513-6--) 

 7.                                                                                                                            (513-7--) 

 8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ         (513-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ  

                   การสัมมนาและการวิจยั                                                                                        (513-9--)
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หมูวชิาสงเสริมการเกษตร   (513) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5133101 

5133102 

5133103 

5133201 

5133202 

5134101 

5134102 

5134103 

 

 

5134104 

5134105 

5134106 

5134107 

5134201 

5134202 

5134203 

 

5134204 

5134205 

5134206 

5134207 

 

 

3713101 

3713102 

3713104 

3713201 

3713202 

3714105 

3714106 

- 

 

3714107 

3714108 

3714109 

3714110 

- 

3714203 

3714204 

- 

3714205 

- 

3714207 

3714208 

 

 

 

 

หลักการสงเสริมการเกษตร 
องคการและสมาคมทางการเกษตร 
การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร 
ทฤษฎีการจูงใจ 
หลักและวิธีการฝกอบรมเกษตรกร 
การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 

การจัดต้ังและดําเนินงานสถาบันเกษตรกร 
โครงสรางและการสงเสริมการพัฒนาชุมชน 

ทางการเกษตร 
โครงสรางและการพัฒนาชุมชน 

การสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน 

การสงเสริมการปศุสัตว 
การสงเสริมการประมง 
การสงเสริมการผลิตพืช 

จติวิทยาการสงเสริมการเกษตร 
พฤติกรรมของบุคคลในองคการทางการเกษตร 
ผูนาํและการพฒันาลักษณะการเปนผูนาํทางการเกษตร 
ผูนาํและการพฒันาลักษณะการเปนผูนํา 
การศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนเกษตรในชนบท 

สังคมวิทยาเพือ่พัฒนาอาชีพเกษตร 
การบริหารงานสงเสริมการเกษตร 
การวางแผนและการประเมินผลของงานสงเสริม 

การเกษตร 
 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

 

3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

 

5134208 

 

5134901 

3714209 

- 

3714210 

2134416 

การวางแผนและประเมินผลของงานสงเสริมการเกษตร 
การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร 
การนิเทศงานสงเสริม 

วิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตนในงานสงเสริมการเกษตร 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 

3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาสงเสริมการเกษตร  (513) 

 

รหัส                        ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 

 

5133101  หลักการสงเสริมการเกษตร   3(3-0) 

 Principles of Agricultural Extension 

 ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการ      
หลักการและวธีิการสงเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ   ในงาน  

สงเสริมการเกษตร ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข 
 

5133102 องคการและสมาคมทางการเกษตร   3(3-0) 

 Agricultural Organizations and Associations 

 ประวัต ิ ความหมายและความสําคัญ หลักการขององคการและสมาคมทางการ
เกษตร การจดัรูปและการดาํเนินงานขององคการและสมาคมทางการเกษตร การประกวด
แขงขัน การประเมินผลการดําเนินการ ตลอดจนปญหาและวิธีการแกไข 

 

5133103 การพัฒนาชุมชนกับการพฒันาการเกษตร   3(3-0) 

 Community Development and Agricultural Development 

 หลักและวิธีการพัฒนาชุมชนในดานการเกษตร ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการ
พัฒนาชุมชน ปญหาอุปสรรคในการพฒันาชุมชนและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 
และบางประเทศท่ีนาสนใจ 
 

5133201 ทฤษฎีการจูงใจ   3(3-0) 

 Motivation Theory 

 แหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิของแรงจูงใจ ความแตกตางของแรงจูงใจทางสรีระและ
ทางสังคม ความหมาย ประเภทของทฤษฎีแรงจูงใจ วิธีการในการสรางแรงจูงใจใหทํางาน
สําเร็จ 
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รหัส                        ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 

 

5133202 หลักและวิธีการฝกอบรมเกษตรกร     3(2-2) 

 Training Techniques for Farmers 

 หลักการ ทฤษฎี และวิธีการในการฝกอบรม การกําหนดหลักสูตร การประเมินผล 
การฝกอบรม และปญหาการฝกอบรม 

 

5134101 การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน     3(2-2) 

 Agricultural Extension for Sustainable Agriculture 

 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของโครงการเกษตรแบบผสมผสาน       

การเลือกวิธีการสงเสริมท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการเกษตรแบบผสมผสานแตละรูปแบบ 

การเกษตรตามแนวพระราชดําริ การเกษตรแบบยั่งยนื การวางแผนปฏิบัติการ การ    
ดาํเนินงานและการประเมินผลสําเร็จ 

 

5134102 การจัดตั้งและดําเนินงานสถาบันเกษตรกร     3(3-0) 

 Establishing and Managerial Farmers Institutions 

 ข้ันตอน ระเบียบและวิธีการจัดต้ัง และดําเนินงานสถาบันเกษตรกร การวางแผน
และประเมินผลงานของสถาบันเกษตรกร 

 

5134103 โครงสรางและการสงเสริมการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร     3(3-0) 

 Community Structure and Development 

 การวิเคราะหทฤษฎีและภูมิหลังของเกษตรกร   เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึง
บทบาทของการสงเสริมในการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร 

 

5134104 การสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน     2(2-0) 

 Cottage Agricultural Industry Extension and Development 

 หลักและวิธีการเผยแพรความรูทางดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิธีการสงเสริม
ผูผลิต ผูแปรรูป และผูจัดจําหนาย วิธีการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางอยางของ
ประเทศไทยและบางประเทศ 
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รหัส                        ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 

 

5134105 การสงเสริมการปศุสัตว   3(2-2) 

 Livestock Extension 

 ความสําคัญทางดานเศรษฐกจิและสังคมของงานปศุสัตว หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การผลิตปศุสัตว วิธีการและการปฏิบัตกิารสงเสริม เพื่อนําความรูและส่ิงปฏิบัติ    ใหม ๆ 

ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตวของประเทศไทยและบางประเทศ          
บทปฏิบัติการเกีย่วกับวิธีการรูปแบบการสงเสริมการปศุสัตว 

 

การสงเสริมการประมง   3(2-2) 5134106 

 Fishery Extension 

 ความสําคัญของการประมง ปญหาการสงเสริมการประมง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

วิธีการและปฏิบัตกิารสงเสริมการประมง   เพื่อนําความรูและวิธีการปฏิบัติใหม ๆ ไปสู
ชาวประมง การสงเสริมการประมงของประเทศไทยและบางประเทศ ปฏิบัติการ เกีย่วกับ
วิธีการ รูปแบบการสงเสริมการประมง 

 

5134107           การสงเสริมการผลิตพชื 3(2-2)

 Plant Production Extension 

 องคกรและหนวยงานท่ีเกีย่วของกับการสงเสริมการผลิตพืช พืชเศรษฐกิจ การ  
สงเสริมการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน วิเคราะหตนทุนและรายไดจากการปลูกพืช  

แตละชนิด ปฏิบัติการเกีย่วกบัวิธีการ รูปแบบการสงเสริมการผลิตพืช 

 

5134201 จิตวิทยาการสงเสริมการเกษตร 3(3-0) 

 Psychology for Extension Workers 

 หลักจิตวิทยาทั่วไปเกีย่วกับพฤติกรรมของมนุษย การนําเอาทฤษฎีช้ันสูงมา
ประยุกตเพื่อใชในการสงเสริมการเกษตร 
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รหัส                        ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 

 

5134202 พฤติกรรมของบุคคลในองคการทางการเกษตร   3(3-0) 

 Human Behavior in Agricultural Organization 

 วเิคราะหสาเหตุและผลทางพฤติกรรมของบุคคลในองคการเกษตร โดยเนน
ทางดานจิตวิทยา พิจารณาแรงจูงใจของเกษตรกรและองคการเกษตร มนุษยสัมพันธใน
กลุมเกษตรกรท่ีเสริมสรางการปฏิบัตงิานขององคการใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 

5134203 ผูนาํและการพัฒนาลักษณะการเปนผูนาํทางการเกษตร   3(3-0) 

 Leader and Leadership Training 

 ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของผูนาํทางการเกษตรท่ีดี  หลักการทฤษฎี 

และวิธีการพฒันาผูนํา การคัดเลือก การฝกอบรมผูนํา การจัดต้ังกลุมและการดําเนินงาน
ของกลุมใหเปนไปตามเปาหมายของการสงเสริมการเกษตร 

 

5134204 การศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนเกษตรในชนบท   3(3-0) 

 3Field Studies and Community Diagnosis for  Agricultural Development 

 การสํารวจ วเิคราะห และวินจิฉัยปญหาในดานตาง ๆ ของชุมชนในชนบท      

เพื่อวางแผนแกไขปญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาชุมชนในชนบท 

 

5134205 สังคมวิทยาเพือ่พัฒนาอาชีพเกษตร   3(3-0) 

 Sociology of Agricultural Development 

 ทฤษฎีและวิธีการทางสังคม ท่ีสามารถนํามาใชแกปญหาของสถาบันการเกษตร 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพือ่พัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 

5134206 การบริหารงานสงเสริมการเกษตร   3(3-0) 

 Administration in Agricultural Extension 

 ทฤษฎีและหลักการบริหารงานสงเสริมการเกษตร ความสัมพันธระหวาง      
โครงสรางขององคการกับการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร และวิธีการบริหารแบบ    

ตาง ๆ  ท่ีใชกบังานสงเสริมการเกษตร 
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รหัส                        ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 

 

5134207 การวางแผนและการประเมินผลของงานสงเสริมการเกษตร     3(3-0) 

 Program Planning and Evaluation in Extension work 

 ความหมายและความสําคัญ ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผนและการ
ประเมินผล การวางโครงการ การเปรียบเทียบแผนงานและโครงการท่ีด ี การประเมิน 

โครงการ 
 

5134208 การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร     3(3-0) 

 Extension Supervision 

 หลักและวิธีการในการนิเทศงานสงเสริมการเกษตร การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม การแบงหนาท่ีงาน การจัดการฝกอบรมแกบุคคล    หลักการใหคําปรึกษา 

 

5134901 วิธีวิจัยและสถิตเิบ้ืองตนในงานสงเสริมการเกษตร     3(3-0) 

 Research Methodology in Agricultural Extension 

 ความหมาย ความมุงหมาย ขอบเขต และประเภทของการวิจยั ปญหาในงาน      

สงเสริมและส่ือสารการเกษตร ท่ีมาของปญหา ข้ันตอนของการวิจยั วิธีการวจิยัแบบ    

ตาง ๆ วิธีการใชสถิตใินการวิเคราะหขอมูล แนวทางการวิจยัดานสงเสริมการเกษตร การ
ใชและการเผยแพรผลงานวิจยัดานสงเสริมการเกษตร 
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หมูวชิาสื่อสารการเกษตร  
(514) 

 

   

  หมูวชิาส่ือสารการเกษตร ซ่ึงอยูในหมวดวชิา เกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 1.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสาร                                                                                   (514-1--) 

 2. โสตทัศนูปกรณ                                                                                                   (514-2--) 

 3.  การประชาสัมพันธ                                                                                             (514-3--) 

 4.  วิธีการถายทอดความรู                                                                                        (514-4--) 

 5.  การวางแผน                                                                                                        (514-5--) 

 6.                                                                                                                              (514-6--) 

 7.                                                                                                                              (514-7--) 

  8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                                                               (514-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ          
                   การสัมมนาและการวิจยั                                                                                     (514-9--)
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หมูวิชาสื่อสารการเกษตร  (514) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

5142401 

5143101 

5143102 

5143103 

5143201 

 

5143301 

5143302 

5143303 

 

5143401 

5144201 

5144202 

5144203 

 

5144204 

5144501 

3722401 

3723101 

3723102 

3723103 

- 

3723203 

3723301 

3723302 

- 

3723303 

3723402 

3724201 

3724204 

- 

3724205 

3724206 

3724501 

วิธีการถายทอดความรูแกเกษตรกร 
ส่ือสารการเกษตรเบ้ืองตน 

ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือการเกษตร 
การส่ือสารการเกษตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
การถายภาพเพื่องานการเกษตร 
การถายภาพเพื่องานทางการเกษตร 
การประชาสัมพันธทางการเกษตรเบ้ืองตน 

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธทางการเกษตร 
หลักการเขียนขาวการเกษตร 
หลักการเขียนขาวและสรุปขาวการเกษตร 
การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
โสตทัศนูปกรณการสอนเกษตร 
การผลิตรายการวิทยุการเกษตร 
การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการเกษตร 
กจิกรรมโสตทัศนศึกษาเพื่อการเกษตร 
การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตรทางการเกษตร 
การวางแผนและประเมินผลโครงการส่ือสารการเกษตร 
 

3(2-2) 

2(2-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(3-0) 

3(2-2) 

2(2-0) 

2(2-0) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

3(2-2) 

2(1-3) 

2(2-0) 

2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวชิาสื่อสารการเกษตร  (514) 

 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

5142401 วิธีการถายทอดความรูแกเกษตรกร 3(2-2) 

 Extension Techniques 

 หลักการพูดในแหลงชุมชน   การดําเนินการอภิปราย       ประชุมพรอมท้ัง
วิธีการเขียนบทความ ขาว   และรายงานทางการเกษตรเพ่ือเผยแพรความรูสูเกษตรกร  
ปฏิบัตกิาร  วิธีการถายทอดความรูแกแกษตรกร 

 

5143101 ส่ือสารการเกษตรเบื้องตน 2(2-0) 

 Introduction to Agricultural Communication 

 ความหมายและความสําคัญของการส่ือสารการเกษตร   ทฤษฎีและแนว                      
ความคิดปจจบัุนเกี่ยวกับบทบาท  หนาท่ี และอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีตอ
การเกษตร วิธีการส่ือสารการเกษตร เทคโนโลยีการส่ือสารการเกษตร 

 

5143102 ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการเกษตร 3(3-0) 

 Communication Theory for Agriculture 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารการเกษตร   บทบาท   หนาท่ีและอิทธิพล
ของส่ือมวลชนตามทฤษฎีและแนวความคิดในปจจุบันอันมีผลตอการเกษตร 

 

5143103 การส่ือสารการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 

 Agricultural Communication for National Development 

 ศึกษาเปรียบเทียบสังคมตาง ๆ ทางการเกษตร   คือสังคมพัฒนาแลว      
สังคม กาํลังพัฒนา และสังคมดอยพัฒนาเพ่ือใชในการพัฒนาประเทศ  ศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมกับการส่ือสาร   ความสําคัญของการส่ือสารตอการพัฒนา
ประเทศ     รวมท้ังการวางแผนการส่ือสาร  และการบริหารระบบการส่ือสารของ
ประเทศ 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

5143201 การถายภาพเพื่องานการเกษตร 3(2-2) 

 Photography in Agriculture 

 หลักการถายภาพ    อุปกรณ     เคร่ืองมือประกอบกลอง  วสัดุไวแสง   การ
ลางฟลมและการอัดขยายภาพ    ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ เพื่อใชในการสงเสริม
การเกษตร   ตลอดจนการออกแบบและถายภาพประกอบเพื่อใชในงานพิมพเอกสาร
เผยแพร   และนิทรรศการในงานสงเสริมการเกษตร     ปฏิบัติการถายภาพเพ่ืองาน
การเกษตร 

 

5143301 การประชาสัมพันธทางการเกษตรเบ้ืองตน 3(3-0) 

 Introduction to Public Relations for Agriculture 

 ประวัต ิ     วิวฒันาการ      ความหมายและความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ หลักการดาํเนินงานและวางแผนงานประชาสัมพันธทางการเกษตร        
การตรวจสอบและสรางประชามติ      การเลือกใชส่ือ    การปฏิบัติการ      รวมท้ัง
วเิคราะหกลุมชนท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการเกษตร 

 

5143302 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธทางการเกษตร 3(2-2) 

 Writing for Agricultural Public Relations 

 เสนอแนะและฝกการเขียนบทความ   ขาว   และรายงานทางการเกษตร
เพื่อใหมีเนื้อหาและสาระตอเนื่องกลมกลืนกัน  ผูอานเขาใจงาย    ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตองานการประชาสัมพันธเกษตร และการใหความรู ปฏิบัติการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธทางการเกษตร 

 

5143303 หลักการเขียนขาวการเกษตร 2(2-0) 

 Agricultural  News  Writing 

  หลักการเขียนบทความ   ขาว   และรายงานทางการเกษตร  เพื่อเสนอ 
 ประชาชน 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 

 

5143401 การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2) 

 Transferring Agricultural Technology 

 หลักการ  ความหมาย  และความสําคัญของการเกษตร  ปญหาการสงเสริม
การเกษตรในประเทศไทย    หนวยงานที่ทําหนาท่ีถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
แบบและวิธีการทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  การประชาสัมพันธงาน
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ปญหาและการแกไข  ปฏิบัติการเกีย่วกับ
การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 

5144201 โสตทัศนูปกรณการสอนเกษตร 3(2-2) 

 Audio-Visual Aids for Agricultural Training 

 ความหมาย      ความสําคัญ      การเลือก      การเตรียม     การผลิตและการ
ใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการสงเสริมและการสอนเกษตร เทคนิคการใชอุปกรณให                      
สัมฤทธ์ิผลในงานสงเสริมการเกษตรและการสอนเกษตร   การเสริมประสบการณให 

                            ผูเรียนรูจกัการใชโสตทัศนูปกรณท่ีเหมาะสมแกทองถ่ิน 

 

5144202 การผลิตรายการวิทยุการเกษตร 3(2-2) 

  Production of Agricultural Radio Scripts 

วิธีการผลิตรายการประเภททางดานการเกษตร   เทคนิค  การวางแผนและ
การใชเคร่ืองมือทางดานเสียงและอุปกรณในหองสงกระจายเสียง      เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอ การสงเสริมการเกษตร  ปฏิบัตกิารการผลิตรายการวิทยุการเกษตร 

 

5144203 การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการเกษตร     3(2-2) 

  Audio-Visual Activities for Agriculture 

ความหมาย   ขอบขายและความสําคัญของการใชโสตทัศนูปกรณ   
วิธีการใชโสตทัศนูปกรณเพือ่การเกษตร  รวมท้ังประเมินผลกิจกรรม  ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใช การดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 

 

5144204 การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตรทางการเกษตร   2(2-0) 

  Planning and Writing Agricultural Film Scripts 

การวางแผน       การจัดลําดบัข้ันตอน        เทคนิคและวธีิการในการเขียน
บทภาพยนตรทางการเกษตรเพ่ืองานสงเสริม 

 

5144501 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่ือสารการเกษตร   2(2-0) 

  Planning and  Evaluating Agricultural Communication Program 

ความหมาย    ความสําคัญ       ประเภท    เทคนิคและกระบวนการวางแผน 

และการประเมินผล     การวางโครงการส่ือสารการเกษตร      การเปรียบเทียบ
แผนงานและโครงการท่ีดทีางการส่ือสารเพ่ือการเกษตร    การประเมินโครงการ
ส่ือสารการเกษตร 
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หมูวิชาเกษตรศึกษา  (515) 

 

 

 

ศาสตร ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา

              5.                                                                                                                             

              6.                                                                                                                               

              7.                                                                                                                               

             

              

หมูวชิาเกษตรศึกษา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตร ออกเปนดังนี ้ 

 1.  การจัดการศึกษาเกษตร                                        (515-1--) 

 2.  เทคโนโลยีการศึกษาเกษตร                                        (515-2--) 

 3.  การพัฒนาผูนํา                                         (515-3--) 

 4.  การวัดผล                                          (515-4--) 

   (515-5--) 

 (515-6--) 

 (515-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวชิาชีพ                                        (515-8--) 

9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ    

     โครงการศึกษา เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย                                                  (515-9--) 
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หมูวชิาเกษตรศึกษา (515) 

 

รหัสวิชา 
รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 

5151101 

5151102 

5151103 

5152101 

5152102 

5153201 

5154901 

 

 

- 

3731102 

3601013 

3732103 

3732104 

3733203 

3604012 

 

 

การศึกษาเกษตรในประเทศไทย 
การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร 
เกษตรกรรมสําหรับครูปฐมวัย 
โครงการเกษตร 
องคการหรือสมาคมทางการเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตรนอกระบบ 

วิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตนทางการศึกษาศาสตร
เกษตร 

 

2(2-0) 

2(2-0) 

2(1-2) 

3(3-0) 

3(3-0) 

2(2-0) 

3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเกษตรศึกษา  (515) 

 

   รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 

 

5151101 การศึกษาเกษตรในประเทศไทย                               2(2-0) 

  Principles for Agricultural Education in Thailand 

   จดุมุงหมายในการ    จัดการศึกษาเกษตร     ประวัติการศึกษาเกษตร ใน 

ประเทศไทย         การจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา  
อาชีวศึกษาและ  อุดมศึกษา   สถาบันหรือองคกรของรัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของกับ 

การจัดการศึกษาเกษตร       ปญหาและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษา 
เกษตรในปจจบัุนและอนาคตในประเทศไทย 

 

5151102 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร                              2(2-0) 

  Intracurricular Activities in Agricultural Education 

 ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ัวไปความมุงหมาย
ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร  การวางแผนงานเพื่อการฝกหดัจัดกจิกรรม
เสริมหลักสูตรเกษตรแบบตาง ๆ   การจัดกจิกรรมเฉพาะอยาง  การจัดกิจกรรมแบบ
ผสมผสาน     ความรับผิดชอบของผูรวมงาน      การติดตามและประเมินผลการจัด
กจิกรรม 

 

5151103 เกษตรกรรมสําหรับครูปฐมวัย                               2(1-2) 

  Agriculture for Pre-School Teachers 

การเตรียมเดนิสําหรับปลูกพืช  การขยายพันธุพืช  การปฎิบัติดูแลรักษาพืชท่ี
เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย การเล้ียงสัตวเพื่อธรรมชาติและความเพลิดเพลิน  เชน  นก  

ปลา  หนู  กระตาย  เปด  ไก  ฯลฯ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 

 

5152101 โครงการเกษตร                                 3(3-0) 

  Farming Programs 

   เหตุผลและความจําเปนท่ีมีการวางแผนกําโครงการเกษตร     ประเภทของ 
โครงการการเขียนโครงการเกษตร  การเร่ิมตนงาน  การนิเทศโครงการ  การบริหาร
โครงการ  เกษตรกับองคการหรือสมาคม หรือชมรมทางการเกษตร 

 

5152102 องคการหรือสมาคมทางการเกษตร                              3(3-0) 

  Agricultural Organization 

ความหมาย      ความสําคัญ   ตอการเกษตรและประวัติการกอต้ังการ
จดัรูปแบบและการดําเนินงานขององคการ  สมาคมหรือชมรมทาง การเกษตรที่
สําคัญ  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและของ ตางประเทศ 

 

5153201 เทคโนโลยีการเกษตรนอกระบบ                               2(2-0) 

  Agricultural Technology for Non-Formal Group 

   ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีการเกษตร     ปญหาถายทอด 

ความรูทางเกษตร  ความตองการและคุณสมบัติของผูเรียนการพยากรณผลของการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบตาง ๆ  แหลงวิชาการทางการเกษตรปญหาและ
การแกไข 

 

5154901 วิธีวิจัยและสถิตเิบ้ืองตนทางการศึกษาศาสตรเกษตร                            3(3-0) 

  Research Methodology in Agricultural Education 

   ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจยั ปญหาทางการศึกษา ทางเกษตร   
ท่ีมาของปญหา  การตั้งหัวขอเร่ือง  ข้ันตอนของการวิจยัแบบตางๆ  วิธีการใชสถิติ
การวิเคราะหขอมูล การวิจารณ สรุปและประเมินผลงานวิจยัทางการศึกษาเกษตร 
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	สุขภาพจิตชุมชน
	การสาธารณสุขมูลฐาน
	การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก
	การนิเทศงานสุขศึกษา





	13-คำอธิบายรายวิชา(407)
	                 คำอธิบายรายวิชา
	  หายใจ  ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง  ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย
	   ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์  หน้าที่ของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของ
	การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น กิจกรรมการป้องกันอุบัติภัยกับการสร้างจิตสำนึกมาตรฐาน   ความปลอดภัยในการผลิตสื่อ   การเก็บรวบรวมข้อมูล     สถิติ
	  การวิจัยและการประเมินผล
	   ความรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์  ศึกษารายละเอียดในเรื่องโครงสร้าง
	ศึกษาหลักการ วิธีการ และวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำ วัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดสำนึกในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง และของผู้อื่นในส่วนที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัย และอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์
	   หลักทั่วไปในการส่งเสริมสุขภาพ     และสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ 
	  วิธีการใช้     วิธีการเก็บบำรุงรักษา    ปัญหาที่เกิดจากการใช้    ศึกษาผลการวิจัยที่
	มาตรการควบคุมและการบริหารจัดการ  โดยเน้นการสุขาภิบาล  และควบคุม

	  การปฐมพยาบาล  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
	ฝึกปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของทารกและเด็ก การเลี้ยงเด็กด้วยนมแม่
	4072315 นันทนาการสำหรับเด็ก                  2(2-0)
	  Recreation for Children
	ความสำคัญ   และประเภทของนันทนาการสำหรับเด็ก        การจัดกิจกรรมเข้าจังหวะ  ดนตรี  เกม  และการเล่านิทาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  แก่เด็กวัยต่าง ๆ  การดูแลเด็กวัยต่าง ๆ 
	4072317 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน                 3(3-0)

	  หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา
	  งานด้านอาชีวอนามัย  การดำเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย
	 ผลิตสื่อที่ได้ในงานสุขศึกษา

	  และประเมินผล
	หลัก   เทคนิค   และวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานสุขศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
	    การปฐมพยาบาล
	4072509 การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน                3(2-2)
	ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปกติวัยต่าง ๆ 

	  การป้องกันปัญหาของผู้สูงอายุ
	ความหมาย  ประเภทของสถานประกอบการ   ความเป็นมาของความปลอดภัยในการทำงานในต่างประเทศ และในประเทศไทย  สภาพปัญหา  ชนิดอุบัติภัย  สาเหตุ  และการสูญเสียจากอุบัติภัยและการป้องกันในสถานประกอบการ        นโยบายความปลอดภัย         การจัดองค์กรความปลอดภัย     เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  การกำหนดแผนงานและกิจกรรมความปลอดภัย กฎทั่วไปในการทำงานอย่างปลอดภัย  ความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่  การจัดระบบการจัดการอาชีวอนามัย  และความปลอดภัยแบบยั่งยืน
	  ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานความปลอดภัย
	   ประเภทของยา  วิธีการใช้ยา  คุณและโทษของการใช้ยา  การติดยา  การใช้
	ความหมาย ความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ อาหาร และสารอาหาร 

	ความรู้ทั่วไปและสาเหตุที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางกาย ลักษณะพฤติกรรมทั่วไปของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ การช่วยเหลือระยะเริ่มแรกให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การเดิน พัฒนาการ   การฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กที่มีความพิการทางกาย  กฎหมายคนพิการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ธรรมชาติของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ลักษณะชุมชนและสังคมที่ก่อ
	ให้เกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การระบาดของโรคติดต่อ ผลกระทบของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสุขภาพกายและจิตใจ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
	ศึกษาปัญหาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ   ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ  หลักการจัดโปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุปกติและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ     เช่น   ด้านสุขภาพ  โภชนาการ  สังคม    วัฒนธรรม  จริยธรรม  และการประกอบอาชีพ
	แนวคิดพื้นฐาน   ความหมาย    ขอบเขต  จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของ
	ระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย์ หลักการป้องกันโรค มาตรการการวัดการป่วย

	ความรู้พื้นฐานทางสังคม  กระบวนการเรียนรู้  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม องค์ประกอบของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม  การสื่อความหมาย   กลไกในการทำงานกลุ่มในชุมชน
	ความหมาย   ความสำคัญของการวัดและประเมินทางสุขศึกษา   ประเภทและขั้นตอนของการประเมิน   การสร้าง  การใช้และหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผล
	ความหมายของการยศาสตร์  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์         เครื่องจักร อุปกรณ์และ/หรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานทั้งทางร่างกาย จิตใจ     ความสามารถและข้อจำกัดในการทำงานอันเนื่องมาจากปัจจัยภายในร่างกายของมนุษย์เอง  การประเมินความสมบูรณ์ของร่างกาย  ความเมื่อยล้าจากการทำงาน  เพื่อเป็นหลักในการจัดสภาพการทำงานที่ถูกต้อง
	  การลีลาศเพื่อสุขภาพ
	ความหมายและความสำคัญของผู้สูงอายุ  ปัจจัยทางด้านชีววิทยา  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  การดูแลและส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร  การออกกำลังกาย  การพักผ่อน  นันทนาการ  โครงการสุขภาพ  การบริการทางการแพทย์  และการจัดสวัสดิการทางสังคม  รวมทั้งการวางแผน  และการจัดกิจกรรมสุขศึกษาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
	  และมาตรการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
	ความหมายและความสำคัญของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล  ความต้องการและจำเป็นที่จะต้องมีบริการด้านสุขศึกษาในโรงพยาบาล         ความเป็นมาของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยทีมสุขภาพกับงานด้านสุขศึกษา  การวินิจฉัย และวางแผนงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล  การจัดดำเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล  การประเมินผลงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล  
	  โครงการบริหารและการดำเนินงานแนะแนวสุขภาพ
	  ประยุกต์ใช้  หลักการรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
	   หลักการนวดพื้นฐาน   การนวดแบบราชสำนัก    การนวดแบบเชลยศักดิ์
	  ผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผน  และประเมินผลงานด้านความปลอดภัย
	   ความหมายและความสำคัญของการฝึกอบรมความปลอดภัย    หลักการฝึก
	     อบรมความปลอดภัย    เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ       เทคนิคการเป็นวิทยากร  
	      การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมความปลอดภัย     การจัดการฝึกอบรม      การ
	  Field Experience in Health Education 2

	   ฝีกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข
	  ข้อมูล  นำไปวางแผนจัดประสบการณ์ต่าง ๆ  ทดลองปฏิบัติ  สรุปผลและนำผลที่
	  ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
	   ความหมายและความสำคัญของการวิจัย    วิธีแสวงหาความรุ้ ความจริง


	14-หมู่วิชาวิทย์การกีฬา408)
	  หมู่วิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา     ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น  ดังนี้
	หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  (408) 
	                รหัสวิชา
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสวิชา





	15-คำอธิบายวิชาวิทย์การกีฬา(408)
	เจตคติเกี่ยวกับความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและการแข่งขัน อันตรายและอุปสรรคทางการกีฬาและการปฐมพยาบาลอย่างง่าย ๆ  การจัดโปรแกรมการบริหารกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กรีฑา และการจัดการแข่งขัน
	4081201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                                                                        3(2-2)
	 Anatomy and Physiology
	 ศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่งที่ตั้ง ส่วนประกอบ     และหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเป็นรากฐานความรู้ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ   เช่น วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
	 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมพันธ์กับการ
	ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
	4081202 วิทยาศาสตร์การกีฬา                                                                                       2(1-2)
	 Sports Science
	 ศึกษาระบบลักษณะ  รูปร่าง  และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพและทักษะการกีฬา การรู้จักพิจารณาเลือกกิจกรรมทางกีฬา การกำหนดโปรแกรมการสร้างสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเองตามวัย เพศ ฯลฯ การทดสอบสมรรถภาพ อาหาร และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมกีฬาประเภทต่าง ๆ ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเล่นกีฬา รู้จักการประเมินผลจากการเล่นกีฬา การบริหารกาย ฯลฯ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลดีต่อสมรรถภาพทางกาย
	 ศึกษาบทบาทของการเล่นที่มีผลต่อการเจริญเติบโต เทคนิคของผู้นำเกม และวิธีสอน เกมแต่ละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทต่าง ๆ
	4081409 เกมและเกมนำ                                                                                                  2(1-2)
	4081409 เกมและเกมนำ                                                                                                  1(0-2)

	 และประเภทลาน การเป็นผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิคกรีฑา
	 และผู้ตัดสิน  หลักวิธีการจัดการแข่งขัน
	 และผู้ตัดสิน  หลักวิธีการจัดการแข่งขัน
	 เนตบอลและห่วงยาง      การสร้างเสริมสมรรถภาพและความพร้อมของร่างกาย  
	 การเก็บรักษาอุปกรณ์  กติกาการตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
	 เนตบอลและห่วงยาง    การสร้างเสริมสมรรถภาพและความพร้อมของร่างกาย  
	 การเก็บรักษาอุปกรณ์    กติกาการตัดสินและการเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค
	การบาดเจ็บทางการกีฬา     ชนิดของอันตราย     สาเหตุและกลไกในการบาดเจ็บทางการกีฬา    การป้องกันและปฐมพยาบาลโดยวิธีต่าง  ๆ 
	 ทั้งส่วนที่เป็นของรัฐและเอกชน  การวางแผนโครงการนันทนาการสำหรับชุมชน
	 และการจัดการสำหรับนักกรีฑา
	 เฉพาะอุปกรณ์  การแข่งขัน  การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคล  เทคนิคกลวิธีการ
	 เฉพาะอุปกรณ์    การแข่งขัน    การวิเคราะห์การฝึกเป็นรายบุคคล     เทคนิคกลวิธี
	 การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อนำไปสู่การแข่งขันกีฬายิมนาสติก

	16-คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์(409)
	    รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4093301  พีชคณิตนามธรรม  1   
	  4093402    สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

	17-คำอธิบายสถิติประยุกต์(411)
	คำอธิบายรายวิชา
	  วิชานี้เน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของวิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละ
	 วิชาเอก
	 Statistical  Analysis 1
	  Statistical  Analysis 2 
	  Economic  Statistics
	 Educational  Statistics
	  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4092401  แคลคูลัส  2

	  Mathematical  Statistics 2
	                           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4112101 สถิติวิเคราะห์ 1  หรือ  4111101  หลักสถิติ

	  Nonparametric  Statistics
	  Time  Series  Analysis
	  Experimental  Design 2
	  Forecasting  Technique
	  Demography
	  Statistical  Method  in  Community  Development

	  Operation  Research  1
	  Operation  Research  2
	  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  4113501  การวิจัยดำเนินงาน  1

	  Theory  of  Probability  1
	  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4114201  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  1

	  Decision  Theory
	  Sequential  Analysis
	  Statistical  Quality  Control
	  Problems  in  Data  Collections
	  Principle  of  Research
	 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4112202  สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1  และ  4113301  การวิเคราะห์ การถดถอย

	  Special  Problems  in  Statistics  1
	  Special  Problems  in  Statistics  2


	18-คำอธิบายวิชาคอมพิวเตอร์(412)
	หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ (412)
	ชื่อวิชา
	ชื่อวิชา
	ชื่อวิชา
	ชื่อวิชา
	ชื่อวิชา
	การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์


	19-หมู่วิชา-คำอธิบายวิชาใด ๆ (450)
	  รหัส    หมู่วิชา
	แนะนำคหกรรมศาสตร์
	การจัดการทรัพยากรครอบครัว
	การส่งเสริมคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง
	ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง
	สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง
	การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง


	20-หมู่วิชา-คำอธิบายอาหารและโภชนาการ(451)
	โภชนาการ
	บริโภคศึกษา
	ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
	หลักการประกอบอาหาร
	หลักการประกอบอาหารสำหรับงานโรงแรม
	โภชนศาสตร์มนุษย์
	โภชนศาสตร์ครอบครัว
	โภชนศาสตร์ชุมชน
	โภชนาการเด็ก
	เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
	อาหารสำหรับชีวิตประจำวัน
	การถนอมอาหาร
	การแปรรูปอาหาร
	อาหารท้องถิ่น
	อาหารไทย
	อาหารจีน
	อาหารนานาชาติ
	อาหารพื้นบ้าน
	อาหารยุโรป
	อาหารญี่ปุ่น
	อาหารฝรั่งเศส
	อาหารอิตาเลียน
	อาหารอิสลาม
	อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและ
	โภชนาการ 1
	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1
	อาหารบำบัดโรค
	โภชนาการเด็กและผู้สูงอายุ
	หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด
	อาหารว่าง
	ขนมไทย
	ขนมอบ
	การแต่งหน้าเค้กและขนม
	เครื่องดื่ม
	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและ
	โภชนาการ 3
	โภชนาการและการจัดบริการอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย
	การประกอบอาหารเสร็จเร็ว
	อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
	ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
	ความรู้เกี่ยวกับอาหารยุโรป
	ความรู้เกี่ยวกับอาหารจีน
	รหัสวิชา

	21-หมู่วิชา-คำอธิบายผ้าและเครื่องแต่งกาย(452)
	ความรู้เรื่องผ้า
	เสื้อผ้าและการแต่งกาย
	ประวัติเครื่องแต่งกาย
	เทคนิคการสร้างและแยกแบบตัด
	การศึกษาเสื้อผ้าตัวอย่าง
	การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
	การสร้างแบบและแยกแบบตัด
	หลักการตัดเย็บเบื้องต้น
	เทคนิคการตัดเย็บ
	เสื้อผ้าสตรี 1
	เสื้อผ้าชาย 1
	เสื้อผ้าสำหรับครอบครัว
	เสื้อผ้าและการแต่งกายพื้นบ้าน
	การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปอุตสาหกรรม
	การสร้างแบบเสื้อแฟชั่น
	การออกแบบลวดลายผ้าด้วยวิธีพิมพ์ย้อม
	เทคนิคการตัดเย็บผ้าชนิดพิเศษ
	เสื้อผ้าเด็ก
	การตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี
	การตัดเย็บเสื้อและกางเกงชาย
	เสื้อผ้าสตรี 2
	เสื้อผ้าชาย 2
	เสื้อผ้าเพื่อการค้า
	ความรู้เกี่ยวกับจักรชนิดพิเศษ
	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 1
	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 1
	การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง
	ชุดสตรี
	กางเกงสตรี
	การซักรีดซ่อมแซมเสื้อผ้าเพื่อการค้า
	การทำแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม
	การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบอุตสาหกรรม
	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 3
	เทคโนโลยีการตัดเย็บเสื้อผ้า
	การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรีแบบไทย
	การทำเสื้อบนหุ่น
	การตัดเย็บชุดชั้นใน
	การตัดเย็บสูทสตรี
	การตัดเย็บสูทชาย
	การตัดเย็บชุดนอน
	การตัดเย็บชุดวิวาห์-ราตรี
	การตัดเย็บชุดว่ายน้ำ
	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 3
	โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผ้าและเครื่องแต่งกาย
	ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงผ้าและเครื่องแต่งกาย

	22-หมู่วิชา-คำอธิบายบ้านและการจัดการ(453)
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	รหัสเก่า
	คำอธิบายรายวิชา
	4531101 การปรับปรุงที่อยู่อาศัย                                    2(1-2)
	Field Experience in Houseing and Resource Management 3 

	4534902 ปัญหาพิเศษเฉพาะแขนงบ้านและการจัดการทรัพยากร                2(1-2)
	ปัญหาใดปัญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนด้วยการทำวิจัย เพื่อหาทางปรับปรุง

	4534903 สัมมนาเฉพาะแขนงบ้านและการจัดการทรัพยากร    1(1-0)
	ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ  จากแขนงที่เรียนทั้งในและ
	ต่างประเทศ   
	4534904 การค้นคว้าทดลองเฉพาะแขนงบ้านและการจัดการทรัพยากร  2(1-2)
	Experimental Resourch in Housing and Resource Managements 

	การค้นคว้าทดลอง  รวมทั้งการวิจัยใหม่ ๆ  เกี่ยวกับเครื่องเรือนเครื่องใช้  เครื่องทุ่นแรง  และเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  นำมารายงานและอภิปรายหาข้อสรุปร่วมกัน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับครอบครัว  ชุมชน  สังคมและอาชีพทำโครงการค้นคว้าทดลองเรื่องที่น่าสนใจด้วยตนเอง 

	23-หมู่วิชา+คำอธิบายพัฒนาการเด็กฯ(454)
	ชื่อวิชา
	พัฒนาการครอบครัว
	การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการครอบครัว
	และเด็ก 3
	โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัว
	และเด็ก



	24-หมู่วิชา-คำอธิบายศิลปประดิษฐ์(455)
	ชื่อวิชา
	งานดอกไม้สดและใบตอง

	ชื่อวิชา
	การห่อของขวัญ
	งานถัก งานสาน และงานทอ

	ชื่อวิชา
	การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์

	ชื่อวิชา
	คำอธิบายรายวิชา


	25-คำอธิบาย  รวม อนุและปริญญาตรี(456)
	ชื่อวิชา
	  สิ่งทอ  1

	ชื่อวิชา
	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสิ่งทอ 1


	26หมู่+อธิบายเกษตรศาสตร์(500)
	หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
	  รหัส   หมู่วิชา

	หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์  (500)  
	หลักการเกษตรเบื้องต้น
	หลักพืชศาสตร์
	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสัตวรักษ์ 1
	สารเคมีการเกษตร
	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมและสื่อสาร
	วิทยานิพนธ์
	สัมมนาทางการเกษตร
	การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
	 Survey and Plant Collection in Rural Communities
	 Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry 1

	  ความสำคัญ   ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวสรีรวิทยา
	 Preparation for Professional Experience in Agriculture 3
	 Promotion Extension 2
	            ความสำคัญ     และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช      หลักวิธีการต่าง  ๆ   ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งชนิดผสมตัวเอง และผสมข้าม        การปรับปรุงพันธ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคและแมลง   การปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม  ที่ไม่เหมาะสม การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืช
	ปฏิบัติการ

	 เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ   ในการผสมพันธุ์พืชและการปรับปรุงพันธุ์โดยการนำเข้าการคัดเลือกพันธุ์และการผสมข้าม   และการใช้ประโยชน์ ของลักษณะ    ดีเด่นเหนือพ่อแม่
	 Field Experience in Plant Sciences 2
	Experimental Design in Agriculture


	27-หมู่+อธิบายปฐพีวิทยา(501)
	  หมู่วิชาปฐพีวิทยา    ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา
	ออกเป็นดังนี้
	หมู่วิชาปฐพีวิทยา  (501) 

	ปฐพีวิทยา                
	ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
	เทคนิคและการใช้ดิน-ปุ๋ย-น้ำ      
	คำอธิบายรายวิชา
	หมู่วิชาปฐพีวิทยา (501)
	รหัส


	Soil Science                 
	Soil Fertility                                  
	Soil and Water Conservation


	28-หมู่+อธิบายพืชไร่(502)
	  หมู่วิชาพืชไร่       ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น
	ดังนี้
	หมู่วิชาพืชไร่    (502) 
	5021101

	หลักพืชไร่
	ธัญพืช
	พืชไร่เศรษฐกิจ
	พืชหัว
	มันสำปะหลัง
	พืชน้ำมัน
	ข้าว
	พืชเส้นใย
	พืชไร่เศรษฐกิจ 1 
	พืชอุตสาหกรรม
	อ้อย
	สับปะรด
	พืชเครื่องดื่ม
	Principles of Agronomy
	Root Crops      
	รหัส 
	Fiber Crops            
	Economic Field Crops 2    



	29-หมู่+อธิบายพืชสวน(503)
	 หมู่วิชาพืชสวน  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
	                   การสัมมนาและการวิจัย

	หมู่วิชาพืชสวน  (503)  
	หลักการพืชสวน
	คำอธิบายรายวิชา
	ไม้ผลและการแยกประเภทของไม้ผล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลูกไม้ผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบำรุง
	ไม้ผล วิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไม้ผลแต่ละชนิด การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลิตผล
	                                  ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมห้อง  และ
	เครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช    การเตรียมชิ้นส่วนพืชสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช
	   เซลล์พืชและส่วนประกอบของเซลล์พืช การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ 
	การเพาะเลี้ยงอับเรณู  การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ 



	30-อธิบายสัตวบาล(504)
	 หมู่วิชาสัตวบาล  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
	หมู่วิชาสัตวบาล   (504) 
	รหัสวิชา


	หลักการเลี้ยงสัตว์
	รหัสวิชา

	การผลิตเป็ด
	 Small Animal Housing and Equipments
	                                                                   4021107    เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

	31-หมู่วิชาสัตว์รักษ์(505)
	หมู่วิชาสัตวรักษ์  (505)  
	สุขศาสตร์เนื้อสัตว์

	32-คำอธิบายรายวิชาสัตวรักษ์(505)
	หมู่วิชาสัตวรักษ์  (505)
	  General  Diseases  and  Sanitation  of  Domestic   Animals
	  General  Pathology
	  Introduction  to  Pharmacology
	  Restraint   of  Animals
	  Avian  Diseases  and   Sanitation
	  Small  Animal  Diseases  and  Sanitation
	  Small   Animal  Anatomy   and    Physiology
	  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  5051101   โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป



	33-หมู่+อธิบายประมง(506)
	หมู่วิชาการประมง  (506)  
	คำอธิบายรายวิชา
	5063103 การเก็บถนอมสัตว์น้ำ   3(2-2)
	5063108 พรรณไม้น้ำ   3(2-2)
	5063403   สมุทรศาสตร์เคมี   3(2-2)
	5063404 สมุทรศาสตร์กายภาพ   3(2-2)
	5063410 เครื่องมือการประมง   3(2-2)
	5063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3   2(100)
	5064111 ชลธีวิทยา         3(2-2)
	5064113 การอนุรักษ์สัตว์น้ำ   3(2-2)
	5064114 กุ้ง          3(2-2)
	5064213 การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล   3(2-2)
	 Breeding and Culture of Marine Animals
	5064214 เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ       3(2-2)

	 Selected Topics in Aquaculture
	5064304 การให้ความเย็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ   3(3-0)
	5064502 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ        3(2-2)
	5064903 กรณีศึกษาโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการประมง    3(2-2)







	34-หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร(507)
	หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร (507)  
	รหัสวิชา
	อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น
	เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์
	รหัสวิชา
	รหัสวิชา



	35-อธิบายอุตสาหกรรมเกษตร(507)
	36-หมู่+คำอธิบาย วิชาวิชาโรคพืชและวัชพืช (508)
	หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  (508) 
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา
	คำอธิบายรายวิชา


	ปฏิบัติการ  1.  การประเมินความเสียหายจากโรคพืช
	ปฏิบัติการ   1.  ประเภทและชนิดของวัชพืชที่สำคัญ


	37-หมู่+อธิบายวน(509)ชล(511)กลวิธาน(512)
	                   การสัมมนาและการวิจัย                                                                                      (509-9--)
	หมู่วิชา  วนศาสตร์
	 (509) 
	คำอธิบายรายวิชา
	5092501 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้      2(1-2)
	หมู่วิชา  การชลประทาน


	หมู่วิชา   การชลประทาน 
	(511)
	หมู่วิชา  การชลประทาน
	หมู่วิชา  เกษตรกลวิธาน

	หมู่วิชา  เกษตรกรรมวิธาน
	 (512) 
	คำอธิบายรายวิชา
	หมู่วิชา เกษตรกลวิธาน(512)



	38-หมู่+อธิบายส่งเสริมการเกษตร(513)
	หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร   (513)
	ชื่อวิชา
	คำอธิบายรายวิชา
	5133202 หลักและวิธีการฝึกอบรมเกษตรกร     3(2-2)
	 Field Studies and Community Diagnosis for  Agricultural Development




	39-หมู่+อธิบายสื่อสารการเกษตร(514)
	หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร  (514)
	5143103 การสื่อสารการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 2(2-0)
	5144202 การผลิตรายการวิทยุการเกษตร 3(2-2)

	40-หมู่วิชาเกษตรศึกษา+คำอธิบายรายวิชา (515)
	 หมู่วิชาเกษตรศึกษา  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชา เกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
	รหัสวิชา
	ชื่อวิชา

	รหัสใหม่
	รหัสเก่า
	ประเทศไทย         การจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา 
	อาชีวศึกษาและ  อุดมศึกษา   สถาบันหรือองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
	การจัดการศึกษาเกษตร       ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษา
	เกษตรในปัจจุบันและอนาคตในประเทศไทย

	5153201 เทคโนโลยีการเกษตรนอกระบบ                               2(2-0)



