รหัสและคําอธิบายรายวิชา

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543

เลมที่ 3
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(400 – 449)
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร
(450 – 499)
หมวดวิชาเกษตรศาสตร
(500 – 549)

คํานํา
รายวิชาที่นํามาใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาตาง ๆ มีจํานวนมากมี
ความซั บ ซ อ น สั บ สนในเรื่ อ งชื่ อ วิ ช า รหั ส วิ ช า คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า หน ว ยกิ ต และชั่ ว โมงสอน
กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ จึงมีการจัดรายวิชาเขาหมวดหมูวิชายึดหลักในเรื่องสาระสําคัญของ
คําอธิบายรายวิชายึดฐานกําเนิดของรายวิชาและอาศัยผูเชี่ยวชาญเปนแนวทางการปรับรหัสและ
คําอธิบายรายวิชา จึงไดมีการกําหนดรหัสวิชาเปนระบบเดียวกัน รหัสวิชาประกอบดวยเลข 7 ตัว
จัดเปน 10 หมวดวิชา 109 หมูวิชา มีคําอธิบายรายวิชาเปนชุดเดียวกันพิมพเปนเอกสาร จํานวน 4
ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาครุศาสตร(100-149) หมวดวิชา
มนุษยศาสตร(150-159) และหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร(200-249)
ฉบับที่ 2 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร(250-299) หมวดวิชา
นิเทศศาสตร(300-349) และหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ(350-399)
ฉบับที่ 3 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(400449) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร(450-499) และหมวดเกษตรศาสตร(500-549)
ฉบับที่ 4 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(550-599)
รายวิชาตาง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารรหัสและคําอธิบายรายวิชา 4 ฉบับ นําไปใชในการเรียน
การสอนในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและใชหลักสูตรตอไป

สํานักมาตราฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
พฤษภาคม 2543

สารบัญ
คํานํา
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(400-449)
400 หมูวชิ าที่ไมสามารุจดั เขาหมูว ชิ าใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
401 หมูวชิ าฟสิกส
402 หมูวชิ าเคมี
403 หมูวชิ าชีววิทยา
404 หมูวชิ าดาราศาสตร
405 หมูวชิ าวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
406 หมูวชิ าวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
407 หมูวชิ าวิทยาศาสตรสุขภาพ
408 หมูวชิ าวิทยาศาสตรการกีฬา
409 หมูวชิ าคณิตศาสตร
411 หมูวชิ าสถิติประยุกต
412 หมูวชิ าคอมพิวเตอร
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร (450-499)
450 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร
451 หมูวชิ าอาหารและโภชนาการ
452 หมูวชิ าผาและเครื่องแตงกาย
453 หมูวชิ าบานและการจัดการทรัพยากร
454 หมูวชิ าพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
455 หมูวชิ าศิลปประดิษฐ
456 หมูวชิ าสิ่งทอ

หนา

2
8
32
82
110
114
122
156
210
311
336
361

394
398
417
434
441
448
476

(ข)
หมวดวิชาเกษตรศาสตร (500-549)
500 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร
501 หมูวชิ าปฐพีวทิ ยา
502 หมูวชิ าพืชไร
503 หมูวชิ าพืชสวน
504 หมูวชิ าสัตวบาล
505 หมูวชิ าสัตวรักษ
506 หมูวชิ าการประมง
507 หมูวชิ าอุตสาหกรรมเกษตร
508 หมูวชิ ากีฎวิทยา โรคพืชและวัชพืช
509 หมูวชิ าวนศาสตร
511 หมูวชิ าการชลประทาน
512 หมูวชิ าเกษตรกลวิธาน
513 หมูวชิ าสงเสริมการเกษตร
514 หมูวชิ าสื่อสารการเกษตร
515 หมูวชิ าเกษตรศึกษา
ภาคผนวก
หลักการ

หนา
491
511
517
525
539
557
567
581
609
615
618
621
626
634
640

(1)

1

หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(รหัส 400-449)

หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจดั หมูวชิ าไวดังนี้
รหัส
หมูวชิ า
400 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
401 หมูวชิ าฟสิกส
402 หมูวชิ าเคมี
403 หมูวชิ าชีววิทยา
404 หมูวชิ าดาราศาสตร
405 หมูวชิ าวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
406 หมูวชิ าวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
407 หมูวชิ าวิทยาศาสตรสุขภาพ
408 หมูวชิ าวิทยาศาสตรการกีฬา
409 หมูวชิ าคณิตศาสตร
411 หมูวชิ าสถิติประยุกต
412 หมูวชิ าคอมพิวเตอร

2

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(400)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. วิทยาศาสตรกบั ชีวิต
(400-1--)
2. พลังงาน
(400-2--)
3. การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
(400-3--)
4.
(400-4--)
5.
(400-5--)
6.
(400-6--)
7.
(400-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(400-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(400-9--)

3

หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได (400) ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4000101 3101104
4000102 3101107
4000105
4000106
4000107
4000108
4002101
4003201 3113201
4003901
4003902 3113902
4003903 3113903

ชือ่ วิชา
มนุษยกบั วิทยาศาสตรกายภาพ
วิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
วิธีวิจัยวิทยาศาสตร
โครงการศึกษาเอกเทศวิทยาศาสตร
สัมมนาวิทยาศาสตร

น(ท-ป)
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)

4

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (400)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4000101

มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ
2(2-0)
Man and Physical Sciences
การใชสารเคมีในชีวิตประจําวันอยางถูกตอง ประหยัด ปลอดภัย อันตราย
และผลกระทบของสารเคมีตอสิ่งแวดลอม ประโยชนและโทษของรังสีที่ไดจาก
ดวงอาทิตยและสารกัมมันตรังสี หลักการทํางาน วิธีใช การแกไขขอบกพรอง
เบื้องตน การเก็บรักษาเครื่องใชอปุ กรณไฟฟาในบาน

4000102

วิทยาศาสตรในการดํารงชีวิต
2(2-0)
Basic Sciences for Living
ขบวนการเมแทบอลิซึม และกลไกภายในของการรับรู การดูแลสุขภาพ
และการประเมินสุขภาพสวนบุคคล โภชนาการและภาวะไมสมดุลทางโภชนาการ
การใชอาหารในการรักษาโรคและปองกันโรค สภาวะสิ่งแวดลอมทางดานความ
รอน แสงสวาง เสียง ความสั่นสะเทือน กัมมันตรังสี และมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพ
ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ

4000105

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Science for Quality of Life
ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดํารงอยูอยางเปนสุข และ
มีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอ
มนุษย สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม

5

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4000106

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย ความคิดสรางสรรค การ
วิเคราะหขอ มูลและขาวสาร ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการ
ประยุกตใชในการแกปญ
 หาในชีวติ ประจําวัน

4000107

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2)
Information Technology for Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และ
คอมพิวเตอรที่มีอทิ ธิพลและมีผลกระทบตอชีวติ และสังคม การใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแกเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร การประมวลผลขอมูล การจัดการ
และการใชงานขอมูล การแสวงหาความรู และการสื่อสารขอมูล บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลตาง ๆ เชน Internet
Intranet, LAN CD-ROM, E-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ สําหรับการศึกษาคนควา
การทํารายงาน การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการเคารพสิทธิทางปญญา

6

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4000108

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(2-2)
Information Technology for Learning
ศึกษาความสําคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology :
IT) และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบคนและแสวงหาความรูในสังคมยุคตัวเลข (digital
society)และยุคแหงปญญา (intellectual society) ที่มีผลตอชีวิตและความเปนอยูของ
มนุษย การศึกษารวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูลและใชงานฐานขอมูลสนเทศ
(database management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลสนเทศบนระบบและ
เครือขาย คอมพิวเตอร(computer and networking) เชน LAN , WAN , Internet ,
Intranet ฯลฯ การใชระบบมัลติมีเดีย ระบบ Video On Demand ระบบ Virtual
Reality ฯลฯ การสรางสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมและการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู
การสืบคน
ขอมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูสงั คมยุคขาวสารขอมูล

4002101

เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
2(2-0)
Technology in Everyday Life
ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสาร และการสื่อสารขอมูลสมัยใหม เครื่องใชที่ใช
ภายในบานสมัยใหมประเภทตาง ๆ การถนอมอาหารและการรักษาคุณภาพอาหาร
การแปรรู ป และบรรจุ รวมถึ ง การรั ก ษาสภาพแวดล อ ม การลดมลพิ ษ ทางน้ํ า
อากาศ แสงและเสีย ง การส ง เสริ ม และขยายพั น ธุ พื ช และสั ต ว ด ว ยเทคโนโลยี
สมัยใหม

4003201

การผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร
3(2-2)
Construction of Science Materials
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการออกแบบอุปกรณเพื่อการสอน การทดลอง การ
สาธิตการผลิตอุปกรณทดแทน การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณ
โสตทัศนศึกษา เชน การทําสไลดเพื่อใชกบั กลองจุลทรรศน การเก็บและรักษา
ตัวอยางทางชีววิทยา การผลิตอุปกรณอื่น ๆ

7

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4003901

วิธีวิจยั วิทยาศาสตร
3(2-2)
Research in Science
ศึกษาความรูพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร
เพื่อการวางแผนและการ
ทําโครงการวิจัย แกปญหาในทองถิ่น อยางนอย 1 โครงการ โดยใชสถิติวิเคราะห
ผลการทดลองหรือการคนควา รวมทั้งวิธีการเขียนรายงานอยางมีระเบียบ และการ
เผยแพร

4003902

โครงการศึกษาเอกเทศวิทยาศาสตร
2(2-0)
Independent Study in Sciences
ศึกษาและคนควาเรื่องราวทางวิทยาศาสตรในหัวขอเรื่องตาง ๆ ตามความ
สนใจเปดโอกาสใหมกี ารนําเสนออภิปรายเพื่อเผยแพรความรู

4003903

สัมมนาวิทยาศาสตร
2(1-2)
Seminar in Science
ศึกษาความหมาย ขอบขายและรูปแบบของการสัมมนาทางวิทยาศาสตร
ตลอดจนคนควาวิทยาการ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการ
คนควาตามความสนใจและนํามาอภิปราย ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งฝก
เขียนโครงการและเขียนรายงานทั้งวิธกี ารและปฏิบัติ

8

หมูวิชาฟสกิ ส
(401)

หมูวิชาฟสิกส ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. วิทยาศาสตรทวั่ ไป
(401_1_ _)
2. ประยุกตวทิ ยาศาสตร
(401_2_ _)
3. ฟสกิ สทวั่ ไป
(401_3_ _)
4. ฟสกิ สยคุ ใหม
(401_4_ _)
5. ฟสกิ สประยุกต
(401_5_ _)
6. ปฏิบัติการฟสิกส
(401_6_ _)
7.
(401_7_ _)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(401_8_ _)
9.โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และวิจัย
(401_9_ _)
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หมูวิชาฟสกิ ส (401)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4011301
4011302
4011305
4011306
4011309 4011304
4011310
4011501
4011502
4011503
4011504
4011506
4011507
4011601
4011602
4012201
4012202
4012203
4012302
4012303
4012304
4012401
4012501
4012502
4012503
4012601

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

ฟสกิ สทวั่ ไป 1
ฟสกิ สทวั่ ไป 2
ฟสกิ ส 1
ฟสกิ ส 2
ฟสกิ สพื้นฐาน
หลักฟสิกส
ฟสกิ สประยุกต
กลศาสตรประยุกต
ฟสกิ สในบาน
ฟสกิ สในชีวติ ประจําวัน
การทดสอบยางทางฟสิกส
ความแข็งแรงของวัสดุ
ปฏิบัติการฟสิกส 1
ปฏิบัติการฟสิกส 2
กลศาสตร 1
แมเหล็กไฟฟา 1
ฟสกิ สเชิงคณิตศาสตร
ฟสกิ สของคลื่น
วิทยาศาสตรพลังงานเบื้องตน
ฟสกิ สของคลื่น 1
ฟสกิ สแผนใหม
การผลิตอุปกรณการสอนฟสกิ ส
ฟสกิ สและเทคโนโลยี
ฟสกิ สของพอลิเมอร
ปฏิบัติการกลศาสตร

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
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

ชือ่ วิชา
ปฏิบัติการแมเหล็กไฟฟา 1
กลศาสตร
แมเหล็กไฟฟา
สนามแมเหล็กไฟฟา
อุณหพลศาสตร
เสียง
ทัศนศาสตร
กลศาสตรควอนตัม 1
กลศาสตรควอนตัม 2
ฟสกิ สนวิ เคลียร 1
ฟสกิ สนวิ เคลียร 2
กลศาสตร 2
แมเหล็กไฟฟา 2
อิเล็กทรอนิกส 1
อิเล็กทรอนิกส 2
วิเคราะหวงจรไฟฟา
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
เครื่องกลไฟฟา
ปฏิบัติการฟสิกสของคลื่น
ปฏิบัติการฟสิกสแผนใหม
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพฟสกิ ส 3
โครงงานฟสิกส
สเปกโทรสโกปของโมเลกุลเบื้องตน
รังสีวทิ ยา
สเปกตรัมอะตอม
การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอ็กซ
ฟสกิ สเชิงสถิติ
ฟสกิ สสถานะของแข็ง

น(ท-ป)
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
4014501
4014502
4014503
4014504
4014505
4014506
4014601
4014801
4014901
4014902
4014903

ชือ่ วิชา
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส
ระบบไมโครโปรเซสเซอร
ออปโตอิเล็กทรอนิกส
นิวเคลียรอเิ ล็กทรอนิกส
ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน
ปฏิบัติการนิวเคลียรฟสกิ ส
การฝกประสบการณวชิ าชีพฟสิกส 3
โครงการศึกษาเอกเทศฟสิกส
สัมมนาฟสิกส
โครงงานฟสิกส

น(ท-ป)
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
หมูวชิ าฟสิกส (401)
รหัส

ชือ่ และ คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4011301

ฟสิกสทวั่ ไป 1
3(2-2)
General Physics 1
การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนที่ใน
ลักษณะตาง ๆ โมเมนตัมและกฎการเคลือ่ นที่ แรง และผลของแรง งาน กําลัง
และพลังงาน การเคลื่อนที่ฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของ
สสาร ปรากฏการณความรอน อุณหพลศาสตร โดยจัดใหมกี ารสาธิตและการ
ทดลองตามความเหมาะสม

4011302

ฟสิกสทวั่ ไป 2
3(2-2)
General Physics 2
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมป สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา
กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอฟป แรงลอเรนซ สนามแมเหล็ก
อันเนื่องจากกระแสไฟฟา แรงเคลื่อนไฟฟาเหนีย่ วนํา สารแมเหล็ก การแกวงกวัด
ของสนามแมเหล็กไฟฟา คลื่นกล
แรงเชิงเรขาคณิต
สเปกตรัมของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี
นิวเคลียสและการสลายตัวของนิเคลียส

4011305

ฟสิกส 1
3(3-0)
Physics 1
การวัดความแมนยําและความเที่ยงตรงในการวัด หนวย ปริมาณสเกลาร
และเวคเตอร ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน
กําลัง พลังงาน กฎการอนุรกั ษของพลังงานและโมเมนตัม ความยืดหยุนของวัตถุ
คลื่นกล ปรากฏการณทางความรอน หลักการเบื้องตนทางอุณหพลศาสตร การ
ขยายตัว การเปลี่ยนสถานะ และการถายเทความรอน

13
รหัส

ชื่อและ คําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4011306

ฟสิกส 2
3(3-0)
Physics 2
ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา
ความจุไฟฟา กระแสไฟฟา กฎของโอหม กฎของเคอรชอพฟ แรงของรอเรนซ
สนามแมเหล็กอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟา
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา สาร
แมเหล็ก การแกวงกวัดของสนามไฟฟา แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ทฤษฎีสัมพันธ-ภาพพิเศษ โครงสรางอะตอม กัมมันตภาพรังสี
นิวเคลียสและการสลายนิวเคลียส

4011309

ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Physics
ระบบหนวย เวกเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน โมเมนต งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของ
อาร-คีเมเดส ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับ ความรอน ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา
กัมมันตภาพรังสี และการประยุกตใช

4011310

หลักฟสกิ ส
3(2-2)
Fundamental Physics
สเกลารและเวคเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะตาง ๆ โมเมนตัมและกฎการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ การกระทบของวัตถุใน 1 มิติ และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบ
ซิมเปลฮารโมนิก การเกิดประจุไฟฟาและอิเลคโตรสโคปกฎของโอหม การอัดและ
การคายประจุไฟฟาในวงจร การแทรกสอด การเลีย้ วเบน การหักเหของแสง การ
เกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือก หาคาความจุความรอนและความจุความรอนจําเพาะของ
วัตถุ

14
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4011501

ฟสิกสประยุกต
3(2-2)
Applied Physics
เขาใจในหลักการทํางาน การใหความหมายของคําตาง ๆ ในทางฟสกิ ส
โดยเฉพาะดานไฟฟา รูจักวิธีตอและบัดกรีสวนประกอบ รูแ บบวงจรไฟฟา รูจัก
เครื่องมือที่จาํ เปนเกี่ยวกับวิธใี ช วิธีแกขอ ขัดของ ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาในบานศึกษารายละเอียดเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด
พรอมทั้งการ
คํานวณและการปฏิบัติการ

4011502

กลศาสตรประยุกต
2(2-0)
Applied Mechanics
ศึกษาคําจํากัดความของแรง มวลและน้ําหนัก ศึกษาระบบแรงตาง ๆ การ
รวมแรง แยกแรง ความสมดุลของแรง ความเคน ความเครียด ความสัมพันธ
ระหวางความเคน ความเครียด โมเมนต แรงศักยทจี่ ดุ รองรับ สัญลักษณทใี่ ช
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
โครงสรางที่รับแรงดัด (Flexural Formular) ชนิดของคาน การโกงของคาน
โครงสรางที่รับแรงตามแนวแกนและแรงตัดรวมกัน

4011503

ฟสิกสในบาน
2(1-2)
Household Physics
กฎเกณฑ ทฤษฎีในทางกลศาสตร เสียง แสง ความรอน แมเหล็กไฟฟา
การประยุกตกฎเกณฑและทฤษฎีดังกลาว สําหรับเครื่องใชในบาน โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการใช

15
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4011504

ฟสิกสในชีวติ ประจําวัน
2(2-0)
Physics for Everyday life
ศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ทางฟ สิ ก ส ที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เกี่ ย วกั บ
หลักการทํางานสวนประกอบ หลักการใช และการบํารุงรักษา จนสามารถใชได
อยางถูก ตองและปลอดภัย สามารถตรวจสอบขอบกพรองและซอมแซมไดตาม
สมควร สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกทอ งถิ่น

4011506

การทดสอบยางทางฟสกิ ส
3(2-2)
Rubber Physical Test
การทดสอบสมบัติของยาง การคํานวณอายุการใชงานของผลิตภัณฑ การ
หาแรงยึด แรงตานทางการดึง การยืดตัว ความทนทานตอการสึกหรอ อายุการใช
งาน การพองตัวของยางในน้ํามันและความยืดหยุนของยาง

4011507

ความแข็งแรงของวัสดุ
3(2-2)
Strength of Materials
ศึกษาภาคทฤษฎีและการทดสอบเกี่ยวกับวัสดุ ประกอบโลหะและอโลหะ
ความแข็งแรงของวัสดุเกี่ยวกับโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องกล ความเคน
(Stress) ความเครียด (Strain) โมดูลัสยืดยุน (Modulus of Elasticity) และสวน
ปลอดภัย (Safety Factor ) ในการออกแบบเครือ่ งกล

4011601

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 1
1(0-3)
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกีย่ วกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 1 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

4011602

ปฏิบตั ิการฟสกิ ส 2
1(0-3)
Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการเกีย่ วกับเนื้อหาวิชาฟสิกส 2 ไมนอยกวา 10 ปฏิบัติการ

16
รหัส

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4012201

กลศาสตร 1
3(3-0)
Mechanics 1
ปริภูมิและเวลา กฎของนิวตัน มวลและแรง การเคลื่อนที่เชิงเสน การแกวง
กวัดแบบฮารมอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง
กรอบอางอิงแบบหมุน กรอบอางอิงแบบจุดศูนยกลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกน
หมุน หลักเบื้องตนกลศาสตรแบบลากรอง และแบบแฮมิลตัน

4012202

แมเหล็กไฟฟา 1
3(3-0)
Electricity and Magnetism 1
ไฟฟาสถิต พลังงานไฟฟาสถิต กระแสไฟฟา ไดอิเล็กตริก สนามแมเหล็ ก เนื่ อ งจากกระแสไฟฟ า คงที่ การเหนี่ ย วนํ า แม เ หล็ ก ไฟฟ า สารแม เ หล็ ก
พลังงานแมเหล็ก สมการแมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟา

4012203

ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
3(3-0)
Mathematical Physics
วิชาฟสิกสในรูปของคณิตศาสตร การเคลื่อนที่และปริภูมิการเปลี่ยนของ
ปริมาณที่ขนึ้ อยูกบั เวลาและอวกาศ การบวกทางกายภาพ กฎเอกโปเนนเชียลออสซิล
เลเตอร แรงและสนามศักย แหลงกําเนิดสนามหมุน การไหลของความรอนใน
ทรงกระบอก การวิเคราะหแบบฟูเรียร

4012302

ฟสิกสของคลืน่
3(3-0)
Physics of Wave
วิชาที่ตองเรียนมา : 4011306 ฟสกิ ส 2
กฎเกณฑทางฟสิกสของคลื่นเกี่ยวกับชนิด และการเคลื่อนที่ของคลื่นใน
ตัวกลางที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ สมการคลื่นและผลเฉลยของสมการ
พลังงานและโมเมนตัมของคลื่น การรวมกันของคลื่น ปรากฏการณดอปเปลอร
การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่น โพลาไรซของคลื่น อันตรกิริยาของคลื่น
แมเหล็กไฟฟากับสสาร ประโยชนและการประยุกตคลื่นแมเหล็กไฟฟา
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4012303

วิทยาศาสตรพลังงานเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Science Energy
วิกฤติการณพลังงาน สภาพการณปจจุบัน ศักยภาพและปญหาของ
แหลงพลังงานตาง ๆ แหลงพลังงานที่เกิดขึ้นใหมไดและเกิดขึ้นใหมไมได เชื้อ
เพลิ ง ฟอสซิ ล ถ า นหิ น ป โ ตเลี ย ม และก า ซธรรมชาติ พลั ง งานจากใต พิ ภ พ
พลังงานจากน้ํา ลม ชีวเชื้อเพลิง แสงอาทิตย และพลังงานนิวเคลียร

4012304

ฟสิกสของคลืน่ 1
3(2-2)
Physics of Wave 1
คณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับฟสิกสของคลื่น การแกวงกวัดของระบบ
กลศาสตรและไฟฟา คลื่นในเชือกหรือขดลวดยืดออก คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสงเชิง
กายภาพและการหักเหของแสง คลื่นกล คลื่นที่ไมเปนเชิงเสนบนผิวน้ํา ปรากฏการณทไี่ มเปนเชิงเสน และมีการปฏิบัตติ ามความเหมาะสม

4012401

ฟสิกสแผนใหม
3(3-0)
Modern Physics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011306 ฟสกิ ส 2
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ การแผรงั สีของวัตถุดํา คุณสมบัติคูของคลื่นและอนุภาคหลักความไมแนนอนของไฮเชนเบิรก ทฤษฎีอะตอม สเปกตรัมของอะตอม
รังสีเอ็กซ เลเชอร กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน อะตอมโมเลกุลของของแข็ง
นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี และอนุภาคมูลฐาน
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4012501

การผลิตอุปกรณการสอนฟสกิ ส
3(2-2)
Construction of Physics Materials
ศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาพืน้ ฐานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อทาง
ฟสกิ ส เชน หนวยการเรียน บทเรียนสําเร็จรูป ฯลฯ และสามารถผลิตอุปกรณการ
สอนฟสิกสที่นาํ ไปใชสอนไดพรอมกับการซอม บํารุงรักษาอุปกรณการสอนฟสกิ ส
ทุกแขนง มุง เนนใหนกั ศึกษาเกิดทักษะในการใชการซอม การบํารุงรักษาอุปกรณ
ฟสกิ ส

4012502

ฟสิกสและเทคโนโลยี
2(2-0)
Physics and Technology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายของเทคโนโลยี ชนิ ด ของเทคโนโลยี แ ละ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความสําคัญของวิชาฟสิกสในการพัฒนาเทคโนโลยีของ
มนุษย ใหมีการศึกษาคนควาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาใชในการสื่อสาร
คมนาคม อุตสาหกรรม การแพทยและอื่น ๆ

4012503

ฟสิกสของพอลิเมอร
3(3-0)
Polymer Physics
สมดุลของการยืดหยุนของพอลิเมอร ลักษณะการจัดตั้งของโมเลกุลขณะยืด
การผ อ นคลายความเครี ย ดในพอลิ เ มอร การไหลของพอลิ เ มอร ลั ก ษณะการ
เคลื่อนไหวของพอลิเมอร สมบัติทางความรอน สมบัติทางไฟฟา สมบัติทางกล
ความแข็งแรง ความทนทานตอการฉีกขาด การซึมของกาซทะลุผานของพอลิเมอร
การแปรสภาพสมบัติทางฟสิกสของพอลิเมอรเมื่อตั้งทิ้งไว
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4012601

ปฏิบตั ิการกลศาสตร
1(0-3)
Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการเพือ่ ศึกษาเรื่องแรงและสภาพสมดุลของวัตถุ เครื่องกลชนิดตาง ๆ
แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก โมเมนตของ
ความเฉื่อย เพนดูลมั เชิงประกอบ เพนดูลมั การบิด

4012602

ปฏิบตั ิการแมเหล็กไฟฟา
1(0-3)
Electromagnetic Laboratory
ปฏิบัติการเพือ่ ศึกษาวงจรไฟฟากระแสตรง การใชเครื่องมือทางไฟฟา
เชน มัลติมเิ ตอร ออสซิลโลสโคป กฎของเคียรซอฟท วงจรบริดจ โพเทนซิออมิเตอร การทดลองเพื่อศึกษาคาคงที่ของฟาราเดย คุณสมบัติของตัวเก็บประจุ
ศึกษาการเหนีย่ วนําแมเหล็กไฟฟา การวัดสนามแมเหล็กไฟฟาจากขดลวดโซลีนอยด
หมอแปลงไฟฟา คุณสมบัติทางแมเหล็กของสสาร วงจรไฟฟากระแสสลับ ความ
ตานทานจินตภาพในวงจร C-R,L-R และการกําหนด (resonance)ในวงจร LCR

4013301

กลศาสตร
3(3-0)
Mechanics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011305 ฟสกิ ส 1
การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกส แรงศูนยกลาง พลวัตของระบบอนุภาค
แรงดึงดูดระหวางมวล สนามโนมถวง กลศาสตรของไหล การเคลือ่ นที่ของวัตถุ
แข็งแกร็ง พลวัตของไจโรสโคปและกลศาสตรแบบลากรานจ
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4013302

แมเหล็กไฟฟา
3(3-0)
Electromagnetism
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4011306 ฟสกิ ส 2
พื้ น ฐานอั น ตรกิ ริ ย าไฟฟ า และอั น ตรกิ ริ ย าแม เ หล็ ก สนามไฟฟ า
สนามไฟฟาสถิต สนามไฟฟาในตัวนําและไดอิเล็กตริก สนามแมเหล็ก กฎ
ของบิโอ-สวาตท กฎของแอมแปร สนามไฟฟาที่แปรคาตามเวลา กฎของฟาราเดย
และกฎของเลนซ (Lenz’s law) สมบัติทางแมเหล็กของสสาร ไฟฟากระแสสลับ
วงจรซึ่งประกอบดวย RL และ C สมการของแม็กซเวลลการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา

4013303

สนามแมเหล็กไฟฟา
3(3-0)
Eectromagnetic field
สนามไฟฟาสถิต ตัวนําและไดอิเล็กตริก ความจุไฟฟา กระแสการพาและ
กระแสการนํา สนามแมเหล็กเนื่องจากกระแส แรงและแรงบิดที่กระทําตอกระแส
ในสนามแมเหล็กความเหนี่ยวนํา การเหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟา สมการของ
แมกซเวล คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง ชนิดไอโชทรอนิก ตัวนําสําหรับสายสง
สายอากาศและทอนําคลื่น (fiber and optics)

4013304

อุณหพลศาสตร
3(3-0)
Thermodynamics
กฏขอที่ศูนยของอุณหพลศาสตร กาซในอุดมคติ ทฤษฏีจลนของกาซ
กฏขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร ความดัน อุณหภูมขิ องกาซ ระยะทางเฉลี่ย
ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค การเคลื่องที่แบบราวเนียน สมการแสดงสถานะของแวน
เดอรวาลล เอนโทรปกบั กฏขอที่สองของอุณหพลศาสตร กระบวนการแปรผันกลับ
ได และแบบแปรผันกลับไมได วัฏจักรของคารโน ประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต
และการประยุกต
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4013306

เสียง
3(3-0)
Acoustics
ธรรมชาติแ ละความเร็ว ของเสีย ง ความกดดัน กําลัง และความเขม เสีย ง
เครื่องมือวัดเสียงและวิธีการวัดเสียง คลื่นเชิงทรงกลม ความดังของเสียง การ
ส ง ผ า นตั ว กลางของเสี ย ง การกรองและการขยายความก อ งของเสี ย ง เสี ย งใน
บรรยากาศ การดูดกลืนเสียง สวนศาสตร สถาปตยกรรม อุปกรณทางเสียงบางชนิด

4013307

ทัศนศาสตร
3(3-0)
Optics
ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและเชิงฟสิกส การแทรกสอด ฟารฟล ดดิฟแฟรก
ชัน เฟรส เนลดิฟแฟรกชัน โคฮีเรนซ และโพลาไรเซชัน

4013401

กลศาสตรควอนตัม 1
3(3-0)
Quantum Mechanics 1
มโนทัศนเกี่ยวกับวิทยาการพื้นฐานของกลศาสตรควอนตัม สมการคลื่นของ
schrodinger ฟงกชั่น Probability density Harmonics และระดับพลังงาน การ
ประยุ ก ต ใ ช ส มการคลื่ น กั บ อะตอมของไฮโดรเจน สเปกตรั ม ของไฮโดรเจน
Quantization of angular momentum Zemman efect spin orbit interation อะตอมที่
มีหลายอิเล็กตรอน (Atom with many electron)

4013402

กลศาสตรควอนตัม 2
3(3-0)
Quantum Mechanics 2
หลักแหงความไมแนนอน Complementarity wave packets Operators เลข
ควอนตัม สมการ Schrodinger ที่ขนึ้ กับเวลา การเครื่อนที่ของอนุภาคในมิติเดียว
และหลายมิติ โมเมนตัมเชิงมุมและสปน วิธีการประมาณ(Approximation methods)
สมการคลื่นในเชิงสัมพันธภาพ(Relativity wave equation) และปญหาของการ
กระเจิง(Scattering problems)
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4013403

ฟสิกสนวิ เคลียร 1
3(3-0)
Nuclear Physics 1
นิวเคลียสของอะตอม แรงนิวเคลียรและเสถียรภาพของนิวเคลียส ทฤษฎี
การสลายใหรังสีอัลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมาของนิวเคลียส กฎการสลายตัว
ของสารกัมตรังสีสมดุลของการสลายตัว สารกัมมันตรังสีทั้งที่มีในธรรมชาติและ
ประดิษฐขึ้น ตารางนิวไคลและแผนผังการสลายตัวของนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร
พลังงานนิวเคลียร เครื่องปฏิกรณปรมาณู เครื่องวัดรังสี ประโยชน โทษและการ
ปองกันอันตรายจากรังสี โดยจัดใหมกี ารคํานวณและปฏิบัติการตามความเหมาะสม

4013404

ฟสิกสนวิ เคลียร 2
3(3-0)
Nuclear Physics
นิวตรอนฟสิกสเบื้องตน โปรตอน
สภาพการสลายตัวในกระบวนการ
รังสี
อัลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา ขั้นพลังงานที่ไดจากการสลายตัวของ
นิวเคลียส กระบวนการเกิดปฏิกิริยาและแรงนิวเคลียร (Nuclear reaction and force)
ปฏิกริยาแยกสลาย (Fission)
เครื่องเรงอนุภาค อันตรกิริยา นิวคลีออน
(Nucleon0nucleon interraction) nuclear spin and magnetism แรงนิวเคลียร
แบบจําลองนิวเคลียส รังสีคอสมิก และ sub-nuclear particles ฟสิกสพลังงานสูง
เบื้องตน (Introduction to high energy physics)

4013405

กลศาสตร 2
3(3-0)
Mechanic 2
การแทนดวยเมทริกซ ระบบพิกดั เคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร พลศาสตรของ
วัตถุแกรง สมการลากรอง ทฤษฎีแฮมิลตัน หลักการแปรผัน (Matrix resentations ;
movingcoordinate systems ;oscillators ; rigidbody dynamics ; Lagrange’s ;
Harmiltonian theory ; variational principles.)
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4013406

แมเหล็กไฟฟา 2
3(3-0)
Electricity and Magnetism 2
การประยุกตสมการแมกซเวลล ฟสกิ สพลาสมา ไมโครเวฟ พลศาสตร
ไฟฟา (Application of Maxwell’s equations ; plasma physics ; microwaves ;
electrodynamics.)

4013501

อิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2)
Electronics 1
ทฤษฎีและการใชงานเกีย่ วกับตัวนํา ตัวตานทาน ฉนวน สารกึง่ ตัวนํา
โครงสรางสัญญลักษณ แบบและชนิดตัวตานทาน, ตัวเก็บประจุ, ตัวเหนี่ยวนํา,
รีเลย คุณสมบัติทางฟสิกสของสิ่งประดิษฐสารกึ่งตัวนําไดโอด วงจรกรองกระแส
(Rectifier) แบบตาง ๆ และฟลเตอรแบบตาง ๆ operating point กราฟลักษณะสมบัติ
คาพารามิเตอร และคาสําคัญตาง ๆ ทีบ่ อกไวในคูมอื ของไดโอด และทรานซิสเตอร
วงจรทรานซิสเตอร แบบ CB, CE และ CC การไบแอสทรานซิสเตอรแบบตาง ๆ
lond line การศึกษาชนิดและการประยุกตใชงานแบบตาง ๆ ทัง้ แบบดิจิตอลและแบบ
ลิเนียรไอซี ไอซีออปแอมป งานปฏิบัติการตอวงจร การวัดและการทดสอบไดโอด
สารกึ่งตัวนําวงจรกรองกระแส แบบตาง ๆ พรอมฟลเตอรโดยใชออสซิลโลสโป
และมัลติมเิ ตอร การตอวงจร การไบแอสวงจรทรานซิสเตอรไอซีแบบตาง ๆ วงจร
ออปแอมป วงจรกําเนิดความถี่และวงจรเครื่องขยายสัญญาณ
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4013502

อิเล็กทรอนิกส 2
3(2-2)
Electronics 2
หลักการ แบบแผน และการออกแบบวงจร แหลงกระแสคงที่ วงจรจาย
แรงดันคงที่ วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็ก (small signal amplifier) วงจรขยายกําลัง
แบบตาง ๆ วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน วงจรขยายดิฟเฟอรเรนเชียล
วงจรสวิทซ วงจรชมิท ทริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ วงจรออสซิล
เลชั่น วงจรจูนออซิลเลชั่น วงจรกลับเฟสและวงจรเลื่อนความถี่ การไบแอสเอฟอีที
และการนําไปใชงานโครงสราง และคุณสมบัติยเู จที และการนํามาใชในวงจรออส
ซิลเลชั่น วงจรสื่อสารและการมอดูเลชั่นแบบตาง ๆ

4013503

วิเคราะหวงจรไฟฟา
3(2-2)
Electric Circuit Analysis
ทฤษฎีวงจรไฟฟา การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง
โครงสราง
สัญญลักษณ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ LR และ C ในวงจร
ไฟฟากระแสตรง คาคงตัวเวลา (time constant) การวิเคราะหวงจรแมเหล็กไฟฟา
การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ คุณลักษณะ สมบัติ และผลตอบสนองของ R,
L และ C และหมอแปลงในวงจรไฟฟากระแสสลับหลายเฟส สัญญาณไฟฟาที่เปน
รูปไชน ฮารโมนิกสฟงกชนั่ และกราฟสัญญาณไฟฟาพารามิเตอรของสัญญาณพัลส
การแปลงรูปสัญญาณไฟฟาแบบลีเนียร ดิฟเฟอรเรนซิเอเตอร และอินติเกรเตอร
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4013504

เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronics Instrumentation
การวัด หนวยของการวัด ความเที่ยงตรงและความแมนยําในการวัด การ
เก็บขอมูลในการวัดคาเฉลี่ย D” Arsonval galvanometer โวลมิเตอร แอมมิเตอร
โอหมมิเตอร มัลติมเิ ตอร และการออกแบบ Electrodynamics Electronics phase
meter วงจรบริดจแบบตาง ๆ และการวัดวงจรอิมพิแดนซดวยวงจรบริดจ หลักการ
วัดความถีแ่ บบตาง ๆ การวัดความถี่ดว ยวงจรเรโซแนนซ ออสซิลโลสโคป การใช
ออสซิลโลสโคป การวัดขนาดของรูปสัญญาณตาง ๆ การวัดความถี่ การวัดมุม
เฟส การเปลีย่ นสัญญาณ A/D และ D/A การเปลี่ยนแรงดันเปนความถี่ การใช
transducer ในการวัดคาตาง ๆ และเครือ่ งมือวัดอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ทีใ่ ชในงาน
อุตสาหกรรม

4013505

เครื่องกลไฟฟา
3(2-2)
Electrical Machines
ศึกษาโครงสรางและการทํางานของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง ปฏิกิรยิ า
อารมาเจอร และคอมมิวเตชั่น การทดสอบเครื่องกลไฟฟากระแสตรง มอเตอร
ไฟฟากระแสตรง การสูญเสียและประสิทธิภาพ การแปลงผันพลังงานในเครื่องกล
กระแสสลับ สนามแมเหล็กหมุนมอเตอรเหนี่ยวนําและวิธีควบคุมความเร็ว หมอแปลงกําลังและการตอหมอแปลง พลศาสตรของเครื่องกลกระแสสลับ

4013601

ปฏิบตั ิการฟสกิ สของคลื่น
1(0-3)
Wave Physics Laboratory
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การศึ ก ษาการเคลื่ อ นที่ แ บบซิ ม เป ล ฮาร ม อนิ ก และการ
เคลื่อนที่แบบคลื่นการรวมตัวของคลื่น คลื่นนิ่ง บีตส การสั่นพอง (resonance)
ของคลื่น ความเร็วของคลื่นในตัวกลางชนิดตาง ๆ กระจกโคง เลนสบาง สเปกโทร
มิเตอร คุณสมบัติ การหักเห สะทอน แทรกสอด และเลี้ยวเบนของคลื่น การวัด
ความยาวคลื่นของแสงสีเดียว เชน แสงโซเดียม แสงเลเซอร โดยอาศัยคุณสมบัติของ
คลื่นแสง
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4013602

ปฏิบตั ิการฟสกิ สแผนใหม
1(0-3)
Modern Physics Laboratory
ปฏิบัติการเพือ่ หาคาประจุ และประจุตอมวลชนของอิเล็กตรอน การทดลอง
การกระเจิงของรังสีแอลฟา การทดลองของไมเคลสัน – มอรลีย
สเปกตรัม
อะตอม ไฮโดรเจน การทดลองของฟรังกและเฮิรต ซ ปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก
ปรากฏการณ คอมปตัน สเปกโทรสโกปของรังสีเอ็กซ

4013801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฟสกิ ส 3
Preparation for Professional Experience in Physics 3
ฝกงานในหนวยงานราชการหรือเอกชนไมนอยกวา 50 ชั่วโมง

4013901

โครงงานฟสกิ ส
2(1-2)
Physics Project
ใหนักศึกษาเลือกทําโครงงานวิจัยหรือคนควาดวยตนเองในหัวขอที่สนใจ
มากที่สุด โดยการเสนอหัวขอที่จะคนควาหรือทดลองในลักษณะเฉพาะตัวเปนกลุม
ตออาจารยผสู อนวางแผนใหเปนขั้นตอนและเหมาะสมกับวิธีการทาง วิทยาศาสตร
หัวขอที่จะทําการทดลองหรือคนควาใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผสู อน

4014401

สเปกโทรสโกปของโมเลกุลเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Molecular Spectroscopy
ระดับพลังงานที่ปลอยออกมาจากการเกิด electronic transition แถบรังสี
วิทยาที่เกิดจากการสั่นสบัด (vibration spectroscopy) แถบรังสีวิทยาของ Micro
waves, electron spin, resonance และ spin resonance

2(90)
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4014402

รังสีวทิ ยา
3(3-0)
Radiology
ศึกษาเกี่ยวกับ Basic Wave Mechanics หลักการแผรังสี การตรวจวัด
ปริมาณรังสี การนํารังสีไปใชทางการแพทย เกษตร และอุตสาหกรรม กิจกรรม
นิวเคลียร ผลผลิตโทษของรังสี การปองกันและปญหาทางรังสีวิทยากับสภาวะ
แวดลอมและชีวิต ทฤษฎีแสงตาง ๆ คลื่นที่เปนอนุภาคได 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
ศึกษาแถบรังสีของอะตอมที่เกิดจากธาตุชนิด Two valence electrons
การศึกษาชั้นพลังงานแบบ fine structure, bhyperfine structure ผลกระทบแบบซีมาน
ผลกระทบแบบ Parshen-Back แถบรังสีแบบผสมจากอะตอม (Complex spectra
radiation)

4014404

การวิเคราะหผลึกดวยรังสีเอ็กซ
3(3-0)
X-Ray Crystallography
รั ง สี เ อ็ ก ซ ใ นธรรมชาติ และที่ ป ระดิ ษ ฐ ขึ้ น พลั ง งานของรั ง สี เ อ็ ก ซ การ
ดูดกลืนรังสีเอ็กซหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ กฎของแบรกก ดัชนีมิลเลอร
ทฤษฎีการเลี้ยวเบนเชิงเรขาคณิตของรังสีเอ็กซ Reciprocal lettice, Direct and
reciprocal
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4014405

ฟสิกสเชิงสถิติ
3(3-0)
Statistical Physics
ภาวะสมดุลทางสถิติ กฎการกระจายของแมกซเวลล-โบลทซมาน อุณหภูมิ
ภาวะสมดุลของความรอน งานและความรอนของระบบหลายอนุภาค กฎขอแรก
และขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป
การประยุกตใชอณ
ุ หพลศาสตร
คุณสมบัติเชิงความรอนของกาซสถิติควอนตัม สมดุลของปฏิกิรยิ าเคมี สมการเอมไพริกบั ของสถานะ

4014406

ฟสิกสสถานะของแข็ง
3(3-0)
Solid State Physics
กฎเกณฑและทฤษฎีเบื้องตนของฟสิกสของของแข็งเกี่ยวกับโครงสรางของ
ผลึก การตรวจสอบโครงสรางของผลึกดวยวิธกี ารดิฟแฟรกชัน่ ของคลื่น การ
สั่นสะเทือนของแลททิสของผนึก
ซึง่ ทําใหเกิดสมบัติทางเสียงและแสงของวัตถุ
ทฤษฎีอเิ ล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแบนดของของแข็ง (Band of Solid) สมบัติของ
โลหะทางดานความรอนและทางไฟฟา โดยใหศกึ ษาในเชิงบรรยาย และนําสมการ
ทางคณิตศาสตรมาประกอบตามสมควร

4014501

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Circuits Design
การออกแบบวงจรเชิงเสนและวงจรเชิงสวิตซ โดยใชทรานซีสเตอร เอฟ.อี.
ที.ยู.เจ.ที.พี.ยู.ที. คุณสมบัตขิ องวงจรรวมแบบเชิงเสนตาง ๆ และการออกแบบใชงาน
ในวงจรขยายสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบ วงจรแหลงจายไฟ วงจรกําเนิดสัญญาณ
และวงจรเปลี่ยนรูปสัญญาณ
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4014502

ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Digital Electronics
วงจรรากพืน้ ฐาน พีชคณิตบลูลีน วงจรคอมบิเนชั่น วงจรเขารหัส วงจร
แปลงรหัส วงจรเลขคณิต การเลือกขอมูล การกระจายขอมูล เกทชนิดอินพุทชมิตต วงจรพัลส วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ วงจรนับและหาร วงจรนับ
แบบซิลโครนัสและแบบอซิงโครนัส เกทชนิด 3 สถานะ บัสและการเชื่อมตอ
รหัส วงจรซีเควนเชียน วรจร A/D และ D/A สเตทแมชีน ไมโครโปรเซสเชอร
เบื้องตน และหนวยความจําชนิดตาง ๆ

4014503

ระบบไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2)
Microprocessors System
โครงสรางและสถาปตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร การเชือ่ มตอ
ไมโครโปรเซสเซอรกบั หนวยความจํา โปรแกรมมอนิเตอรสาํ หรับไมโคร
คอมพิวเตอรแผนพิมพเดีย่ ว การติดตอระหวางไมโครโปรเซสเซอรกับอุปกรณ I/O
การใชชพิ ซัพพอรท (chip support) กับไมโครโปรเซสเซอร การใชไมโครโปรเซสเซอรในการควบคุมไมโครคอมพิวเตอรแบบไอซีตัวเดียว (singer chip
Microcomputer)

4014504

ออปโตอิเล็กทรอนิกส
3(3-0)
Opto Electronics
พลังงานอะตอม สภาพชั้นพลังงานอะตอม การคายแสงแบบตาง ๆ
แหลงกําเนิดแสง ทฤษฎีโฟตอนและอันตรกิรยิ าของรังสีกบั สาร กฎการแผรงั สี
การนําไฟฟาดวยแสง ออปติคอลไฟเบอร เวฟไกด ไดโอดเปลงแสง ผลึกเหลว
โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร หลักการของเลเซอร แสงโดฮีเรนท เลเซอรแกส
เลเซอรของแข็ง เลเซอรสารกึ่งตัวนํา การประยุกตใชเลเซอร
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4014505

นิวเคลียรอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Nuclear Electronics
ทฤษฎีการวัดอนุภาค หัววัดรังสีแบบตาง ๆ และการทํางานของหัววัด
อุปกรณวดั นิเคลียรอเิ ล็กทรอนิกสเบื้องตน แหลงจายศักดาไฟฟาสูง อุปกรณขยาย
สัญญาณ อุปกรณนบั และเวลา
เรทมิเตอร อุปกรณวเิ คราะหระดับพลังงาน
เครื่องวัดนิวเคลียรแบบเคลื่อนที่

4014506

ดิจติ อลอิเล็กทรอนิกสและการประสาน
3(2-2)
Digital Electronics and Interfacing
รหัส การเขารหัส และการถอดรหัสไมโครโปรเซสเซอร ดิจิตอลซิกแนล
โปรเซสเซอร ความจํา แอดเดรส การกําหนดตําแหนงแอดเดรสระบบบัส การ
ขับบัส การมัลติเพลกซสัญญาณ การแปลงดิจิตอลเปนอันนาลอกและอันนาลอก
เปนดิจติ อล ซอฟทแวรสําหรับการประสาน เทคนิคและมาตรฐานการติดตอสื่อสาร
ขอมูล การออกแบบและสรางวงจรมาตรฐาน พรอมทั้งปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
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

ปฏิบตั ิการนิวเคลียรฟสิกส
1(0-3)
Physics Nuclear Laboratory
ปฏิบัติการเพือ่ ศึกษาการใชเครื่องมือในการวัดรังสีแบบตาง ๆ สถิติการ
วัดรังสีธรรมชาติและคุณสมบัติการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี อันตรกิรยิ าของ
รังสีตอสสาร สเปกโทรสโกปของรังสี แกมมา บีตา และอัลฟา ปฏิกิรยิ านิวเคลียร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4014801

การฝกประสบการณวชิ าชีพฟสกิ ส 3
5(250)
Field Experience in Physics
ฝกงานในหนวยราชการหรือเอกชน หรือ ทําวิทยานิพนธโดยมีอาจารยเปนที่
ปรึกษา

4014901

โครงการศึกษาเอกเทศฟสกิ ส
2(2-0)
Independent Study
ใหเลือกทําการวิจยั หรือคนควาดวยตนเองในหัวขอที่สนใจมากที่สุด โดยการ
เสนอหัวขอทีจ่ ะคนควาหรือทดลองในลักษณะเฉพาะตัว เปนกลุม ตออาจารย
ผูสอน วางแผนใหเปนขั้นตอนและเหมาะสมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร หัวขอที่จะ
ทําการทดลองหรือคนควาใหอยูในดุลยพินจิ ของอาจารยผสู อน

4014902

สัมมนาฟสกิ ส
2(1-2)
Seminar in Physics
ศึกษาฟสิกสตามความสนใจ โดยการคนควา นําผลงานและความรูทางดาน
ฟสกิ ส หรือปญหาทางฟสิกสมาอภิปรายอยางมีเหตุผล ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร ฝกการเขียนโครงการและการเขียนรายงาน

4014903

โครงงานฟสกิ ส
2(0-6)
Senior Project
โครงงานทางฟสิกสดานทฤษฎีหรือดานการปฏิบัติ ภายใตการแนะนําของ
อาจารย
(Project in theoretical or experimental physics under the supervision of an
advisor.)
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หมูวชิ าเคมี
(402)

หมูวชิ าเคมี ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. เคมีทวั่ ไป
2. เคมีอนินทรีย
3. เคมีอนิ ทรีย พลาสติก พอลีเมอร
4. เคมีเชิงฟสิกส
5. ชีวเคมี
6. เคมีวเิ คราะห
7. เคมีประยุกต เทคโนโลยีการยาง
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(402-1--)
(402-2--)
(402-3--)
(402-4--)
(402-5--)
(402-6--)
(402-7--)
(402-8--)
(402-9--)
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หมูวชิ าเคมี (402)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4021101
4021102
4021105
4021106
4021107
4021108
4021109
4021110 4021108
4021111 4021109
4021112 4021110
4021113 4021111
4021114
4021701
4021702
4021703
4021704
4022101
4022102
4022103
4022201
4022202
4022302
4022303

ชือ่ วิชา
เคมีทวั่ ไป 1
เคมีพื้นฐาน
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
เคมีอนิ ทรียพนื้ ฐาน
เคมีทวั่ ไป
ปฏิบัติการเคมีทวั่ ไป
เคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติการเคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
เคมีอนิ ทรียสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรียสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
หลักเคมี
เคมีประยุกตในวิชาคหกรรมศาสตร
ยางธรรมชาติ
ยางสังเคราะห
เคมียาง
เคมีทวั่ ไป 2
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
เคมีอนินทรีย 1
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1
พอลิเมอร
เคมีพอลิเมอร 1

น(ท-ป)
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
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

ชือ่ วิชา
เคมีพอลิเมอร 2
เทคโนโลยีพลาสติก
เคมีอนิ ทรีย 1
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย 1
เคมีเชิงฟสิกสสําหรับเซรามิกส
เคมีเชิงฟสิกส 1
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1
เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ชีวเคมีพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีวเคมี
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
หลักชีวเคมี
ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
การวิเคราะหอาหาร
คุณภาพวิเคราะห
ปฏิบัติการคุณภาพวิเคราะห
ปริมาณวิเคราะห
ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห
การวิเคราะหเคมีดวยอุปกรณ 1
ปฏิบัติการวิเคราะหเคมีดว ยอุปกรณ 1
เคมีวเิ คราะห
ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะห

น(ท-ป)
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
รหัสใหม รหัสเกา
4022618
4022619
4022620
4022621
4022701
4022702
4022704
4022706
4022707
4022708
4022709
4022710
4022711
4022712
4022715
4022716
4022717
4022718 4022708
4022719 4022715
4022720 4022716
4022721 4022717
4022801
4022802
4022803
4022804

ชือ่ วิชา
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
เคมีวเิ คราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติการเคมีวเิ คราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
เคมีประยุกต 1
กระบวนการทางเคมีอตุ สาหกรรม
เคมีอาหาร 1
กระบวนการแปรรูปยาง
ผลิตภัณฑยาง
เทคโนโลยีลาเท็กซ
สารเคมีผสมยาง
ปฏิบัติการวิเคราะหยางและสารเคมีผสมยาง
การออกแบบผลิตภัณฑยางเบื้องตน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง
ปฏิบัติการแปรรูปยาง
ปฏิบัติการออกสูตรยางเพื่อคุณสมบัติเฉพาะ
ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑยาง
เทคโนโลยีนา้ํ ยาง
ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2
ปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยียาง 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยียาง 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเคมีปฏิบัติ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพเคมีปฏิบัติ 1

น(ท-ป)
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
รหัสใหม รหัสเกา
4022901
4022902
4023101
4023201
4023202
4023203
4023204
4023205
4023206
4023301
4023302
4023304
4023307 4023303
4023308 4023305
4023309
4023401
4023402
4023501
4023502
4023603
4023604
4023605
4023702
4023703
4023706

ชือ่ วิชา
โครงการพิเศษยาง
สัมมนาเทคโนโลยียาง
เคมีทวั่ ไป 3
เคมีอนินทรีย1
เคมีอนินทรีย 2
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2
เคมีอนินทรีย 3
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 3
เคมีออรแกโนเมทาลิก
เคมีอนิ ทรีย 2
ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย 2
เคมีอนิ ทรีย 3
สเปกโทรสโกปสําหรับเคมีอนิ ทรีย
อินทรียสงั เคราะห
ปฏิบัติการอินทรียสงั เคราะห
เคมีเชิงฟสิกส 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2
ชีวเคมี 2
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
การวิเคราะหดนิ และปุย
การผลิตอุปกรณการสอนเคมี
เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
เคมีอตุ สาหกรรม

น(ท-ป)
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
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

ชือ่ วิชา

น(ท-ป)

ยูนิตโอเปอเรชัน
เคมีสภาวะแวดลอม
ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดลอม
เคมีพอลิเมอรเบื้องตน
เคมีอาหาร
ปฏิบัติการเคมีอาหาร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับปโตรเลียม
อุตสาหกรรมเคมีปโ ตรเลียม
เคมีเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
เทคโนโลยีเซรามิกส 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซรามิกส 1
เทคโนโลยีเซรามิกส 2
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเซรามิกส 2
เทคโนโลยีการเคลือบผิว
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเคลือบผิว
เคมีเกี่ยวกับสี
ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับสี
เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
เคมีเกี่ยวกับน้ําหอม
ปฏิบัติการเคมีเกี่ยวกับน้ําหอม
ปฏิบัติการเปาแกว
เคมีของคอลลอยด
พอลิเมอรและเทคโนโลยีพอลิเมอร
ปฏิบัติการวิเคราะหพอลิเมอรและสารเคมีผสมพอลิเมอร
กาวและการติดประสานดวยกาว

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
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

ชือ่ วิชา
ปฏิบัติการเทคโนโลยีพอลิเมอร
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเคมี 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร3
วิทยาการใหมทางเคมี
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี
เคมีอนินทรีย 2
วิทยาการใหมในสาขาเคมีอนินทรีย
เคมีอนิ ทรีย 2
เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ
วิทยาการใหมในสาขาเคมีอนิ ทรีย
เคมีเชิงฟสิกส 3
วิทยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสิกส
ชีวเคมี 3
วิทยาการใหมในสาขาชีวเคมี
ชีวเคมีวเิ คราะห
เคมีวเิ คราะห 1
วิทยาการใหมในสาขาเคมีวเิ คราะห
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือชั้นสูง
เคมีอุตสาหกรรมและสิง่ แวดลอม
การเปาแกวเบือ้ งตน
คุณสมบัติของสสารและรีโอโลยี
การฝกประสบการณวชิ าชีพเคมี 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร 3
เคมีศึกษา

น(ท-ป)
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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รหัสใหม รหัสเกา
4024904
4024905
4024906
4024907
4024908

ชือ่ วิชา
โครงการวิจยั ทางเคมี
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
สัมมนาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ปฏิบัติการวิจยั ทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร

น(ท-ป)
2(0-4)
1(0-2)
1(0-2)
2(2-0)
5(300)
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หมูวชิ าเคมี(402)
รหัส
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น(ท-ป)

4021101

เคมีทวั่ ไป 1
3(2-2)
General Chemistry 1
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสม
สารละลาย วิธแี ยกโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตวั ทําละลายและโคร
มาโทกราฟ ระบบเปด ระบบปด ปริมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย
อะตอม
โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิรยิ าเคมี
องคประกอบที่มผี ลตออัตราของปฏิกิรยิ า กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร สมบัติของ
แกส ความสัมพันธระหวางปริมาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฎีจลน โมเลกุลของ
แกส การแพรของแกส

4021102

เคมีพื้นฐาน
2(2-0)
Basic Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารปะกอบ ของผสม
สารละลาย สารแขวนลอย ระบบเปด ระบบปด กฎอนุรกั ษมวล กฎอนุรกั ษพลังงาน
กฎสวนประกอบจํากัด อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ โมเลกุล พันธะเคมี
ปริมาณสารสัมพันธ การเปลี่ยนแปลงของสาร ปฏิกิรยิ าเคมี และสมดุลเคมี กรด
เบส เกลือ อินดิเคเตอร ชนิด สมบัติประโยชนของออกไซด
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น(ท-ป)

4021105

เคมี 1
3(3-0)
Chemistry 1
มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน สมบัติ
ตาง ๆ ของแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)
และจลนพลศาสตร (Kinetics)

4021106

ปฏิบตั ิการเคมี 1
1(0-3)
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกีย่ วกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ าร
เคมี การจัดสารเคมี เกรดของสารและการใชสารเคมี ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐานใหถูกตอง เทคนิคการเตรียม
สารละลายเบื้องตน ศึกษาสมบัติของธาตุ
กฎของแกส อุณหพลศาสตรและ
จลนพลศาสตร

4021107

เคมีอินทรียพนื้ ฐาน
3(2-2)
Fundamental of Organic Chemistry
ศึกษาการเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิรยิ า เคมี
อินทรีย การเรียกชื่อสมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิรยิ าของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรียทมี่ ีหมูฟง กชนั่
ชนิดตาง ๆ เชน เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลิก
และอนุพนั ธอะมีนและสารประกอบโมเลกุลใหญ เชน โปรตีน คารโบไฮเดรท
ไขมัน เปนตน (ปฏิบัติการตามเนือ้ หาขางตน) สําหรับผูทไี่ ดเรียน วท.บ.เคมี แตใช
เนื้อหาเคมีอนิ ทรียเ ปนพืน้ ฐานในการศึกษาอื่นตอไป

42

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4021108

เคมีทวั่ ไป
3(3-0)
General Chemistry
มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน
คุณสมบัติของของแข็ง ของเหลว จลนพลศาสตรเบื้องตน (Kinetics) สมดุลเคมี
สมดุลไอออนิก เคมีนวิ เคลียร เบื้องตน

4021109

ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไป
1(0-3)
General Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกีย่ วกับ เทคนิคเบื้องตน และหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบตั กิ าร
เคมี การจัดสารเคมี เกรดของสาร และการใชสารเคมี ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใชเครื่องมือพื้นฐาน จลนศาสตร สมดุลเคมี pH
คาคงที่ของการแตกตัวของกรดและเบส

4021110

เคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0)
General Chemistry for Agro-Industry
หลักเคมีเบื้องตน สะสารและการจําแนกสาร มวลสารสัมพันธ
โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน ปฏิกิรยิ ากรด เบส เกลือ สมบัติ
ตาง ๆ ของแกส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย ปฏิกิรยิ านิวเคลียสเบื้องตน
ไฟฟา เคมี

43

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4021111

ปฏิบตั ิการเคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3)
General Chemistry Laboratory for Agro-Industry
วิชาที่ตองเรียนมากอน คือวิชา 4021110 เคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร
หลัก ปฏิบัติทั่ว ไปในปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัย ในหองปฏิบัติก าร
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องตนและการใชเครื่องมือพื้นฐาน ศึกษาสมบัติและ
ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ สมบัติของของแข็ง ของเหลว แกส และสาระละลาย
ไฟฟาเคมี

4021112

เคมีอินทรียสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0)
Organic Chemistry for Agro-Industry
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ เคมี อิ น ทรี ย สเตอริ โ อเคมี การจํ า แนกและการ
เรียกชื่อสารอินทรีย ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย ศึกษาโครงสราง สมบัติ
และการวิเคราะหสารอินทรียกลุมตาง ๆ คือสารประกอบอะลิฟาติกไฮโดรคารบอน
อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร บ อน สารอิ น ทรี ย ที่ มี อ อกซิ เ จน ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
และซัลเฟอร เปนองคประกอบ สารประกอบ เฮเทอโร- ไซคลิก สารอินทรียที่พบใน
ธรรมชาติและสารประกอบออรแกโนเมทัลลิก

4021113

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรียสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
Organic Chemistry Laboratory for Agro-Industry
วิชาทีต่ องเรียนมากอน คือวิชา 4021112 เคมีอนิ ทรียส ําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
เทคนิคการแยกสารอินทรีย และการทําใหบริสทุ ธิ์ เชน การสกัด การ ตก
ผลึก โครมาโทกราฟ และการกลั่นลําดับสวน การวิเคราะหสารอินทรีย โดยวิธีทาง
เคมี เชน การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด การสังเคราะหสารอนุพนั ธ และปฏิกิรยิ า
เฉพาะของสารนั้น ๆ รวมทัง้ การวิเคราะหดว ยเทคนิคทางสเปกโทรสโกป
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น(ท-ป)

4021114

หลักเคมี
3(2-2)
Fundamental in Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร โครงสรางอะตอม ธาตุ สารประกอบ พันธะ
เคมี สมบัตขิ องสสารในสถานะตาง ๆ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรด เบส และเกลือ
เทคนิคการสกัด การแยก และการทําสารใหบริสทุ ธิ์ สารละลาย ประเภทและความ
เขมขนของสารละลาย
เคมีอนิ ทรียเ บื้องตน
สารประกอบของคารบอน
สารประกอบอินทรีย ไฮโดรคารบอน สารอาหาร พลังงานและแหลงพลังงาน เชน
จากแสงอาทิตย จากเซลลสงิ่ มีชีวิต จากสารเชื้อเพลิงตาง ๆ และปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ
การศึกษาปฏิกริ ิยาเคมี สมบัติของกรดและเบส อัตราปฏิกิริยาเคมี การสกัดและการ
แยกสสาร วิธกี ารทําสารใหบริสุทธิ์ การเตรียมสารละลายในหนวยความเขมขน ตาง
ๆ การตรวจสอบความเขมขน สมบัติของสารอินทรียป ระเภทตาง ๆ และการ
ตรวจสอบไอออนในสารละลาย

4021701

เคมีประยุกตในวิชาคหกรรมศาสตร
2(1-2)
Applied Chemistry in Home Economics
พื้นฐานทางเคมีอนินทรีย เคมีอินทรีย และชีวเคมีที่จะนํามาประยุกตใน
วิชาคหกรรมศาสตรและชีวิตประจําวัน ปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวของกับวิชาคหกรรม
ศาสตร

4021702

3(3-0)
ยางธรรมชาติ
Natural Rubber
ประวัติ ชนิดของยางธรรมชาติ การทําสวนยาง การผลิตยางธรรมชาติ น้าํ ยาง
สด การทํายางแผน ยางแทง ยางเครป น้าํ ยางขน สมบัติของยางธรรมชาติ อิทธิพลที่มี
ผลตอสมบัติของยาง การทดสอบยางแทง การนํายางธรรมชาติไปใชในอุตสาหกรรม
การผสมสารเคมีในยาง ธรรมชาติ
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น(ท-ป)

4021703

ยางสังเคราะห
3(3-0)
Synthetic Rubber
วิธีสังเคราะหยาง สมบัตทิ างกายภาพของยางสังเคราะห การผสมสารเคมีใน
ยางสังเคราะหเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความสัมพันธระหวางสมบัติทางกายภาพ ของยาง
สังเคราะหกบั โครงสรางทางเคมี ยางสังเคราะหชนิดตาง ๆ เชน ยางเอสบีอาร
ยางคลอโรพรีน ยางซิลโิ คน ยางไนไทรล ยางบิวตาไดอีน ยางยูรเี ทน เปนตน

4021704

เคมียาง
3(3-0)
Rubber Chemistry
โครงสรางของยางธรรมชาติ อนุพนั ธของยางธรรมชาติ ยางคลอริเนต ยาง
ไฮโดร-คลอริเนต
ยางไซไคลศคารฟทโคพอลีเมอร ยางอีพอกซิไดซ ปฏิกิริยา
การวัลคาไนซ แบบใชกาํ มะถันและตัวเรงปฏิกิรยิ า ปฏิกิรยิ าการวัลคาไนซโดยใช
สารเปอรออกไซด การหาปริมาณของ ครอส ลิงก (Cross Links)

4022101

เคมีทวั่ ไป 2
3(2-2)
General Chemistry 2
วิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 4021101 เคมีทวั่ ไป 1 3(2-2)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอนิ ทรีย ไฮบริไดเซชันของอะตอมคารบอน พันธะ
ในสารประกอบอินทรีย การเรียกชื่อและสมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอน
สารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชั่นนัลชนิดเดียว เชน แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล
อี เ ทอร แอลดี ไ ฮด คี โ ตน กรดคาร บ อกซิ ลิ ก เอมี น ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
สารประกอบอะโรเมติก อาหาร สารอาหาร การทดสอบอาหาร และความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม
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4022102

เคมี 2
3(3-0)
Chemistry 2
สมดุ ลเคมี สมดุ ลไอออนในน้ํ า กรด เบส เกลื อ บั ฟเฟอร เคมี ไฟฟ า เคมี
อินทรียเ บื้องตน เคมีนวิ เคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม

4022103

ปฏิบตั ิการเคมี 2
1(0-3)
Chemistry Laboratory 2
การทดลองเกีย่ วกับสมดุลเคมี pH คาคงตัวของการแตกตัวของกรดและเบส
ปฏิกิรยิ าและเบส เคมีไฟฟา เคมีอนิ ทรียเบื้องตน เชน การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือด
การตกผลึก ความแตกตางระหวางสารอินทรียกับสารอนินทรีย เคมีสงิ่ แวดลอม เชน
การหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO)

4022201

เคมีอนินทรีย 1
3(3-0)
Inorganic Chemistry 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4021108 เคมีทวั่ ไป
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเกิ ด สารประกอบไอออนิ ก วั ฏ จั ก รบอร น ฮาเบอร
พลังงานแลตทิซและผลึกของสารประกอบไอออนิก ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต รูปราง
โมเลกุล สมบัติและสารประกอบของธาตุในหมูตาง ๆ โลหะ โลหะผสม สารกึ่ง
ตัวนํา เคมีของสารอนินทรียใ นตัวทําละลายที่เปนน้ําและที่ไมใชน้ํา
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4022202

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรีย 1
Inorganic Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก โคเวเลนต เชน การ
นํ า ไฟฟ า การละลาย การจั ด เรี ย งอนุ ภ าคในโครงผลึ ก และความเป น ขั้ ว การ
เปลี่ยนแปลงพลังงานความรอน ความวองไวของการทําปฏิกิริยาของธาตุหมู 1A-7A
กับน้ําและกรดเจือจาง การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชั่นของธาตุทรานซิชัน ปฏิกิริยา
ออกซิเด-ชั่น รีดักชั่น ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีไฟฟา

4022302

พอลิเมอร
3(2-2)
Polymer
ประวัติของพอลิเมอร โครงสรางของพอลิเมอร พอลิเมอรไรเซชัน การจัดตัว
ทางเรขาคณิตของโมเลกุล ชนิดของพอลิเมอร โครงสรางของพอลิเมอรแตละชนิด
และเฮทเทอโรพอลิเมอไรเซชัน
พอลิเมอรสงั เคราะห
โคพอลิเมอไร-เซชัน
พอลิเมอรในธรรมชาติ เคมีของพอลิเมอร ใยสังเคราะห พอลิเมอรในอุตสาหกรรม
พลาสติกและอุตสาหกรรมสี กาววิทยาศาสตร โฟโตพอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอรทน
ไฟชนิดตาง ๆ พอลิเมอรทใี่ ชทาํ ปุย

4022303

เคมีพอลิเมอร 1
3(2-2)
Chemistry of Polymers 1
ลักษณะสําคัญของพอลิเมอร การสังเคราะหพอลิเมอรแบบอนุมลู อิสระ แบบ
แคทไอออนิก แบบแอนไอออนิก แบบซีเกลอรแนตตา (Zeyler – Natta) และแบบ
ควบแนน กลไกปฏิกิรยิ าพอลิเมอไรเซชัน แบบบัลก แบบอีมลั ซัน แบบสารละลายและ
แบบแขวนลอย
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4022304

2(1-2)
เคมีพอลิเมอร 2
Chemistry of Polymers 2
การสังเคราะหโคพอลิเมอร การตรวจสอบพอลิเมอร การหามวลเชิงโมเลกุลของ
พอลิเมอร

4022305

เทคโนโลยีพลาสติก
2(2-0)
Plastic Technology
ชนิดและสมบัติของพลาสติก การใชสารเคมีผสมในพลาสติก การแปรรูป
พลาสติก ความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางและสมบัติทางกายภาพและการใชงาน
ของพลาสติก

4022307

เคมีอินทรีย 1
3(3-0)
Organic Chemistry 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย ไฮบริไดเซซันของคารบอนพันธะใน
สารประกอบอินทรีย การเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย สเตอริ-โอเคมี ชนิดและกลไก
ของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย สมบัติทางกายภาพ การเตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนด
สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบอินทรียที่มีหมู
ฟงกชั่น ชนิดตาง ๆ เชน แอล-คิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮ คีโตน กรดคาร
บอกซิลกิ และอนุพันธและอะมีน การเกิดพอลิเมอร

4022308

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรีย 1
Organic Chemistry Laboratory 1
เทคนิคเบื้องตนในการทําสารใหบริสุทธิ์ เชน การสกัด การกลั่น การกรอง
การตกผลึก และโครมาโตรกราฟ ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี การวิเคราะห
สารอินทรียเ บื้องตน การหาธาตุองคประกอบในสารอินทรีย ทดสอบหมูฟงกชั่น การ
เตรียมอนุพันธสารอินทรีย
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น(ท-ป)

4022401

เคมีเชิงฟสกิ สสาํ หรับเซรามิกส
2(2-0)
Physical Chemistry Ceramics
การเปลี่ยนแปลงของของแข็ง ของเหลวและแกส การเปลี่ยนแปลงของ
ของแข็งเมื่อเผาจนถึงจุดสุดตัว ออนตัวและหลอมสภาพของของเหลวเมื่อไหลตัว
โดยไมมีสารเคมีเปนตัวชวยไหล อิทธิพลและ บทบาทของแกสที่ชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงปฏิกิรยิ าเคมีเชิงฟสิกสในเตาเผาผลิตภัณฑ

4022404

เคมีเชิงฟสกิ ส 1
3(3-0)
Physical Chemistry 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4091604 คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร 1
: 4091605 คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร 2
ศึกษาสมบัติของแกส กฎของอุณหพลศาสตร สมดุลเคมี สมดุลวัฎภาค
กฎของวัฎภาค สารละลาย เคมีไฟฟา

4022405

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟสกิ ส 1
Physical Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับพารทิชัน โคเอฟฟเชียนต (Partition coefficient) ความ
รอนของสารละลาย ความหนืด ดัชนีหักเห ความถวงจําเพาะ ปริมาณโมลาร
ของแกส คาคงที่ของแกส เคมีไฟฟา
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4022414

เคมีเชิงฟสกิ สสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0)
Physical Chemistry for Agro-Industry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4021110เคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
4011301 ฟสิกสทวั่ ไป 1
4011302 ฟสิกสทวั่ ไป 2
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
ศึกษาสมบัติของแก็ส และทฤษฎีจลนของแก็ส สมดุลเคมี กฎของวัฎภาค
สมดุลวัฏภาค สารละลาย อุณหพลศาสตร เคมีไฟฟา

4022415

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟสกิ สสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
Physical Chemistry Laboratory for Agro-Industry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022414 เคมีเชิงฟสกิ สสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
ปฏิบัติการตามเนือ้ หาวิชาเคมีเชิงฟสกิ สสําหรับอุตสาหกรรม-เกษตร

4022501

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2)
Basic Biochemistry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022101 เคมีทวั่ ไป 2
หรือ
: 4021107 เคมีอินทรียพนื้ ฐาน
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาที่และบทบาทของเซลล
และองค ป ระกอบของเซลล กรด เบส บั ฟ เฟอร ใ นเซลล โปรตี น เอนไซม
คารโบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึม
ของคารโบไฮเดรต
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4022502

1(0-3)
ปฏิบตั ิการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพนื้ ฐาน
ปฏิบัติการเกีย่ วกับการตรวจสอบสมบัติ
การวิเคราะหทางคุณภาพโดย
ใชเทคนิคทางโครมาโทกราฟ อิเล็กโทรใฟริซึส และสเปกโตรโฟโตมิตรีของ
โปรตีน คารโบไฮเดรต ลิพดิ กรดนิวคลิอิก เอนไซม และวิตามิน

4022503

3(3-0)
ชีวเคมี 1
Biochemistry 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022309 เคมีอินทรีย 1
ความสําคัญของบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทําชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์
โดยวิธีตาง ๆ เชน การตกตะกอน การกรอง โครมาโทกราฟ การเคลื่อนยายสูขั้ว
ไฟฟา (Electrophoresis) การหมุนเหวี่ยง (Centrification) ศึกษาองคประกอบของ
เซลล โ ครงสร า ง สมบั ติ ท างเคมี หน า ที่ ท างชี ว ภาพของโปรตี น เอนไซม
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน วิตามิน เกลือแร

4022504

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 1
1(0-3)
Biochemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกีย่ วกับการทําใหชวี โมเลกุลบริสทุ ธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมี
และการวัดปริมาณโปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดนิวคลีอิก และ
วิตามินบางชนิด
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น(ท-ป)

4022505

3(2-2)
หลักชีวเคมี
Principles of Biochemistry
เซลล องคประกอบของเซลล บทบาทและหนาที่ของเซลลความสําคัญของ
บัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิตโมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต
ชีวโมเลกุลคารโบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน เอนไซม วิตะมิน และเกลือแร
เมตะบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน และของเหลวในรางกาย
การยอยและการดูดซึมอาหาร

4022516

ชีวเคมีสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0)
Biochemistry for Agro-Industry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4021110 เคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
องคประกอบของเซลลชวี โมเลกุล คารโบไฮเดรท ลิปค กรดอะมิโนและโปรตีน
เอนไซม กรดนิวคลิอกิ วิกีเมตาบอลิสม และการควบคุมเมตาบอลิสมของชีวโมเลกุล
เหลานี้

4022517

ปฏิบตั ิการชีวเคมีสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
1(0-3)
Biochemistry Laboratory for Agro – Industry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022516 ชีวเคมีสาํ หรับอุตสาห-กรรมเกษตร
ปฏิบั ติการเตรียมสารละลายบั ปเฟอร ตรวจสอบสมบั ติทางเคมีของคาร
โบไฮ-เดรทลิปค กรดอะมิโนและโปรนตีน ปฏิบัติการเกี่ยวกับจลนพลศาสตรของ
เอนไซม
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น(ท-ป)

4022603

การวิเคราะหอาหาร
3(2-2)
Food Analysis
การวิเคราะหสารอาหารประเภทตาง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การวิเคราะหหาสัดสวนขององคประกอบอาหารสําเร็จรูปเพื่อศึกษาสูตรอาหาร การ
วิเคราะหนา้ํ เพื่อประโยชนในกระบวนการผลิต

4022610

2(2-0)
คุณภาพวิเคราะห
Qualitative Analysis
ศึกษาสมดุลเคมี ทฤษฎีการแตกตัวเปนไอออน การแยกสลายดวยน้ํา คาคง
ตัวของผลคูณการละลาย การวิเคราะหกงึ่ จุลภาค คุณภาพวิเคราะหของไอออน
อนินทรีย สมดุลและแกมโพเทอริซึมและหลักการทดสอบโดยเปลวไฟ

4022611

ปฏิบตั ิการคุณภาพวิเคราะห
2(0-4)
Qualitative Analysis Laboratory
หลักการวิเคราะหกงึ่ จุลภาค ทักษะการวิเคราะหทางคุณภาพของสาร
อนินทรีย แคตไอออน แอนไอออน สารประกอบ ของผสม โลหะและโลหะผสม

4022612

ปริมาณวิเคราะห
3(3-0)
Quantitative Analysis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4021105 เคมี 1
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก และ
วิเคราะหปริมาณโดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาการ
ตกตะกอนและปฏิกิรยิ าการเกิดสารเชิงซอน
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4022613

ปฏิบตั ิการปริมาณวิเคราะห
1(0-3)
Quantitative Analysis Laboratory
ปฏิ กิ ริ ย าเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห ป ริ ม าณของสารโดยน้ํ า หนั ก และการ
วิเคราะหปริมาณโดยปริมาตร

4022614

การวิเคราะหเคมีดวยอุปกรณ 1
3(3-0)
Instrumental Analysis 1
ศึ ก ษาหลัก การ ส ว นประกอบของเครื่ องมือ และการประยุก ตใ ชใ นการ
วิเคราะหเคมีโดยอินฟาเรด อัลตราไวโอแลต วิสิเบิล และอะตอมมิกแอบซอฟชัน
สเปกโทรโฟโตรมิเตอร เอกซเรย คริสตัลโลกราฟ การวิเคราะหโดยวิธีทางกัมมัน
ตะรังสี การวิเคราะหทางอุณหภูมิ

4022615

ปฏิบตั ิการวิเคราะหเคมีดวยอุปกรณ 1
1(0-3)
Instrumental Analysis Laboratory 1
ปฏิบัติการวิเคราะหดว ยอินฟาเรด อัลตราไวโอเลต วิสเิ บิลอะตอมมิกแอน
ซอฟซัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร การวิเคราะห การอุณหเคมี

4022616

เคมีวเิ คราะห
3(3-0)
Analytical Chemistry
บทนําเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห หลักการวิเคราะหในเชิงปริมาณ การคํานวณ
ปริ ม าณสั ม พั น ธ และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต ก าร
วิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพื้นฐานของการวิเคราะหโดยปริมาตรและการชั่งน้ําหนัก
การวิเคราะหโดยปริมาตรจะเนนเกี่ยวกับการไทเทรต กรด-เบส การไทเทรตแบบ
ตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และการไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน ทั้ง
ในสารละลายน้ํ า และไม ใ ช น้ํ า การวิ เ คราะห โ ดยการชั่ ง น้ํ า หนั ก จะรวมทั้ ง การ
ตกตะกอนและการระเหย
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4022617

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห
1(0-3)
Analytical Chemistry Laboratory
การใชอุปกรณเกี่ยวกับการวัดปริมาตร การวิเคราะหหาปริมาณโดยการวัด
ปริมาตร การไทเทรตสารละลายประเภท ตาง ๆ การวิเคราะหหาปริมาณ โดย
น้ําหนักโดยใชตัวตกตะกอนอินทรียแ ละอนินทรีย การเตรียมสารละลายบัฟเฟอร

4022618

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
3(3-0)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
ศึกษาหลักการ สวนประกอบของเครื่องมือและการประยุกตทาง สเปกโตรสโกปทเี่ กี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เชน การ
วิเคราะหโดยอินฟาเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล การวัดความขุนโดยวิธีเนฟโลเมทรี
เทอรบีดีเมทรี และอะตอมมิกแอบซอฟซัน อะตอมมิกอีมิสซัน เฟลมอิมิสซัน
สเปกโตรโฟโตมิเตอร ฟลูออเรสเซนต และ นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนสเปก
โตรสโกป

4022619

1(0-3)
ปฏิบตั ิการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
ปฏิบัติการวิเคราะหโดยใชเครื่องมือวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับวิชา การ
วิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
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4022620

เคมีวเิ คราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0)
Analytical Chemistry for Agro-Industry
วิชาทีต่ อ งเรียนมากอน คือ วิชา : 4021110 เคมีทวั่ ไปสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย มวลสาร
สัมพันธ และสมดุลเคมี การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก การวิเคราะหปริมาณโดย
ปริมาตรของปฏิกิรยิ ากรด เบส ปฏิกิรยิ ารีดอกซ ปฏิกิรยิ าตกตะกอนและปฏิกิรยิ าของ
สารเชิงซอน การวิเคราะหในเชิง คุณภาพทางเคมี

4022621

ปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะหสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
2(0-6)
Analytical Chemistry Laboratory for Agro-Industry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน คือ วิชา : 4022620 เคมีวิเคราะหสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
หลักการเบื้องตนในการวิเคราะห การเลือกเครื่องมือ การเตรียมสารละลาย
การวิเคราะหทางคุณภาพของไอออนแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะหหาปริมาณทาง
น้ําหนักและปริมาตร การวิเคราะหทางคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมืออยางงาย

4022701

เคมีประยุกต
3(2-2)
Applied Chemistry
สารเคมีที่ใชในบานบางชนิด เชน การทําสบู ยาสีฟน เครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑพลาสติกชนิดตาง ๆ ศึกษาสมบัติของสารผสมแตละชนิดที่จะนําไปใชใน
การผลิตสารตาง ๆ ปริมาณสารปนปลอมในหัวแชมพู ศึกษากระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมของสารบางชนิด เทคนิคตาง ๆ ทางอุตสาหกรรม เพื่อใหไดผลผลิต
ที่มีคณ
ุ ภาพดีและมีผลผลิตสูง การประยุกตอุณหพลศาสตรในทางอุตสาหกรรม การ
นําวัสดุทใี่ ชแลวกลับมาใชใหม
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4022702

กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม
2(1-2)
Process in Industrial Chemistry
กระบวนการทางเคมี อุ ต สาหกรรมของการผลิ ต เส น ใย เยื่ อ กระดาษ
และการทอ เยื่ออาหาร สี ยาง เซรามิกสและพลาสติก

4022704

เคมีอาหาร 1
3(2-2)
Food Chemistry 1
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร เคมีทางโภชนาการ การวัดปริมาณ
ความตองการแคลอรี่ของคนและสัตว คารโบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ไขมัน แร
ธาตุ และวิตามินที่จาํ เปนตอรางกาย

4022706

3(3-0)
กระบวนการแปรรูปยาง
Rubber Processing
เครื่องจักรที่ใชในกระบวนการแปรรูปยาง การผสมสารเคมีเขาไปในยางโดย
ใช ลูกกลิ้งและเครื่องผสมแบบปด การเตรียมยางผสมสารเคมีเพื่อการแปรรูป การ
แปรรูปโดยวิธีการเอกซทรูซัน การรีดใหเปนแผน การเคลือบผาใบดวยยาง การยืด
ยางเขาพิมพ การวัลคาไนซยางโดยใชน้ําและอากาศรอน การวัลคาไนซยางแผนตอ
โดยใชเกลือเหลว ฟลูอิดไดสเบด คลื่นไมโครเวฟและอื่น ๆ ปจจัยที่มีผลตอการแปร
รู ป เช น อุ ณ หภู มิ ความดั น ชนิ ด ของยางและ สารเคมี ป ญ หาการผลิ ต และ
เทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการแปรรูปยาง
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4022707

ผลิตภัณฑยาง
2(2-0)
Rubber Products
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยาง เชน ยางรัด ยางลบ ยางใน
รถจักรยาน รถจักรยานยนตและรถยนต รองเทายาง กระเปาน้ํารอน ยางรถยนต ยาง
ทีใ่ ชเปนสวนประกอบในเครื่องยนตและอื่น ๆ

4022708

เทคโนโลยีลาแท็กซ
3(2-2)
Latex Technology
น้ํายางธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพและเคมี การเก็บรักษาสารเคมีที่ใชน้ํา
ยางขน น้าํ ยางสังเคราะห วิธีสังเคราะห ชนิดของยางสังเคราะห การทดสอบคุณภาพ
ของน้ํายาง สารเคมีทใี่ ชผสมน้ํายางและการเตรียมสารเคมีที่ใชผสมน้ํายาง วิธีการทํา
ผลิตภัณฑจากน้ํายาง เชน ลูกโปง หัวนม ยางฟอก น้ํา กาวยาง

4022709

สารเคมีผสมยาง
3(3-0)
Rubber Additives
ชนิดของสารคเมีทใี่ ชผสมในยางธรรมชาติและยางสังเคราะห เพื่อใหได
ยางที่มสี มบัติตามตองการ เชน สารวัลคาไนซ สารเรง สารกระตุน สารเพิ่ม สาร
ปองกันยางเสือ่ ม สารเพิ่มความแข็งแรง สารทําใหยางนิม่ เปนตน

4022710

ปฏิบตั ิการวิเคราะหยางและสารเคมีผสมยาง
2(0-4)
Analysis of Rubber and Rubber Additives
การวิเคราะหยางดิบ หาปริมาณของสารเพิ่มในยาง วิเคราะหสารเคมีในยาง
ทีส่ กัดไดดว ยแอซีโตน คลอโรฟอรม อีเทอร แอลกอฮอลและน้ํา ทดลอง วิเคราะห
ปริมาณและคุณภาพของพอลิเมอรชนิดตาง ๆ การทดสอบระหวางการผลิตและ
ผลิตภัณฑทไี่ ด
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4022711

การออกแบบผลิตภัณฑยางเบื้องตน
Primary Rubber Product Design
ศึกษาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ทําจากยาง

4022712

2(2-0)
ความกาวหนาทางเทคโนโลยียาง
Rubber Technology Advancement
ความกาวหนาดานการวิเคราะหยาง การทําผลิตภัณฑตาง ๆ การแปรรูป
และเทคนิคตาง ๆ

4022715

ปฏิบตั ิการแปรรูปยาง
2(0-4)
Rubber Processing Laboratory
ปฏิบัติการผลิตยางโดยใชลกู กลิ้ง และเครือ่ งผสมยางแบบปด การเอกซทรูซัน การทดสอบยางที่ยงั ไมวลั คาไนซ การอัดยาง การอบยางแบบไอน้ํา และแบบ
อากาศรอน

4022716

ปฏิบตั ิการออกสูตรยางเพื่อคุณสมบัตเิ ฉพาะ
2(0-4)
Rubber Formula Extraction for Qualitative of Specific Property
ปฏิบัติการหาสูตรยาง เพื่อใหไดยางที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามตองการ เชน
ทนทานตอการสึกหรอ ทนทานตอการหักงอ ทนความรอน ทนตอการออกซิไดส มี
อายุการใชงานนานขึ้น ฯลฯ โดยใชทงั้ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห

4022717

2(0-4)
ปฏิบตั ิการทําผลิตภัณฑยาง
Rubber Processing Laboratory
ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑยาง เชน ยางลบ ยางสีขาว ยางรัด ยางแหวน
ยางปะเก็น ยางทอ ยางขอบกระจก ยางรถและยางหลอดอก

3(2-2)
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4022718

เทคโนโลยีนา้ํ ยาง
3(2-2)
Latex Technology
น้าํ ยางธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพและทางเคมี การรักษาสภาพ น้ํายางขน
น้ํายางสังเคราะห การทดสอบคุณภาพยาง สารเคมีผสมน้ํายาง การเตรียมและการ
ผสมสารเคมีในน้ํายาง วิธีการทําผลิตภัณฑจากน้ํายาง เชน ถุงมือ ถุงยางอนามัย
ลูกโปง ฟองยาง สายยางยืด การหลอยางและกาวยาง เปนตน ปฏิบัตกิ ารทดสอบ
คุณภาพน้ํายาง การเตรียมสารเคมี การผสมสารเคมีลงไปในน้ํายาง วิธีการทํา
ผลิตภัณฑจากน้ํายาง

4022719

ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 1
2(0-4)
Rubber Technology Lab 1
ปฏิบัติการผสมยางโดยใชลกู กลิ้งและเครือ่ งผสมยางแบบปด การเอกซทรูซัน การทดสอบยางที่ยงั ไมวลั คาไนซ การอัดยาง การอบยางแบบไอน้ํา และแบบ
อากาศรอน

4022720

2(0-4)
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 2
Rubber Technology Lab 2
ปฏิ บัติ ก ารหาสูต รยาง เพื่อ ให ไ ดย างที่มี ส มบั ติเ ฉพาะตามต อ งการ เช น
ทนทานตอการสึกหรอ ทนทานตอการหักงอ ทนความรอน ทนตอการออกซิไดส มี
อายุการใชงาน นานขึ้น ฯลฯ โดยใชทงั้ ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห

4022721

ปฏิบตั ิการเทคโนโลยียาง 3
2(0-4)
Rubber Technology Lab 3
ปฏิบัติการทําผลิตภัณฑยาง เชน ยางลบ ยางสีขาว ยางรัด ยางแหวน ยาง
ประเก็น ยางทอ ยางขอบกระจก ยางรถและยางหลอดอก
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4022801

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยียาง 1
Preparation for Professional Experiences in Rubber
Technology 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเ รียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงาน วิชาชีพนั้น ๆ

4022802

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยียาง 1
3(250)
Field Experiences in Rubber Technology 1
ปฏิบัติงานสนามหรือในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดความชํานาญในดาน
ทักษะ ตลอดจน ทัศนศึกษาในแหลงสําคัญตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการยาง

4022803

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเคมีปฏิบัติ 1
Preparation for Professional Experiences in Chemistry
Technology 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของผูประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือ รูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

4022804

การฝกประสบการณวชิ าชีพเคมีปฏิบตั ิ 1
3(250)
Field Experiences in Chemistry Technology 1
ฝกตามโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในทองถิ่นและแหลงอื่น ๆ ในสวนที่
เกี่ยวของ โดยใหอยูในดุลยพินจิ ของภาควิชาเคมี
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4022901

3(2-2)
โครงการพิเศษยาง
Special Project in Rubber
ศึกษาในลักษณะการคนควา ทํารายงานหรือปฏิบัติงานเฉพาะกิจเกีย่ วของกับ
การจัดการยาง

4022902

สัมมนาเทคโนโลยียาง
2(2-0)
Seminar in Rubber Technology
สัมมนาการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสัมมนาวิจยั ทางเทคโนโลยีการยาง

4023101

เคมีทวั่ ไป 3
3(2-2)
General Chemistry 3
ความสําคัญของวิชาเคมี การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของ
ผสม อะตอม โครงสร างของอะตอม โมเลกุ ล หลั ก เบื้ องต นของพั นธะเคมี การ
เปลี่ ยนแปลงของสาร ปฏิ กิ ริ ยาเคมี อยางง าย กรด เบส เกลือ อินดิ เคเตอร ความรู
เบื้องตน เกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย ความสัมพันธของสารอาหารตาง ๆ ตอ
รางกาย พลังงานจากแอลกอฮอล ถานหิน หินน้ํามัน แกสธรรมชาติ ปโตรเลียม ดวง
อาทิตย พลังงานนิวเคลียร อุตสาหกรรมที่สําคัญในประเทศไทย อุตสาหกรรมใน
ทองถิ่น

4023201

เคมีอนินทรีย 1
3(2-2)
Inorganic Chemistry 1
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
สมบัติของสารละลาย ทฤษฎีทเี่ ชิงอธิบายพันธะเคมี สมดุลเคมี ผลของไอออนรวม
กรด เบส เกลือ การแยกสารสลายดวยน้ํา ปฟเฟอร เคมีของสารอนินทรียใ นตัวทํา
ละลายที่ไมใชน้ํา เคมีไฟฟาเบื้องตน เคมีนวิ เคลียรเบื้องตน
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4023202

3(3-0)
เคมีอนินทรีย 2
Inorganic Chemistry 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022201 เคมีอนินทรีย 1
ศึกษาเกีย่ วกับเคมีของสารเชิงซอนในดานโครงสราง การเรียกชื่อ
ไอโซเมอร การเตรียมสารเชิงซอน พันธะในสารเชิงซอน ทฤษฎีเวเลนซบอนด
ทฤษฎีคริสตัลฟลด ทฤษฎีลแิ กนดฟล ด สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซอนและ
ปฏิกิรยิ าเคมีของสารเชิงซอน สมมาตร และทฤษฏีกลุม

4023203

ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรีย 2
1(0-3)
Inorganic Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ย วกับปฏิกิริย าของไอออนโลหะ การเตรี ยมสารอนิน ทรี ย
เตรียมสารประกอบเชิงซอน หาพลังงานสปลิททิง (Splitting energy) ของ
สารประกอบเชิงซอน สมมาตร และทฤษฎีกลุม

4023204

3(3-0)
เคมีอนินทรีย 3
Inorganic Chemistry 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4023202 เคมีอนินทรีย 2
เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนดและแอกติไนด เคมีของสารประกอบ
ออรกาโนเมทัลลิก

4023205

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีอนินทรีย 3
Inorganic Chemistry Laboratory 3
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเชิงซอนของโลหะแทรนซิชัน เชน การ
เตรียมและการตรวจสอบสมบัติ
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4023206

2(2-0)
เคมีออรแกโนเมทาลิก
Organometalic Chemistry
หลักการเบื้องตนของการกอเกิดพันธะและโครงสรางของสารประกอบ
เชิงซอนออรแกโนแทรนซิชัน ปฏิกิริยาแทนที่ลิแกนด ซึ่งโคออรดิเนตกับโลหะ
ออกซิ เ ดที ฟ แอดดิ ชั น และ รี ดั ก ที ฟ อิ ลิ มิ เ นชั น ปฏิ กิ ริ ย าการสอดแทรกภายใน
โมเลกุล ปฏิกิริยาการแทนที่แบบนิวคลิโอฟลิกและอิเลคโตรฟลิกบนลิแกนด ซึ่ง
โคออรดิเนตอยูกับโลหะแทรนซิชัน การเรงในปฏิกริยาแบบเอกพันธในปฏิกิริยา
การเติมไฮโดรเจน ตัวเรงในปฏิกิรยิ าโพลิเมอไรเชชันของพวกโอเลฟนและอะเซติเล
ชัน การประยุกตของสารประกอบเชิงซอนออรแกโนแทรนซิชันในการสังเคราะห
สารอินทรีย

4023301

3(3-0)
เคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1
ศึกษาโครงสราง สมบัติ การเตรียมปฏิกิรยิ าชนิดของปฏิกิรยิ า พลังงาน ของ
ปฏิ กิ ริ ย า และกลไกของปฏิ กิ ริ ย าของสารอิ น ทรีย ที่ มี ไ นโตรเจน กํ า มะถั น และ
ฟอสฟอรัสเปนองคประกอบ สารประกอบพอลินิวเคลียรอะโรเมติก สารเฮทเทอโร
ไซคลิกชนิดตาง ๆ สารอินทรียทพี่ บในธรรมชาติ สารออรแกโนเมทัลลิก

4023302

ปฏิบตั ิการเคมีอนิ ทรีย 2
1(0-3)
Organic Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารอินทรียที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กํามะถัน เปน
องคประกอบ เชน ปฏิกิริยาไนเตรชัน ปฏิกิริยาฟรีเดล-คราฟ ปฏิกิริยาเรืองแสง การ
เตรียมสารประกอบเฮทเทอโร ไซคลิก เชน การบูร ยาซัลฟา การเตรียมกรีญารรีเอ
เจนต
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4023304

3(3-0)
เคมีอินทรีย 3
Organic Chemistry 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1
คารบอเนียมไอออน คารแบนไอออน อนุมูลเสรีและคารบีน การจัดเรียงตัว
ในโมเลกุล กลไกของปฏิกิรยิ าชนิดตาง ๆ และวิธีการตรวจสอบไอออนที่กลาว
ขางตน

4023307

2(2-0)
สเปกโทรสโกปสาํ หรับเคมีอนิ ทรีย
Spectroscopy of Organic Chemistry
การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย โดยวิธีสเปกโทรสโกป เชน
อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสเิ บิล นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ แมสสเปกโทรส
โกป

4023308

อินทรียสังเคราะห
2(2-0)
Organic Synthesis
การออกแบบสังเคราะหสารอินทรีย โดยการวิเคราะหแบบยอนกลับและ
การสังเคราะหสารอินทรียที่นาสนใจ

4023309

ปฏิบตั ิการอินทรียสงั เคราะห
Organic Synthesis Laboratory
ปฏิบัติการเกีย่ วกับการสังเคราะหสารอินทรียบ างชนิด

1(0-3)
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4023401

3(3-0)
เคมีเชิงฟสกิ ส 2
Physical Chemistry 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022404 เคมีเชิงฟสกิ ส 1
อั ต ราการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี จ ลนพลศาสตร ข องปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง ซ อ น
จลนพลศาสตรของโมเลกุล โครงสรางของอะตอมและโมเลกุล โครงสรางของ
อะตอมและโมเลกุล โฟโตเคมี เคมีพอลิเมอร เคมีพนื้ ผิว อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ

4023402

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีเชิงฟสกิ ส 2
Physical Chemistry Loboratory 2
ปฏิบัติการเกีย่ วจลนพลศาสตร อัตราการเกิดปฏิกิรยิ า อันดับปฏิกิรยิ า ความ
ตึงผิว สเปกโทรสโกป และไฟฟาเคมี

4023501

ชีวเคมี 2
3(3-0)
Biochemistry 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022503 ชีวเคมี 1
ศึกษากระบวนการยอย การดูดซึมเมแทบอลิซมึ และการควบคุมวิถเี มแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิกและเกลือแร

4023502

ปฏิบตั ิการชีวเคมี 2
1(0-3)
Biochemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกีย่ วกับจลนพลศาสตรของเอนไซมและเมแทบอลิซมึ ของ
ชีวโมเลกุล

4023603

3(3-0)
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
ศึกษาหลักการ และการประยุกตการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา การแยก การ
สกัด หลักการและการประยุกตทางโครมาโทกราฟ แมสสเปกโตรสโกป
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4023604

1(0-3)
ปฏิบตั ิการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
การวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา เทคนิคการแยกและสกัดดวยตัวทําละลาย การ
ทําใหบริสุทธิ์โดยวิธโี ครมาโทกราฟ

4023605

การวิเคราะหดินและปุย
3(2-2)
Analysis of Soil and Fertilizer
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022616 เคมีวเิ คราะห
การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางดินและปุยเพื่อการวิเคราะหทางคุณภาพ
และปริมาณ กรรมวิธีการวิเคราะหทางเคมี หลักการใชเครื่องมือในการวิเคราะห
การแปลความหมายของผลการวิเคราะห

4023702

การผลิตอุปกรณการสอนเคมี
3(2-2)
Teaching Aid Construction for Chemistry
ความสําคัญของอุปกรณ แนวคิดในการผลิตอุปกรณ งานไม งานโลหะ งาน
พลาสติก งานแกว อุปกรณเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสอยางงาย งานโสตทัศนูปกรณ
วั ส ดุ อุ ป กรณ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร งานซ อ มแซมอุ ป กรณ วิ ท ยาศาสตร การใช
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ การผลิตอุปกรณโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น
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4023703

2(1-3)
เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory Skill Improvement
ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี ประเภทของสารเคมี การเก็บและการ
เลือกใชสารเคมี อุปกรณเครื่องแกวและพลาสติก การเตรียมรีเอเจนต การคํานวณใน
การเตรี ย ม สารละลาย เทคนิ ค การทดลองด ว ยเครื่ อ งมื อ มู ล ฐานที่ ใ ช ใ น
หองปฏิบัติการเคมี ขัน้ ตอนในการ ดําเนินงานในหองปฏิบัติการเคมี

4023706

3(3-0)
เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022404 เคมีเชิงฟสกิ ส 1
ศึกษาการทํางานโดยหลักทางกายภาพที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมเคมียูนิต
โอเปอเรชัน กลศาสตรของของไหล การขนสงและการเก็บของไหล การผลิตความ
รอน การถายเท และการเก็บรักษา กระบวนการทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เชน การ
ผลิตปุย การผลิตกรดซัลฟวริก และสารอื่น ๆ ที่สาํ คัญ

4023707

ยูนิตโอเปอเรชัน
3(3-0)
Unit Operation
ศึกษาเกี่ยวกับหนวย มิติ ของไหล การผสมสารตะกอน การกรองใน
อุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง การขนสงของแข็งโดยใชลม การถายโอนความ
รอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การผลิตความรอน การผลิตไอน้ํา การละลาย การ
ระเหย การตกผลึก รีเวิรสออสโมซีส อัตราฟลเตรชัน การดูดซึม การดูดซับ การ
อบแหง การสกัดแยกสาร

4023708

เคมีสภาวะแวดลอม
3(3-0)
Environmental Chemistry
มลพิษทางน้ํา ดินและอากาศ การสุมตัวอยางน้ํา ดิน การวิเคราะหน้ําเสีย
ดิน พืช ยาฆาแมลง โลหะหนักในดิน น้ํา อากาศ
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4023709

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเคมีสภาวะแวดลอม
Environmental Chemistry Laboratory
การวิเคราะหหาคาออกซิเจนที่ละลายในน้ํา คาความตองการออกซิเจนทาง
ชีวเคมี คาความตองการออกซิเจนทางเคมี การวิเคราะหหาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และกํามะถันในดิน การวิเคราะหยาฆาแมลง โลหะหนักในพืช ในดิน ในน้ํา และใน
อากาศ

4023710

3(3-0)
เคมีพอลิเมอรเบื้องตน
Introduction to Polymer Chemistry
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพอลิเมอร ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรไรเซชัน การ
สังเคราะหพอลิเมอร กลไกของการเกิดพอลิเมอร การหาขนาดโมเลกุล ทดสอบ
สมบัติของพอลิเมอร

4023711

เคมีอาหาร
3(3-0)
Food Chemistry
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งและสมบั ติ ท างเคมี ข องสารอาหารใน
กระบวนการ รวมทั้งสารเติมแตงสี กลิ่น รส และสารถนอมอาหาร

4023712

ปฏิบตั ิการเคมีอาหาร
1(0-3)
Food Chemistry Laboratory
ปฏิ บั ติ ก ารวิ เ คราะห ป ริ ม าณและของแข็ ง ทั้ ง หมด น้ํ า ตาล แอลกอฮอล
สารอาหารความเปนกรด เปอรเซนตความชื้น การตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารทาง
เคมีและทางจุลินทรีย สารปนเปอน
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4023713

2(2-0)
เทคโนโลยีเกี่ยวกับปโตรเลียม
Petroleum Technology
ธรรมชาติและองคประกอบของปโตรเลียม กระบวนการการกลั่นลําดับ
สวน กระบวนการกําจัดกํามะถัน และกระบวนการตาง ๆ ในผลิตภัณฑที่ไดจากการ
แยกปโตรเลียม

4023714

อุตสาหกรรมเคมีปโ ตรเลียม
2(2-0)
Petrochemical Industry
ผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกปโตรเลียม และการทําอุตสาหกรรมจากสวน
ตาง ๆ ของปโตรเลียม เชน พลาสติก สี ปุย

4023715

เคมีเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง
2(2-0)
Chemistry of Fuels
ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง สมบัติทางกายภาพ และเคมีของน้ํามันเชื้อเพลิง
การ ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิง

4023716

เทคโนโลยีเซรามิกส 1
3(3-0)
Ceramics Technology 1
ความเปนมาของเซรามิกสถงึ ปจจุบัน บทบาทที่สําคัญของการทําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา (Pottery) ในสวนขั้นตอนของการผลิตและ ความรู
ความเขาใจสมบัติทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปนวัสดุ เคลือบ สีเขียน
การขึ้นรูป การตกแตง การตากแหง และการเผา สําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเครื่องปนดินเผาและการทดสอบ
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4023717

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเซรามิกส 1
Ceramics Technology Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุดิบ ดินปน เคลือบ สีเขียน การขึ้นรูป การตกแตง
การตากแหงและการเผา สําหรับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา การตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเครื่องปนดินเผา

4023718

เทคโนโลยีเซรามิกส 2
3(3-0)
Ceramics Technology 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4023716 เทคโนโลยีเซรามิกส 1
การศึกษาใหมี ความรู ความเขาใจและความคุนเคยในเชิงปฏิบัติการได
เหมาะสม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกสประเภทวัสดุโครงสราง เชน อิฐ กระเบื้อง
เปนตน เครื่อง สุขภัณฑ วัสดุทนไฟ วัสดุฉนวนไฟฟา วัสดุเคลือบ วัสดุขัด ซีเม็นต
แกวและเซรามิกส เทคนิคการผลิต สมบัติทางเคมีและกายภาพ การทดสอบและ
มาตรฐานอุตสาหกรรมของ ผลิตภัณฑเซรามิกสเหลานั้น

4023719

ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีเซรามิกส 2
1(0-3)
Ceramics Technology Laboratory 2
ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางเคมีและกายภาพวัสดุ โครงสราง เชน อิฐ
กระเบื้อง เปนตน เครื่องสุขภัณฑ วัสดุทนไฟ วัสดุฉนวนไฟฟา วัสดุเคลือบ วัสดุขัด
ซีเม็นต แกวและเซรามิกสใหม

4023720

3(3-0)
เทคโนโลยีการเคลือบผิว
Plating Technology
หลักการชุบผิวโลหะดวยไฟฟา เครื่องมือและอุปกรณการชุบ การทําความ
สะอาดผิวกอนชุบ การชุบผิวทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกั่ว ดีบุก ทองเหลือง เงิน
ทอง โรเดียม แพลทินัม การชุบพลาสติกดวยโลหะ ความปลอดภัยในการชุบ
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4023721

1(0-3)
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีการเคลือบผิว
Plating Technology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชุบผิวดวยทองแดง นิกเกิล โครเมียม ตะกั่ว ดีบุก
ทองเหลืองเงิน ทอง โรเดียม แพลทินัม การชุบพลาสติกดวยโลหะ

4023722

เคมีเกี่ยวกับสี
3(3-0)
Chemistry of Colour
สารที่ทําใหเกิดสี ชนิดและองคประกอบของสี การเคลือบผิว การผลิตสี
เพื่อใชในงานดานตาง ๆ เชน สียอ มผา สีพมิ พ การควบคุมคุณภาพสี

4023723

ปฏิบตั ิการเคมีเกี่ยวกับสี
Chemistry of Colour Laboratory
ปฏิบัติการเกีย่ วกับการตรวจสอบคุณภาพของสี การยอม

4023724

เคมีเกี่ยวกับเครื่องสําอาง
3(3-0)
Chemistry of Cosmetics
องค ป ระกอบการผลิ ต ประโยชน แ ละพิ ษ ที่ เ กิ ด จากเครื่ อ งสํ า อาง การ
วิเคราะหเครื่องสําอาง เครื่องสําอางเกี่ยวกับผม เล็บ หนา ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู
และผลิตภัณฑที่นาสนใจ

4023725

2(2-0)
เคมีเกี่ยวกับน้ําหอม
Perfume Chemistry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1
หลักการสกัดน้ําหอมจากดอกไม สวนประกอบของตนไม การสังเคราะห
น้ําหอม อุตสาหกรรมน้ําหอม

1(0-3)
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4023726

ปฏิบตั ิการเคมีเกี่ยวกับน้ําหอม
Perfume Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการสกัดน้ําหอมจากดอกไมและการสังเคราะหน้ําหอม

4023728

ปฏิบตั ิการเปาแกว
2(0-4)
Glass Blowing Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเปลวออกซี และผลิตอุปกรณ เชน บีกเกอร ขวด
กนกลม เครื่องควบแนน เครื่องมือที่ทําดวยแกวแบบตาง ๆ โดยใชแกวโซดาและ
แกวบอโรซิลเิ กต

4023729

3(3-0)
เคมีของคอลลอยด
Colloid Chemistry
ระบบของคอลลอยด สมบัติทางแสงของคอลลอยด จลนพลศาสตรของ
คอลลอยด การดูดซึม การดูดกลืน สมบัติทางไฟฟาของคอลลอยด การเตรียม
คอลลอยด การทําใหบริสุทธิ์ ความอยูตัว การรวมตัวของคอลลอยด คอลลอยดกับ
สารเซอรแฟกแตนท

4023730

3(3-0)
พอลิเมอรและเทคโนโลยีพอลิเมอร
Polymer and Polymer Technology
ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องโพลิ เ มอร สารเคมี สํ า หรั บ โพลิ เ มอร การผสม
สารเคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ เทคนิคการแปรรูปโพลิเมอร เชน การอัดฉีด การ
ทํ า แผ น ฟ ล ม การทํ า โฟม การทํ า เส น ใย การอั ด แบบ การฉี ด การหล อ และการ
ออกแบบพิมพ เปนตน

2(0-4)
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4023731

2(0-4)
ปฏิบตั ิการวิเคราะหพอลิเมอรและสารเคมีผสมพอลิเมอร
Analysis of Polymer and Additives
การวิเคราะหพอลิเมอร การหาชนิดและปริมาณสารเคมีในพอลิเมอร เชน
สารเพิ่มสารแอนตีออกซิแดนท เปนตน

4023732

กาวและการติดประสานดวยกาว
2(2-0)
Adhesive and Adhesion
หลักการยึดเกาะระหวางสาร สมบัติและลักษณะผิวของสาร ทฤษฎีการ
ติดประสานกาวชนิดตาง ๆ สูตรและสารที่ใชในการทํากาว

4023733

ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีพอลิเมอร
2(0-4)
Polymer Technology Lab
ปฏิบัติการเกีย่ วกับการแปรรูปพอลิเมอร เชน การฉีด การอัดแบบ การรีด
การอัดรีด การทําโฟม การทําเสนใย การหลอ เปนตน
ปฏิบัติการเกีย่ วกับการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร เชน
สมบัติทางกล สมบัติทางความรอน สมบัติทางแสง เปนตน

4023801

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเคมี 3
Preparation for Professional Experience in Chemistry 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเ รียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้นๆ
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4023802

2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3
Preparation for Professional Experiences in Rubber and
Polymer Technology 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พั ฒ นาตั ว ผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยกระทําในสภาพการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ
งานในวิชาชีพนั้น ๆ

4023902

วิทยาการใหมทางเคมี
New Technology in Chemistry
วิทยาการใหมในเคมีที่กาํ ลังอยูในความสนใจ

4023904

2(1-2)
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางเคมี
Computer Application in Chemistry
เป น การนํ า ความรู พื้ น ฐานทางคอมพิ ว เตอร ร ว มกั บ การใช โ ปรแกรม
สําเร็จรูปมาใชศึกษาและแกปญหาทางเคมี การวิเคราะหขอมูลและการศึกษาเคมี
ทฤษฎีภาคปฏิบัติ จะเนนการฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตามเนื้อหาของภาคบรรยาย

4024201

เคมีอนินทรีย 2
3(2-2)
Inorganic Chemistry 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022201 เคมีอนินทรีย 1
สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคแวเลนต สารประกอบโคออรดิเนต
สมบัติของธาตุกลุมเอ และกลุมบีในตารางธาตุ โลหะและโลหะผสม สารกี่งตัวนํา

2(2-0)
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4024204

วิทยาการใหมในสาขาเคมีอนินทรีย
New Technology Inorganic Chemistry
วิทยาการใหมในสาขาเคมีอนินทรียที่กําลังอยูในความสนใจ

2(2-0)

4024301

เคมีอินทรีย 2
3(2-2)
Organic Chemistry 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022307 เคมีอินทรีย 1
สมบัติ
ปฏิบัติกิริยาและวิธีสังเคราะหของสารประกอบอะลิฟาติก
ไนโตรเจนและ อะลิฟาติกซัลเฟอร สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคารบอนและ
อนุพันธ เชน สารประกอบอะโรมาติกแฮโลเจน อะโรมาติกซัลโฟนิก อะโรมาติก
ไนโตรเจน อะโรมาติกอะมิโน ไดเอโซฟนอลิก และพอลินิวเคลียร เฮทเทอโรไซคลิก

4024306

เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(2-2)
Chemistry of Natural Products
การบรรยายเกี่ยวกับการแยก ลักษณะโครงสราง และชีวสังเคราะหของ
สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ

4024307

วิทยาการใหมในสาขาเคมีอินทรีย
New Technology in Organic Chemistry
วิทยาการใหมในสาขาเคมีอนิ ทรียที่กําลังอยูในความสนใจ

2(2-0)
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4024403

3(3-0)
เคมีเชิงฟสกิ ส 3
Physical Chemistry 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4023401 เคมีเชิงฟสกิ ส 2
ศึกษาเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรเชิงฟสิกส กลุมสมมาตรเรโซแนนซสเปก
โทรสโกป

4024404

วิทยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสกิ ส
New Technology in Physical Chemistry
วิทยาการใหมในสาขาเคมีเชิงฟสิกสที่กาํ ลังอยูในความสนใจ

4024503

3(3-0)
ชีวเคมี 3
Biochemistry 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4023501 ชีวเคมี 2
ชีวพลังงานศาสตร (Bioenergetics) โครงสรางและหนาที่ของเยื่อเซลล
ชีวเคมีของ ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต พันธุศาสตรและการควบคุมความ
ผิดปกติทเี่ กิดจากเมแทบอลิซึม

4024505

วิทยาการใหมในสาขาชีวเคมี
New Technology in Biochemistry
วิทยาการใหมในสาขาชีวเคมีที่กาํ ลังอยูในความสนใจ

2(2-0)

2(2-0)
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4024506

2(2-0)
ชีวเคมีวเิ คราะห
Analytical Biochemistry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022503 ชีวเคมี 1
หลั ก การและวิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ส ารชี ว โมเลกุ ล ทั้ ง ทางด า น
คุณภาพและปริมาณ การประยุกตใชวิธีการเหลานี้ ศึกษาและติดตามปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีของสารเหลานั้น

4024601

3(2-2)
เคมีวิเคราะห 1
Analytical Chemistry 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4023201 เคมีอนินทรีย 1
หลัก การเบื้องต น ในการวิเ คราะห การใช เ ครื่องมือ ในการวิเ คราะห วิ ธี
เบื้องตนในการทําคุณภาพวิเคราะหแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห แคตไอออนและ
แอนไอออนในสารอนินทรีย การวิเคราะหและการคํานวณหาปริมาณสารเคมีใน
ปฏิ กิ ริ ย า กรด เบส และปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ ปฏิ กิ ริ ย าตกตะกอน และการเกิ ด
สารประกอบเชิงซอน

4024605

วิทยาการใหมในสาขาเคมีวเิ คราะห
New Technology in Analytical Chemistry
วิทยาการใหมในสาขาเคมีวเิ คราะหที่กาํ ลังอยูในความสนใจ

4024606

2(2-0)
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือชั้นสูง
Advanced Instrumental Analytical Chemistry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022618 การวิเคราะหทางเคมีดว ยเครื่องมือ 1
: 4023603 การวิเคราะหทางเคมีดว ยเครื่องมือ 2
หลักการวิเคราะหดวยเครื่องมือชั้นสูง โดยเนนขอดีขอเสียของวิธีวิเคราะห
แตละวิธี และวิธกี ารออปติไมซเพื่อใหไดผลการวิเคราะหทเี่ ที่ยงตรงและแมนยํา

2(2-0)
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4024701

3(2-2)
เคมีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม
Industrial and Environment Chemistry
กระบวนการผลิตทางเคมีและทางฟสิกสในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑและ
ประโยชนในอุตสาหกรรมที่สําคัญบางประเภทในประเทศ ทองถิ่นและครัวเรือน
สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของมนุษยและสิ่งแวดลอม การเสียดุลของสิ่งแวดลอม
การปองกันและการแกไขปญหาของสิ่งแวดลอม

4024703

2(1-3)
การเปาแกวเบื้องตน
Introduction to Glass Blowing
การจัดหองสําหรับการเปาแกว สมบัติทางกายภาพของแกว ศึกษาชนิดของ
หัวเปา และเปลวไฟ เครื่องมืออื่น ๆ ทีใ่ ชในการเปาแกว เทคนิคเบื้องตนในการเปา
แกว เชน การตัด การงอ การตอแกวชนิดตาง ๆ การซอมแซมและสรางเครื่องแกวที่
ใชในหองปฏิบัติการ

4024708

3(2-2)
คุณสมบัตขิ องสสารและรีโอโลยี
Properties of Matter and Rheology
บทนํา โครงสรางอะตอมกับสมบัติทางฟสิกสของวัสดุ แรงระหวาง
อะตอม และโมเลกุล โครงสรางของของแข็ง และโครงสรางของโพลิเมอรผิว
และปรากฏการณผิว ขนาดอนุภาค และลักษณะการจัดตัวของอนุภาค สมบัติทาง
กลของวัตถุ สมบัติทางวีสโคอีลาสติก ความหนืด และของไหลประเภทนิวโตเนียน และนอนนิวโตเนี่ยน หลักการวัดการไหล และวีสโคมิเตอร ปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอความหนืด และการไหล
การปฏิบัติการ ใหฝก ปฏิบัติโดยสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4024801

5(250)
การฝกประสบการณวชิ าชีพเคมี 3
Field Experiences in Chemistry 3
ใหมีการฝกไมต่ํากวา 250 ชั่วโมง ในสถานประกอบการที่เปนของเอกชน
หรือหนวยงานของรัฐที่เหมาะสมในเรื่องเกีย่ วกับงานดานเคมี

4024802

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3
5(450)
Field Experiences in Rubber and Polymer Technology 3
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ
ดานเทคโนโลยียางและ
พอลิ เ มอร ใ นสถานประกอบการที่ เ ป น ของรั ฐ หรื อ เอกชน เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ

4024903

เคมีศึกษา
3(2-2)
Chemistry Education
ศึกษาคนควาหลักสูตรวิชาเคมีในประเทศและตางประเทศ ทําการทดลอง
โดยใชวัสดุเครื่องมือ คนควา นําขอมูลมาอภิปรายเกี่ยวกับความคิดรวบยอดที่สําคัญ
ในหลักสูตรเคมี ระดับมัธยมศึกษา ฝกการสอนแบบจุลภาคและการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู เขียนคูมือการทดลอง จัดทําอุปกรณ การทดลองเขียนขอสอบ วัดผล
และประเมินผล

4024904

2(0-4)
โครงการวิจยั ทางเคมี
Senior Project in Chemistry
ศึกษา คนควา ทดลอง รวบรวม เสนอผลงาน เขียนรายงานผลการวิจัยใน
เนื้อหาที่เกี่ยวของในวิชาเคมี
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4024905

1(0-2)
สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
Seminar in Specialized Chemistry 1
ศึกษางานวิจัยความรูทางเคมีใหม ๆ จากวารสาร ตํารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ แลวนําผลการคนความาอภิปราย แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

4024906

สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
1(0-2)
Seminar in Specialized Chemistry 2
นําเสนอผลงานการศึกษาจากโครงงานวิจยั ทางเคมีของนักศึกษาเอง

4024907

สัมมนาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
Seminar in Rubber and Polymer Technology
สัมมนาการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรรม และสัมมนาการวิจัย
เทคโนโลยียาง และพอลิเมอร

4024908

5(300)
ปฏิบตั ิการวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
Research Practicum in Rubber and Polymer Technology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4112302 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
การเขียนเคาโครงการวิจยั การวางแผนการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
และปฏิบัติการวิจยั ความรูพนื้ ฐาน หรือการประยุกตเกี่ยวกับเทคโนโยลียางและ
พอลิเมอร

2(2-0)

82

หมูวชิ าชีววิทยา
(403)
หมูวชิ าชีววิทยา ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. ชีววิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน ชีววิทยาของเซลล
(403-1--)
2. พฤกษศาสตร กายวิภาค และสรีรวิทยาของพืช
(403-2--)
3. สัตววิทยา ตัวออน ปรสิต กีฏวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยา
ของสัตว
(403-3--)
4. พันธุศาสตร
(403-4--)
5. ไมโครเทคนิคปฏิบัติ
(403-5--)
6. จุลชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต
(403-6--)
7.
(403-7--)
8. ฝกประสบการณวชิ าชีพ
(403-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(403-9--)
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หมูวชิ า ชีววิทยา (403)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4031101
4031102
4031103
4031104
4031107 4031104
4031301
4031302
4031303
4032101
4032201
4032301
4032302
4032401
4032601
4032602
4032603
4032604
4032605
4032606 4032602
4033101
4033102
4033103
4033104
4033105

ชือ่ วิชา
ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ชีววิทยาพื้นฐาน
สัตววิทยา
กีฏวิทยา
แมลงสังคม
สรีรวิทยาทั่วไป
พฤกษศาสตร
ปรสิตวิทยา
สัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
พันธุศาสตร
จุลชีววิทยา
วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
สรีรวิทยาของจุลนิ ทรีย
สาหรายวิทยา
ราวิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
นิเวศวิทยา
วิวฒ
ั นาการ
อนุกรมวิธาน
ชีววิทยาของเซลล
ชีววิทยาของการเจริญ

น(ท-ป)
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
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

ชือ่ วิชา
สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช
สรีรวิทยาของพืช
การจัดระบบของพืช
สัณฐานวิทยาของพืชไมมีทอ ลําเลียง
สัณฐานวิทยาของพืชมีทอ ลําเลียง
สัตวมกี ระดูกสันหลัง
พันธุศาสตรในหมูประชากร
พันธุศาสตรมนุษย
เทคโนโลยีชวี ภาพเบื้องตน
โพรโทซัววิทยา
วิทยาไวรัสเบื้องตน
วิทยาแบคทีเรีย
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพชีววิทยาประยุกต
เสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา
ชีววิทยาสําหรับครูวทิ ยาศาสตร
นิเวศวิทยาของพืช
นิเวศวิทยาของสัตว
นิเวศวิทยาของมนุษย
นิเวศวิทยาของจุลนิ ทรีย
อนุกรมวิธานของจุลนิ ทรีย
อนุกรมวิธานของพืช
อนุกรมวิธานของสัตว
ชีววิทยาของมลพิษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว

น(ท-ป)
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
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

ชือ่ วิชา
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลนิ ทรีย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเจริญและการพัฒนาของพืช
ไบรโอโลยี
เฟรน
การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุพชื ในทองถิ่น
พยาธิวทิ ยาของพืช
สรีรวิทยาของสัตว
กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมกี ระดูกสันหลัง
วิทยาเอ็มบริโอ
มิญชวิทยาของสัตว
พฤติกรรมของสัตว
ปกษีวทิ ยา
การเก็บตัวอยางสัตว
แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ
พันธุศาสตรของจุลนิ ทรีย
ไมโครเทคนิค
เทคนิคทางชีววิทยา
ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
พาโทเจนิกแบคทีรโิ อโลยี
จุลชีววิทยาทางดิน
จุลชีววิทยาดานสาธารณสุข
จุลนิ ทรียอตุ สาหกรรม
หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร
ผลิตภัณฑอาหารที่ใชจุลนิ ทรีย

น(ท-ป)
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
4034608
4034609
4034610
4034611
4034801
4034901 4034903
4034902
4034904
4034905

ชือ่ วิชา
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหาร
เทคโนโลยีการหมัก
วิทยาภูมิคุมกัน
การฝกประสบการณวชิ าชีพชีววิทยาประยุกต
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
สัมมนาชีววิทยา
ปญหาพิเศษชีววิทยา
สถิติทางชีววิทยา

น(ท-ป)
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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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าชีววิทยา (403)
25

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4031101

ชีววิทยา 1
3(3-0)
Biology 1
หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต สมบัติของ
สิ่งมีชีวิตวิวฒ
ั นาการของสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโต การจําแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต

4031102

ชีววิทยา 2
3(3-0)
Biology 2
เมตาบอลิซึม การแลกเปลีย่ นสาร เอนไซม การสังเคราะหดวยแสง การ
หายใจระดับเซลล การขนสงและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล การทํางานของ
ระบบตาง ๆ พันธุศาสตร พฤติกรรมและการปรับตัว สิง่ มีชีวิตกับสภาวะแวดลอม การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

4031103

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3)
Biological Laboratory 1
ปฏิบัติการเรือ่ งคุณสมบัติของคารโบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรด
นิวคลีอิก วิตามิน การใชกลองจุลทรรศน เซลล การแบงเซลล เนื้อเยื่อ การ
สืบพันธุของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต และการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต

88
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3)
Biological Laboratory 2
ปฏิบัติการเรือ่ งการแลกเปลี่ยนสาร เชน การแพร ออสโมซีส เอนไซม
การสังเคราะหดวยแสง การหายใจ การขนสง การคายน้ํา การทํางานของ
ระบบตาง ๆ เชน ระบบกลามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอรโมน
สัตว ฮอรโมนพืชพันธุศาสตร พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

4031107

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต
ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดลอม การอนุรกั ษสิ่งแวดลอม

4031301

สัตววิทยา
3(2-3)
Zoology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดาน
สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวฒ
ั นาการ การรวบรวมและเก็บตัวอยางสัตว การศึกษาภาคสนาม

4031302

กีฏวิทยา
3(2-3)
Entomology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา
ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจําแนกประเภท การ
กระจาย ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การใชเครื่องควบคุมและการกําจัดแมลง การ
รวบรวมและการเก็บตัวอยางแมลง การศึกษาภาคสนาม
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4031303

แมลงสังคม
2(1-3)
Social Insect
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031302 กีฏวิทยา
ศึกษาแมลงตาง ๆ ทีร่ วมกันอยูแบบสังคม เชน มด ปลวก ผึ้ง โดยเนน
โครงสราง และหนาที่ของสวนตาง ๆ ของรางกาย พฤติกรรมทางสังคม ตลอดจน
การเลี้ยงแมลงสังคมที่มีประโยชน

4032101

สรีรวิทยาทั่วไป
3(2-3)
General Physiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรือ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการตาง ๆ ที่สาํ คัญ
เชน การสังเคราะหแสง การหายใจ การขนสงและการลําเลียง ความสมดุลของน้ํา
และเกลือแร กลไกการประสานงานและควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ

4032201

พฤกษศาสตร
3(2-3)
Botany
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชีววิทยาของพืช เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก
สรีรวิทยานิเวศวิทยาของพืช วิวฒ
ั นาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมเก็บ
ตัวอยางพืช การศึกษาภาคสนาม

4032301

ปรสิตวิทยา
3(2-3)
Parasitology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรสิตวิทยา การจําแนกประเภท วัฏจักรชีวิต
สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา ของปรสิตในไฟลัมที่เกี่ยวของ ความสัมพันธกับ
มนุษยการรวบรวมและเก็บตัวอยางปรสิต การศึกษาภาคสนาม
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4032302

สัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
3(2-3)
Invertebrate
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง การจําแนกประเภท
ตัง้ แตโพรโทซัว จนถึงโพรโทคอรเดต ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา
นิเวศวิทยา การรวบรวมและเก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม

4032401

พันธุศาสตร
3(2-3)
Genetics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรือ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การคาดคะเน ผลลัทธทเี่ กิดในลูกผสม ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ
ยีนและโครโมโซม การจําลองของสารพันธุกรรม จีนเชื่อมโยงและรึคอมบิ
เนชัน (Gene Lingkage and Recombination) เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปลแผล
ลีส การควบคุมของ จีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม
การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตรประชากร
การถายทอดพันธุกรรมนอกสวนนิวเคลียส

4032601

จุลชีววิทยา
3(2-3)
Microbiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคา
ริโอตการจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ
การควบคุมความสัมพันธของจุลนิ ทรียตอ อาหาร น้ํา ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม
การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตา นทาน การศึกษาภาคสนาม
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วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Marine Science
ขอบเขตของวิทยาศาสตรทางทะเล อันไดแก สมุทรศาสตร เคมีสกา
สมุทรศาสตรธรณี และสมุทรชีววิทยา รวมทั้งความสัมพันธของแขนงวิชาตาง ๆ
ที่มีตอ กัน นอกจากนี้ยังแสดงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในทะเลดวย

4032603

สรีรวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3)
Microbial Physiology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสรางของเซลล
ความสัมพันธระหวางโครงสรางกับหนาที่ของ
จุลนิ ทรียการเติบโต ปจจัยที่มผี ลตอการเติบโต สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับพลังงาน (Energetics) กลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม

4032604

สาหรายวิทยา
3(2-3)
Phycology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
โครงสราง สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา
วิวฒ
ั นาการ ความสําคัญทางเศรษฐกิจของสาหรายตอสิ่งมีชีวิตอื่น การเก็บรวบรวม
การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุบริสุทธิ์ การศึกษาภาคสนาม

4032605

ราวิทยา
3(2-3)
Mycology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสราง สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา
วิวฒ
ั นาการ ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และความสําคัญของราตอสิ่งมีชีวิตอื่น
การศึกษาภาคสนาม
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4032606

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3)
Microbial Laboratory
วิธีใชกลองจุลทรรศนเพื่อศึกษาจุลนิ ทรีย เทคนิคการทําปลอดเชื้อ การ
เตรียมอาหารสําหรับเลี้ยงจุลนิ ทรีย เทคนิคการแยกเชื้อบริสทุ ธิ์ การทดลองทาง
ชีวเคมี การวินจิ ฉัยจุลนิ ทรียเ บื้องตน การศึกษาผลของสารปฏิชีวนะตอการ
เติบโตของจุลนิ ทรีย การวิเคราะหคณ
ุ ภาพของน้ําโดยใชแบคทีเรีย

4033101

นิเวศวิทยา
3(2-3)
Ecology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4031102 ชีววิทยา 2 หรือ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัยจํากัด วัฏ

จักร

4033102

ของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยาปองกัน
และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การศึกษาภาคสนาม
วิวฒ
ั นาการ
3(3-0)
Evolution
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ความหมายของวิวฒ
ั นาการ และทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักฐานตาง ๆ
สนับสนุนทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ ไดแก คัพภะวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร
เปรียบเทียบ ชีวเคมี โบราณวิทยา พันธุศาสตรและอื่น ๆ ความสัมพันธของ
อนุกรมวิธานกับวิวฒ
ั นาการ
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4033103

อนุกรมวิธาน
3(2-3)
Taxonomy
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานในการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑการจําแนก
ประเภทปฏิบัติการจําแนกประเภทสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว การสรางไดโคโทมัส
คีย (Dichotomous Key) จากตัวอยางในหองปฏิบัติการและภาคสนาม การ
รวบรวมและเก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม

4033104

ชีววิทยาของเซลล
3(2-3)
Cell Biology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
โครงสรางและหนาที่ของเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต ระดับ
โมเลกุลวัฏจักรของเซลล การแบงเซลล เมตาบอลิซมึ ของเซลล สารพันธุกรรม
ในเซลล โพรคาริโอติกและเซลลยคู าริโอติก การแสดงออกของจีน (gene
expression)

4033105

ชีววิทยาของการเจริญ
3(2-3)
Developmental Biology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031102 ชีววิทยา 2
การพัฒนาดานชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเซลลสบื พันธุ การ
ปฏิสนธิของไขภายหลังการถูกผสม การเจริญของอวัยวะตาง ๆ ของพืชและสัตว

4033201

สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตรของพืช
3(2-3)
Plant Morphology and Anatomy
สวนประกอบตาง ๆ ของเซลลพืช ระบบเนือ้ เยื่อ ชนิด ลักษณะ รูปราง
และความสัมพันธเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ ชนิดและรูปรางของเซลลทเี่ ปน
สวนประกอบของเนื้อเยื่อพืช รูปราง และการเจริญเติบโตของสวนตาง ๆ ของพืช
เชน ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด
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4033202

สรีรวิทยาของพืช
3(2-3)
Plant Physiology
กระบวนการดํารงชีวติ ของพืช ปจจัยที่มผี ลตอการเจริญเติบโต และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ (differentiation) ของพืช น้ํา แรธาตุ แสง และฮอรโมน
กลไกและ กระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะหดวยแสง การหายใจ การ
ขนสง การคายน้ํา กระบวนการงอกและการพักตัวของเมล็ด

4033203

การจัดระบบของพืช
3(2-3)
Systematic Botany
หลักและระบบวิธีในการจัดจําแนก (Identification) จากความรูทาง
สัณฐานวิทยา (Morphology) และทางสรีรวิทยา (Physiology) ของพืชไฟลัมตาง ๆ
และการเรียกชื่อวิทยาศาสตร อนุกรมวิธาน(Taxonomy) ของพืช โดยเฉพาะพวกพืช
ที่มีทอลําเลียง พืชที่มีคาทางเศรษฐกิจ เปนตน วิธีเก็บรวบรวมพืชและการระวัง
รักษาตัวอยางพืช

4033204

สัณฐานวิทยาของพืชไมมีทอลําเลียง
3(2-3)
Morphology of Non - Vascular Plant
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
โครงสราง การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง การจัดตัว หนาที่
และวิวฒ
ั นาการของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืชไมมีทอ ลําเลียง

4033205

สัณฐานวิทยาของพืชมีทอ ลําเลียง
3(2-3)
Morphology of Vascular Plant
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
โครงสราง การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง การจัดตัว หนาที่
และวิวฒ
ั นาการของเซลล เนื้อเยื่อ ระบบเนือ้ เยื่อและอวัยวะของพืชที่มีทอ ลําเลียง
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4033301

สัตวมกี ระดูกสันหลัง
3(2-3)
Vertebrate Zoology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา วงจรชีวิต (Life
cycle) ความเปนอยู ความสัมพันธตอสิ่งแวดลอม การเจริญเติบโตของตัวออนและ
การแบงหมวดหมูของสัตวที่มกี ระดูกสันหลัง

4033401

พันธุศาสตรในหมูประชากร
2(2-0)
Population Genetics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032401 พันธุศาสตร
การถายทอดพันธุกรรมในหมูประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลงจีโนไทป
(Genotype) และฟโนไทป (Phenotype) ในหมูประชากร การนํากฎของเมนเดลมา
ใชการเปลี่ยนแปลงของประชากรเนื่องดวยสาเหตุตาง ๆ และการสมดุลยของ
ประชากร

4033402

พันธุศาสตรมนุษย
3(2-3)
Human Genetics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032401 พันธุศาสตร
หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย การควบคุมลักษณะ
ตาง ๆ ในหมูประชากรมนุษย

4033601

เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
3(2-3)
Introductory Biotechnology
เซลลและกระบวนการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต การเพาะเลี้ยงเซลล การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การนําความรูทางชีววิทยาและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในทาง
อุตสาหกรรม การปรับปรุง พันธุพืชและสัตว และการควบคุมโดย
กระบวนการชีววิทยา
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โพรโทซัววิทยา
Protozoology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
ชีววิทยาของโพรโทซัว การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา

น(ท-ป)
3(2-3)

วัฏจักรชีวติ ของโพรโทซัวบางชนิดที่ดํารงชีวติ เปนอิสระและเปนปรสิต การ
เก็บรวบรวม การเพาะเลี้ยง การแยกสายพันธุบริสทุ ธิ์ การศึกษาภาคสนาม

4033603

วิทยาไวรัสเบื้องตน
3(2-3)
Introduction to Virology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนของไวรัสวิทยา โครงสรางและ
สวนประกอบการจําแนก การติดเชื้อ การตรวจสอบ ชนิด การแยกเชื้อ และ
อิทธิพลของไวรัสตอสิ่งมีชีวิตอื่น

4033604

วิทยาแบคทีเรีย
3(2-3)
Bacteriology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
ชีววิทยาของแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี อนุกรมวิธาน
การเพาะเลี้ยง แบคทีเรียที่สําคัญทางดานเกษตร การแพทย และอุตสาหกรรม
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4033801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพชีววิทยาประยุกต
2(90)
Preparation for Professional Experience in Applied Biology
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพเกี่ยวกับลักษณะของงานและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ ศึกษาดูงานในหนวยที่จะฝกประสบการณวิชาชีพ และจัดสัมมนาเพือ่ ฝกทักษะ
เพิ่มเติม

4033802

เสริมทักษะปฏิบัติการชีววิทยา
3(2-3)
Essential Skills for Biological Laboratory
หลักการปฏิบัตเิ บื้องตนในการปฏิบัติการทางชีววิทยา การใช การดูแล
รักษาการซอมแซมอุปกรณและเครื่องมือทางชีววิทยาเบื้องตน ฝกทักษะการเตรียม
สารเคมีพื้นฐาน เทคนิคการเก็บตัวอยางพืชและสัตว

4033901

ชีววิทยาสําหรับครูวทิ ยาศาสตร
3(2-3)
Biology for Science Teacher
การศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา การ
อภิปรายความคิดรวบยอดที่สําคัญในหลักสูตร การเรียนรูโดยวิธีปฏิบัติการ
(Laboratory Approach) การศึกษาแบบเรียนและคูมอื ครู การจัดทําสื่อการสอน
การออกแบบ การทดลอง การจัดทําอุปกรณการทดลองอยางงาย เพื่อให
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษา
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4034101

นิเวศวิทยาของพืช
3(2-3)
Plant Ecology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4033101 นิเวศวิทยา
ความสัมพันธของพืชกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ การถายทอดพลังงาน
ชุมชนพืช การกระจาย การเปลี่ยนแปลงแทนที่ ความสัมพันธของพืชระหวางพืช
ชนิดเดียวกันและตางชนิดกัน การใชความรูทางนิเวศวิทยาวิเคราะหชนิดและชุมชน
พืชการศึกษาภาคสนาม

4034102

นิเวศวิทยาของสัตว
3(2-3)
Animal Ecology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4033101 นิเวศวิทยา
ความสัมพันธระหวางสัตวกบั สิ่งแวดลอม การกระจาย การเปลี่ยนแปลง
ของประชากร การจําแนกชนิดของสัตวตามแหลงที่อยูอาศัย พฤติกรรมของสัตว
การใชความรูทางนิเวศวิทยา วิเคราะหชนิดและชุมชนของสัตว การศึกษาภาคสนาม

4034103

นิเวศวิทยาของมนุษย
3(2-3)
Human Ecology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4033101 นิเวศวิทยา
ประชากร ความสัมพันธระหวางประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทีเ่ กี่ยวของ การใชทฤษฎีทางนิเวศวิทยา ปรับปรุงสภาพแวดลอมที่
เกี่ยวของกับมนุษย

4034104

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย
3(2-3)
Microbial Ecology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4033101 นิเวศวิทยา, 4032601 จุลชีววิทยา
ความสัมพันธระหวางจุลนิ ทรียกับสภาพแวดลอม ปจจัยตาง ๆ ที่มผี ลตอ
การเจริญเติบโตและกระบวนการทางชีวเคมีที่มผี ลตอจุลนิ ทรีย
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อนุกรมวิธานของจุลินทรีย
Systemic Microbiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
หลักการจําแนกประเภทและการวินจิ ฉัยจุลนิ ทรีย

น(ท-ป)
3(2-3)

จุลินทรียก ลุมหลัก

โครงสรางและสรีรวิทยา วิธีการศึกษาและควบคุมจุลนิ ทรีย ประโยชนและโทษของ
จุลนิ ทรีย

4034106

อนุกรมวิธานของพืช
3(2-3)
Plant Taxonomy
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4033103 อนุกรมวิธาน
แนวคิด หลักเกณฑ การตั้งชื่อวิทยาศาสตร วิธีการจําแนกชนิดของพืช
ความสัมพันธทางวิวฒ
ั นาการ และความเกี่ยวของทางชีววิทยาในแขนงอื่น ๆ

4034107

อนุกรมวิธานของสัตว
3(2-3)
Animal Taxonomy
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4033103 อนุกรมวิธาน
ศึกษาแนวคิด หลักเกณฑการตั้งชื่อวิทยาศาสตร การจําแนกชนิดของ

สัตว

4034108

ความสัมพันธทางวิวฒ
ั นาการ และความเกี่ยวของกับชีววิทยาในแขนงอื่น ๆ
ชีววิทยาของมลพิษ
2(1-3)
Pollution Biology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4033101 นิเวศวิทยา
ชนิด แหลงกําเนิด และลักษณะปญหา สาเหตุ ผลกระทบของสิ่งแวดลอม
ทีเ่ ปนพิษตอสังคม
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4034109

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
3(2-3)
Biological Diversity
เรียนรูถงึ ความหลากหลายทางดานนิเวศ พันธุศาสตร และสปชีสของ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR

4034110

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
3(2-3)
Plant Biodiversity
เรียนรูถงึ ความหลากหลายทางดานนิเวศ พันธุศาสตร และสปชีสของพืช
เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR

4034111

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว
3(2-3)
Animal Biodiversity
เรียนรูถงึ ความหลากหลายทางดานนิเวศ พันธุศาสตร และสปชีสข องสัตว
เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR

4034112

ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย
3(2-3)
Microbial Biodiversity
เรียนรูถงึ ความหลากหลายทางดานนิเวศ พันธุศาสตร และสปชีสของ
จุลนิ ทรีย เทคนิคทางโครโมโซม, DNA fringer print, PCR

4034201

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-3)
Plant Tissue Culture
การศึกษาเทคนิคและวิธกี ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใชอาหารสังเคราะห
และฮอรโมนในสภาวะปลอดเชื้อ การนําเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใชใน
การขยายพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช การเก็บรักษา
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4034202

การเจริญและการพัฒนาของพืช
3(2-3)
Plant Growth and Development
กระบวนการตาง ๆ ในการเจริญเติบโตของพืช ปจจัยที่เกี่ยวของและ
สารที่ควบคุมอัตราการเจริญเติบโต ประวัติ ลักษณะ และการจําแนกประเภท
ของสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิ่งแวดลอม ที่มีตอ การ
ตอบสนองของพืชในรูปแบบตาง ๆ การขยายพันธุ การสุกและการรวง การใช
สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิต

4034203

ไบรโอโลยี
3(2-3)
Bryology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
การศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ วัฏจักรชีวิต วิวัฒนาการ
นิเวศวิทยาของไบรโอไฟต การเก็บรวบรวมตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม

4034204

เฟรน
3(2-3)
Fern
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031101 ชีววิทยา 1
การศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา
วิวฒ
ั นาการ การจําแนกประเภทของเฟรน การเพาะเลี้ยง การรวบรวมและเก็บ
ตัวอยางการศึกษาภาคสนาม

4034205

การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถิ่น
2(1-3)
Survey and Collection Local Plants
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032201 พฤกษศาสตร
การศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การสืบพันธุ วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา
วิวฒ
ั นาการ การจําแนกประเภทที่สําคัญในทองถิ่น การเพาะเลี้ยง การรวบรวมและ
เก็บตัวอยาง การศึกษาภาคสนาม
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4034206

พยาธิวทิ ยาของพืช
3(2-3)
Plant Pathology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032201 พฤกษศาสตร และ 4032601 จุลชีววิทยา
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพยาธิวิทยาของพืช วัฏจักรชีวิต ปฏิกิริยาระหวาง
ปรสิต และพืช การวินิจฉัยพยาธิวิทยาของพืช ความสัมพันธระหวางเชื้อโรคและ
สิ่ ง แวดล อ ม การแพร ร ะบาด และการควบคุ ม โรคพื ช ปฏิ บั ติ ก ารและการฝ ก
ภาคสนาม

4034301

สรีรวิทยาของสัตว
3(2-3)
Animal Physiology
ระบบตาง ๆ และกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) หอหุมรางกาย
ระบบโครงกระดูก ระบบกลามเนื้อ ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ ระบบ
การหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถาย อวัยวะรับความรูสกึ ตาง ๆ เชน หู จมูก ลิ้น
ผิวหนัง ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ

4034302

กายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบของสัตวมกี ระดูกสันหลัง
3(2-3)
Comparative Anatomy of Chordate
ความหมายของกายวิ ภ าคศาสตรเ ปรีย บเทีย บของสั ตว มีก ระดู ก สั น หลั ง
ลักษณะสําคัญของสัตวที่มีกระดูกสันหลัง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเจริญเติบโต
ของตั ว อ อ น และอวั ย วะที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเนื้ อ เยื่ อ ของตั ว อ อ น ศึ ก ษา
เปรียบเทียบโครงสราง และการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในแตละระบบ โดยการ
เปรียบเทียบตั้งแตสัตวมกี ระดูกสันหลังชั้นต่ํา จนถึงสัตวมกี ระดูกสันหลังชั้นสูง
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4034303

วิทยาเอ็มบริโอ
3(2-3)
Embryology
ขัน้ ตอนและแบบแผนตาง ๆ ของการเจริญเติบโตของตัวออน การสราง
เซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การพัฒนาของไซโกตเปนตัวเต็มวัย วิทยาเอ็มบริโอ
ของพืชใบเลี้ยงคู วิทยาเอ็มบริโอของสัตว เชน ซีเลนเทอเรต แอมฟออกซัส
(amphioxus) กบ ไก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ชนิดของรกในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม

4034304

มิญชวิทยาของสัตว
3(2-3)
Animal Histology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4033301 สัตวมกี ระดูกสันหลัง
การศึกษาชนิด โครงสราง หนาที่ และสมบัติของเนื้อเยื่อชนิดตาง ๆ ของ
สัตว โดยการยอมสีและศึกษาจากกลองจุลทรรศน

4034305

พฤติกรรมของสัตว
3(2-3)
Animal Behavior
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031102 ชีววิทยา 2
ประเภท วิวฒ
ั นาการ การปรับตัว และเหตุปจ จัยในดานพฤติกรรมของ
สัตว
ไมมกี ระดูกสันหลัง และมีกระดูกสันหลัง

4034306

ปกษีวิทยา
3(2-3)
Ornithology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา
การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การจําแนกประเภทของ
นกการสํารวจนกในธรรมชาติ การกระจาย วิวฒ
ั นาการ พฤติกรรม การอนุรกั ษ
พันธุนก การศึกษาภาคสนาม
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4034307

การเก็บตัวอยางสัตว
2(1-3)
Animal Museum Collection
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา
ศึกษา รวบรวม เพาะเลี้ยงสัตวสําหรับใชในหองปฏิบัติการ และการเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณฑ ขอดีขอ เสียของการเก็บรักษาแตละวิธี

4034308

แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ
2(1-3)
Economic Insect
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4031302 กีฏวิทยา
การศึกษา ชนิด สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต
แหลงที่อยูอาศัย การจําแนกประเภท การกระจาย การเพาะเลี้ยงแมลงที่มีประโยชน
การปองกันการทําลายและการกําจัดแมลงศัตรูพืช

4034401

พันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(2-3)
Microbial Genetics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา และ 4032401 พันธุศาสตร
สารพันธุกรรมของจุลนิ ทรีย การแสดงออกของจีน และการควบคุม การ
กลายพันธุ (Mutation) และการซอมแซม (Repair) การวิเคราะหการเชือ่ มโยง
(Linkage Analysis) รีคอมบิเนชัน (Recombination) พลาสมิด (Plasmids)
ทานสโปซอน (Transposon) เทคนิคพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม การหาตําแหนง
ของจีน การทําแผนทีโ่ ครโมโซม (Chromosome Mapping) คอนจูเกชัน
(Conjugation) ทรานสเมชัน (Transformation) ทรานสดักชัน(Transduction)
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4034501

ไมโครเทคนิค
3(2-3)
Microtechnique
การใชกลองจุลทรรศน เทคนิคตาง ๆ ในการเตรียมตัวอยางเพื่อศึกษาภายใต
กลองจุลทรรศน เชน การตรึงตัวอยาง (fixation) การฝงลึก (embedding) การ
ตัดเนื้อเยื่อ (sectioning) การยอมสีเนื้อเยื่อพืชและสัตว เพื่อผลิตสไลด

4034502

เทคนิคทางชีววิทยา
3(2-3)
Biotechnique
การใชเทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา การเก็บตัวอยาง
พันธุพืชและพันธุสัตว การอัดแหง การดอง การสตาฟสัตว การทําสไลด
ชั่วคราวและสไลดถาวร การถายรูปผานกลองจุลทรรศน

4034601

ยีสตและยีสตเทคโนโลยี
3(2-3)
Yeast and Yeast Technology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา และ 4032401 พันธุศาสตร
โครงสราง สรีรวิทยา การจําแนกประเภท อนุกรมวิธาน พันธุศาสตรและ
นิ เ วศวิ ท ยาของยี ส ต ความสํ า คั ญ ของยี ส ต ต อ การอุ ต สาหกรรม เทคนิ ค การ
เพาะเลี้ยงยีสตเพื่อ การอุตสาหกรรม การแยกสายพันธุใหบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการ
หมัก

4034602

พาโทเจนิกแบคทีริโอโลยี
3(2-3)
Pathogenic Bacteriology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
ความสัมพันธระหวางโอสตและแบคทีเรียที่ทาํ ใหเกิดโรคการระบาดของ
เชื้อโรค ความสามารถในการทําใหเกิดโรค อาการของโรคตาง ๆ ทีเ่ กิดจาก
แบคทีเรีย
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4034603

จุลชีววิทยาทางดิน
3(2-3)
Soil Microbiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
ชนิด บทบาท และกระบวนการชีวเคมีของจุลนิ ทรียใ นดิน นิเวศวิทยาของ
จุลนิ ทรียใ นดิน วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงของแรธาตุทเี่ กิดในดิน ความ
สําคัญและการใชประโยชนทางดานการเกษตร การปาไม การศึกษาภาคสนาม

4034604

จุลชีววิทยาดานสาธารณสุข
3(2-3)
Sanitation Microbiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
หลักดานสาธารณสุขและการสุขาภิบาลในโรงงาน จุลินทรียที่เกี่ยวของกับ
การสาธารณสุข ระบาดวิทยา (Epidemiology)
การปองกันและการควบคุม
การทําลายจุลนิ ทรีย การกําจัดวัสดุเหลือทิ้งจากแหลงตาง ๆ

4034605

จุลินทรียอุตสาหกรรม
3(2-3)
Industrial Microbiology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
จุลินทรียที่มีความสําคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บ
รักษาสายพันธุ
กระบวนการหมัก (Fermentation processes) กระบวนการ
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ที่ใชจุลินทรีย การศึกษานอกสถานที่
เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

107
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4034606

หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร
3(2-3)
Principle of Food Processing and Preservation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร สารอาหาร และผลิตผลทางอาหาร
จุลนิ ทรียทเี่ กี่ยวของกับอาหาร
การแปรรูปอาหาร
การถนอมอาหารใน
ครัวเรือนและใน อุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีทเี่ กิดขึ้นในการแปร
รูปอาหารและการถนอมอาหาร การรักษาคุณภาพและมาตรฐานอาหาร สารเคมีที่
ใชในอาหาร กฎหมายคุมครอง ผูบ ริโภค

4034607

ผลิตภัณฑอาหารที่ใชจุลินทรีย
3(2-3)
Microbial Food Product
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การถนอมอาหาร
การเตรียมผลิตภัณฑ กลไกการหมัก ทั้งแบบใชออกซิเจน และไมใชออกซิเจน
การพัฒนาเทคโนโลยีของการหมักของผลิตภัณฑตาง ๆ

4034608

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3)
Quality Control of Food Product
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
ความสํ าคัญ หลัก การ วิธีก าร
และเทคนิค การควบคุม คุณ ภาพ
อาหารและผลิตภัณฑอาหารในทางอุตสาหกรรมในดานเคมี กายภาพของจุลินทรีย
เพื่อใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กาํ หนด
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4034609

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3)
Food Microbiology
จุลิ น ทรี ย กั บ อาหาร จุ ลิ น ทรี ย ที่ ก อ ให เ กิ ด การเน า เสี ย เชื้ อ โรคและ
สารพิษจากจุลินทรียในอาหาร องคประกอบของอาหารที่มีผลตอการเจริญของจุลิ
นทรีย และลักษณะการเนาเสีย การเนาเสียของอาหารประเภทตาง ๆ การสุม
ตัวอยาง วิธีการตรวจหาจุลินทรียในอาหาร น้ํานม ผลิตภัณฑนม มาตรฐาน
อาหารทางจุลชีววิทยา วิธีปองกันและกําจัดจุลินทรียในอาหาร การถนอมอาหาร
ทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา วิ ธี ป อ งกั น และกํ า จั ด จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร การถนอมอาหาร
การศึกษาภาคสนาม

4034610

เทคโนโลยีการหมัก
3(2-3)
Fermentation Technology
วิธีการและขั้นตอนการแยกจุลินทรียจากแหลงตาง ๆ การคัดเลือก การ
ปรับปรุงพันธุ การเก็บรักษาและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย กระบวนการหมักและ
จลนศาสตรของการหมักแบบตาง ๆ การแยกและการทําใหผลิตภัณฑบริสทุ ธิ์

4034611

วิทยาภูมิคมุ กัน
3(2-3)
Immunology
ความรูพื้นฐานทางวิทยาภูมิคุมกัน ระบบภูมิคุมกัน รวมทั้งการตอบสนอง
ทางภูมิคุมกันโดยผานกระบวนการของเซลลและกระบวนการแอนติบอดี ปฏิกิรยิ า
ระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี ภาวะผิดปกติทางภูมิคุมกัน

4034801

การฝกประสบการณวชิ าชีพชีววิทยาประยุกต
Field Experience in Applied Biology
การฝกงานทางชีววิทยาประยุกต ณ สถานที่ซงึ่ สถาบันกําหนด
เสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกงานแลว

5(450)
มีการ
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4034901

โครงการวิจยั ทางชีววิทยา
3(2-3)
Research Project in Biology
ทําการวิจัยทางชีววิทยา ศึกษา คนควา ทดลอง รวบรวมและเสนอผลงาน
และเขียนรายงานผลการวิจัย

4034902

สัมมนาชีววิทยา
2(2-0)
Seminar in Biology
ศึกษาชีว วิทยาตามความสนใจ โดยการคน ควา นําผลงานและความรู
ทางดานชีววิทยา หรือปญหาทางชีววิทยามาอภิปรายอยางมีเหตุผล เขียนโครงการ
เขียนรายงาน และนําเสนอ

4034904

ปญหาพิเศษชีววิทยา
2(0-4)
Special Problem of Biology
ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลประเด็นปญหาเฉพาะเรื่องแตละแขนงวิชาตาม
ความสนใจ นําผลสรุปมาเสนอ ฝกการเขียนโครงการและเขียนรายงาน

4034905

สถิตทิ างชีววิทยา
3(3-0)
Statistic for Biology
การศึ ก ษาข อ มู ล และตั ว อย า งข อ มู ล ทางชี ว วิ ท ยา การหาสถิ ติ มู ล ฐาน
เกี่ยวกับขอมูล อัตราสวนและความนาจะเปน การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการสถิติ
ตาง ๆ เชน การทดสอบไควสแคว สหสัมพันธ ความถดถอยเชิงเสน และการ
วิเคราะหความแปรปรวน เปนตน รวมถึงการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ ทาง
ชีววิทยา
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หมูวชิ าดาราศาสตร
(404)

หมูวชิ าดาราศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. อวกาศ
(404-1--)
2. ดาราศาสตร
(404-2--)
3.
(404-3--)
4.
(404-4--)
5.
(404-5--)
6. ปฏิบัติการ
(404-6--)
7.
(404-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(404-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(404-9--)
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หมูวชิ าดาราศาสตร ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (404)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4042101 3112109
4044201 3114509
4044202 3114510
4044601

ชื่อวิชา
ดาราศาสตรและอวกาศ
ดาราศาสตร 1
ดาราศาสตร 2
ปฏิบัติการดาราศาสตร

น(ท-ป)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
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หมูวชิ าดาราศาสตร (404)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4042101

ดาราศาสตรและอวกาศ
2(1-2)
Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนําไปสูความเขาใจ ลักษณะ
บางประการของวัตถุทอ งฟา ระบบพิกดั ทางดาราศาสตร ทรงกลมทองฟา
ระบบสุรยิ ะ ทัศนอุปกรณทางดาราศาสตร ศึกษาลักษณะและปรากฏการณตาง ๆ
ของวัตถุในทองฟาเริ่มตั้งแตวตั ถุทอ งฟาที่อยูใกลที่สุด ไปยังจุดที่กวางไกลที่สดุ จาก
โลกถึงเอกภพ ยานอวกาศกับความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน

4044201

ดาราศาสตร 1
3(3-0)
Astronomy 1
ระบบสุรยิ ะ กฏเคปเลอร ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกต
ทองฟา ดาวฤกษ กลุมแกส เนบูลา ดาราจักร ควาซาร คลื่นวิทยุ อุปกรณทาง
ดาราศาสตรโดยใหอธิบายและคํานวณดวยกฎเกณฑและทฤษฎีฟสิกส

4044202

ดาราศาสตร 2
3(3-0)
Astronomy 2
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับระยะทาง มวล โชติมาตร ของดาวฤกษ ภาวะ
ความเปนไปและการคงอยูของดาวฤกษ ฟสกิ สของดวงดาว และดาราจักร
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รหัส
4044601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบัติการดาราศาสตร
1(0-3)
Astronomical Laboratory
ปฏิบัติการเพือ่ ศึกษาการกําหนดตําแหนงของดวงดาวในทองฟา ในระบบ
เสนขอบฟา ระบบเสนศูนยสูตรทองฟา การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก เวลา การ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะห การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย การศึกษาดาวฤกษ
กลุมเนบิวลา การถายภาพดวงอาทิตยและดวงดาว การสรางและการใชกลอง
โทรทรรศน
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หมูวชิ าวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
(405)

หมูวชิ าวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. วิทยาศาสตรทวั่ ไป
(405-1--)
2. สมุทรศาสตร
(405-2--)
3. อุตุนยิ มวิทยา
(405-3--)
4.
(405-4--)
5.
(405-5--)
6. ปฏิบัติการ
(405-6--)
7.
(405-7-)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(405-8--)
9.โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการ
ศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(405-9--)
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หมูวชิ าวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (405)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4051101 3111103
4051102 3111104
4051301 3601004
4052101 3112106
4052102 3112107
4052103
4052104
4052201 3113116
4052301 3112110
4053101 3114114
4053102 2713104
4053301 3114511
4053302 3114512
4053601
4054101 3114507
4054102 3114508
4054301 2714106
4054601

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรทวั่ ไป 1
วิทยาศาสตรทวั่ ไป 2
อุตุนยิ มวิทยาเพื่อการเกษตร
ธรณีวทิ ยาทั่วไป
ธรณีวทิ ยาเบื้องตน 1
วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับครูประถมศึกษา
วิทยาศาสตรชวี ภาพสําหรับครูประถมศึกษา
สมุทรศาสตร
อุตุนยิ มวิทยาเบื้องตน
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
ธรณีวทิ ยาเบื้องตน 2
อุตุนยิ มวิทยา 1
อุตุนยิ มวิทยา 2
ปฏิบัติการอุตุนยิ มวิทยา 1
ธรณีวทิ ยา 1
ธรณีวทิ ยา 2
อุตุนยิ มวิทยา 3
ปฏิบัติการธรณีวทิ ยา 1

น(ท-ป)
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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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก (405)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4051101

วิทยาศาสตรทวั่ ไป 1
3(2-2)
General Sciences 1
ความหมายของบรรยากาศ องคประกอบและคุณสมบัติของอากาศ แผนที่
อากาศ การพยากรณอากาศ ระบบสุริยะ สมมติฐานของการเกิดโลกและระบบสุริยะ
ดาวเคราะหดวงจันทรของดาวเคราะห ดาวเคราะหนอย ดาวฤกษ กฎของโบต
กฎของเคปเลอร องคประกอบของเปลือกโลก แร หิน ประวัติและการกําเนิดทะเล
มหาสมุทร ลักษณะกายภาพทองทะเล สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ําทะเล
ทรัพยากรธรรมชาติ

4051102

วิทยาศาสตรทวั่ ไป 2
2(1-2)
General Sciences 2
อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน อุตุนิยมวิทยาของไทย ภูมิอากาศประเทศไทย
การใชประโยชนของอุตุนิย มวิทยาในทางตาง ๆ ดวงจันทร ดวงอาทิตย และ
อิทธิพลที่มีตอโลกเกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเอง (ฤดูกาล น้ําขึ้น น้ําลง กระแสน้ํา
การเกิดจันทรุปราคา สุริยุปราคา) ความสําคัญของวิชาธรณีวิทยาตอชีวิตประจําวัน
และพัฒนาเศรษฐกิจ ดิน ธาตุอาหารพืช ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและ
ลักษณะภูมิประเทศ แรเชื้อเพลิงและปญหามลภาวะของประเทศไทย

4051301

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
2(2-0)
Agricultural Meteorology
หลักการเบื้องตนของอุตุนิยมวิทยา การใชขอมูลเพื่อประโยชนทางการ
เพาะปลูก การชลประธาน การพยากรณอากาศ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4052101

ธรณีวทิ ยาทั่วไป
2(1-2)
General Geology
ความหมาย ประวั ติ และขอบเขตของธรณี วิ ท ยา รู ป ร า ง ขนาด การ
เคลื่อนไหวโครงสราง สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของ
แรทางฟสิกสและทางเคมี การแยกหมูแร การแพรกระจาย และการใชประโยชน
จากแร คุณสมบัติแ ละลักษณะของหิน ตาง ๆ บนผิว โลก วัฏจักรการเกิด การ
แพรกระจาย และประโยชนของหินแตละชนิด ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป
เชื้อเพลิงธรรมชาติ

4052102

ธรณีวทิ ยาเบื้องตน 1
2(2-0)
Introduction to Geology 1
บทนําของวิทยาศาสตรซิลิเกทในทางเคมี กายภาพและธรณีวิทยา การศึกษา
ถึงแหลงกําเนิดของดิน หิน แร ในทางธรณีวิทยา สวนประกอบทางเคมีและ
สวนประกอบของแรชนิดตาง ๆ ในวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ
ของวัตถุดิบเซรามิกสเมื่อถูกเผาที่อุณหภูมิสูง การศึกษาโครงสรางของซิลิเกทใน
วัตถุดิบและดินปนเพื่อประโยชนใชงานทางเคมี เครื่องปนดินเผา

4052103

วิทยาศาสตรกายภาพสําหรับครูประถมศึกษา
2(2-0)
Physical Science for Elementary School Teachers
องคประกอบและสถานะของสสาร สมบัติและวัฏจักรของน้ํา แรงดัน
ของน้ําสวนประกอบและสมบัติของอากาศ แรงดันอากาศ ความชื้นของอากาศและ
เครื่องมือวัดสวนประกอบและประโยชนของดิน หิน แร วิธีใชและผลกระทบจาก
การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน ความรอนและเครื่องใชที่ใหความรอน แสงและ
การมองเห็น เสียงและการไดยิน ไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ แรงและเครื่อง
ผ อ นแรง ระบบสุ ริ ย ะจั ก รวาล ปรากฏการณ ธ รรมชาติ ท างดาราศาสตร และ
การศึ กษาคนควาความกาวหนาดานอวกาศและเนื้อหาวิทยาศาสตรกายภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน
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รหัส
4052104
3)

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับครูประถมศึกษา

น(ท-ป)
3(2-

Biological Science for Elementary School Teachers
สมบัติของสิ่งมีชีวิต โครงสรางของเซลล ระบบอวัยวะตาง ๆ ของมนุษย
การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว การจําแนกสิ่งมีชีวิตโดยเนนพืช
และสัตวสวนประกอบของพืช การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบนิเวศ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอมนุษ ย เนนมลพิษทางน้ําและ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ และเนื้อหาวิทยาศาสตรชีวภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน
4052201

สมุทรศาสตร
2(1-2)
Oceanography
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวทิ ยาของทะเลและมหาสมุทร สมบัติทางภาย
ภาพทางเคมีของน้ําทะเล สิ่งที่มีชีวติ ในมหาสมุทร
นิเวศวิทยา สมุทรศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติในมหาสมุทร

4052301

อุตุนิยมวิทยาเบื้องตน
2(1-2)
Meteorology
ความหมายของบรรยากาศของโลก องคประกอบและสมบัติของบรรยากาศ
สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน การ
พยากรณอากาศ การศึกษาวิทยาศาสตรเบื้องตน การศึกษาภูมอิ ากาศของไทย
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4053101

วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก
3(3-0)
Earth Sciences
ความสําคัญของธรณีวิทยาตอชีวิตประจําวัน ธรณีประวัติ โดยเริ่มศึกษา
ตั้งแตยุคดึกดําบรรพถึงยุคปจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสรางและลักษณะภูมิประเทศ การ
สํารวจทางธรณีวิทยา ธรณีประยุกตและธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเรา
และเอกภพ ทรงกลม ทองฟา นภา ระบบสุรยิ ะ และมิติที่แทจริง โครงสร างและ
วิวฒ
ั นาการของดวงดาว รวมทั้งความรูใหม ๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห หวงในหวงนอก
ดวงจันทรของดาวเคราะห ประวัติการกําเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพ
สวนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ ทางดานชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ ทัง้ ของไทยและโลก

4053102

ธรณีวทิ ยาเบื้องตน 2
3(2-2)
Introduction to Geology 2
หลั ก เกณฑ ทั่ ว ไปทางธรณี วิ ท ยา ธรณี วิ ท ยาโครงสร า ง แร แ ละหิ น
กระบวนการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลง ประวัติการกําเนิดโลก ลําดับยุคทาง
ธรณีวทิ ยา และธรณีวทิ ยาในประเทศไทย มีการฝกปฏิบัติการภาคสนาม

4053301

อุตุนิยมวิทยา 1
3(3-0)
Meteorology 1
คุณลักษณะของบรรยากาศชั้นตาง ๆ กิจกรรมของลมฟาอากาศเกี่ยวกับ
การดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย การทะลวงผาน การแลกเปลี่ยนความรอนใน
บรรยากาศ และผลที่ทําใหยานตาง ๆ แตกตางกันในดานความชื้น อุณหภูมิ และ
ความดัน กิจกรรมเชิงคอริออลิสของมวลอากาศ
ลมฟาอากาศประจําถิ่น การ
สํารวจอากาศ ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร การชลประทาน การ
คมนาคม การอุตสาหกรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมไทย
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4053302

อุตุนิยมวิทยา 2
2(1-2)
Meteorology 2
วิทยาการของลมฟาอากาศ เกี่ยวกับฟสิกสของบรรยากาศ การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาดวยเทคโนโลยีทางฟสิกสของบรรยากาศ การใช
ดาวเทียมสํารวจและประมวลขอมูลเพื่อวิเคราะหสภาพบรรยากาศและการนําผลไป
ประยุกตใช

4053601

ปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยา 1
1(0-3)
Meteorological Laboratory 1
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ศึ ก ษา การอ า น การบั น ทึ ก ข อ มู ล การแปรค า ทาง
อุตุนยิ มวิทยาอยางนอย 10 ปฏิบัติการ

4054101

ธรณีวทิ ยา 1
3(3-0)
Geology 1
สมบัติทั่วไปและการกอเกิดโลก 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

ธรณีวทิ ยา 2
2(1-2)
Geology 2
วิทยาการทางธรณีฟสิกสเกี่ยวกับธรณีวิทยา การสํารวจทางธรณีวิทยาดวย
เทคโนโลยีตาง ๆ และโดยใชดาวเทียมศึกษาขอมูลและทําการวิเคราะหเกี่ยวกับการ
คนหาแหลงทรัพยากรสําคัญบางอยาง
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4054301

อุตุนิยมวิทยา 3
3(2-2)
Meteorology 3
องคประกอบอุตุนยิ มวิทยาทางกายภาพ ไดแก ความกด อุณหภูมิ ความชื้น
ลม เมฆ หยาดน้ําฟา ทัศนวิสัย แสงแดด ความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับพื้น
โลกมหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใชแผนที่พยากรณอากาศ มีการฝกปฏิบัติการ
ดานอุตุนยิ มวิทยา

4054601

ปฏิบัติการธรณีวทิ ยา 1
1(0-3)
Geological Laboratory 1
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาชนิดของหินและแรทางกายภาพ การทําหินเซกชั่น
โปลิซเซกชั่น การอานแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยาและภาพถายดาวเทียม
การสํารวจเพื่อการทําแผนทีธ่ รณีวทิ ยา
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หมูวชิ าวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
( 406 )
หมูวชิ าวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเปนดังนี้
1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(406 – 1 -- )
2. ผลกระทบที่มีตอ สิ่งแวดลอม
(406 – 2 -- )
3. การศึกษาปญหาสิ่งแวดลอม
(406 – 3 -- )
4. การควบคุมและการอนุรกั ษ
(406 – 4 -- )
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(406 – 5 -- )
6.
(406 – 6 -- )
7.
(406 – 7 -- )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(406 – 8 -- )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(406 – 9 -- )

123

หมูวชิ า วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ( 406 )
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4061101 3141101
4061102 3141102
4061103 3141110
4061201 3141202
4061202 3141203
4061203 3141204
4061204 3141205
4061301 3141301
4061401 3141407
4061402 3141408
4061501 3141501
4061502 3141502
4061503 3141503
4061504 3141504
4061505 3141505
4062101 3142105
4062102 3142106
4062103 3142109
4062104 3142113
4062105 3142114
4062106 3142115
4062107 3142116
4062108 3142117
4062109 3142118

ชือ่ วิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
นิเวศวิทยามนุษย
นิเวศวิทยาเขตรอน
มลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ํา
มลพิษทางเสียง
มลพิษทางดิน
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบื้องตน
สัตวปา และการอนุรกั ษ
ปาไมและการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวปา และการจัดการ
ทรัพยากรปาไมและการจัดการ
ทรัพยากรปาชายเลนและการจัดการ
ทรัพยากรประมงและการจัดการ
ทรัพยากรปะการังและการจัดการ
นิเวศวิทยาปาไม
นิเวศวิทยาปาชายเลน
นิเวศวิทยาของดิน
นิเวศวิทยาชายฝง
นิเวศวิทยาน้ํากรอย
นิเวศวิทยาทะเลสาบ
นิเวศวิทยาสัตวหนาดิน
นิเวศวิทยาแหลงน้ํา
สมุทรศาสตรสิ่งแวดลอม

น(ท–ป)
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
4062201 3142206
4062202 3142207
4062203 3142208
4062204 3142210
4062205 3142211
4062206 3142212
4062207 3142215
4062301 3142301
4062302 3142302
4062401 3142402
4062402 3142410
4062403 3142411
4062404 3142412
4062405 3142413
4062406 3142414
4062407 3142429
4062501 3142506
4062502 3142507
4062503 3142508
4062504 3142509
4063101 3113111
4063103 3143104
4063104 3143112
4063105 3143110
4063201 3143201

ชือ่ วิชา
การทําลายปาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
พิษวิทยาดานอนามัย
เคมีสิ่งแวดลอม
สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
สารเคมีทเี่ ปนพิษในสิ่งแวดลอม
วัตถุมีพษิ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย
การบริหารงานสิ่งแวดลอม
การควบคุมมลพิษ
การควบคุมน้ําโสโครก
น้าํ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม
การสุขาภิบาลน้ําดื่มน้ําใช
กีฏวิทยาสุขาภิบาลและการควบคุมสัตวแทะ
แรธาตุ พลังงานและการอนุรกั ษ
ทรัพยากรทางทะเลและการจัดการ
ทรัพยากรทุง หญาและการจัดการ
ทรัพยากรน้าํ และการจัดการ
ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
นิเวศวิทยาทุงหญา
นิเวศวิทยาของสัตว
พลังงานกับสิ่งแวดลอม
มลพิษสิ่งแวดลอม

น(ท–ป)
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
4063202 3143209
4063203 3143214
4063204 3143216
4063205 3143217
4063206 3143218
4063207 3143219
4063208 3143220
4063301
4063401 3142430
4063402 3143403
4063403
4063404 3143404
4063405 3143405
4063406 3143406
4063407 3143409
4063408 3143415
4063409 3143417
4063410 3143418
4063411 3143419
4063412 3143420
4063413 3143421
4063414 3143431
4063415 3143432
4063416 3143435
4063417 3143436

ชือ่ วิชา
การเปนพิษของอาหาร
จุลชีววิทยาทางทะเล
สารฆาแมลง
เคมีวเิ คราะหสารมลพิษ
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา 1
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา 2
สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การอนุรกั ษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
กฏหมายทางทะเล
กฏหมายปาไมและสัตวปา
การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
การสุขาภิบาลในอาคาร
การสุขาภิบาลในโรงงาน
เทคโนโลยีทางอนามัยสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอม
การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
หลักการจัดการลุมน้ํา

น(ท–ป)
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
4063418 3143437
4063419 3143440
4063420 3141401
4063501 3113117
4063801
4064101
4064102
4064103
4064201
4064202
4064203
4064204
4064205
4064401
4064402
4064403
4064404
4064405
4064406
4064407
4064408
4064409
4064410
4064411

3144107
3144108
3144111
3144213
3142221
3144222
3144223
3144224
3143441
3144416
3144422
3144423
3144424
3144425
3144426
3144427
3144428
3144433
3144434

ชือ่ วิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรมแหลงน้ํา
การเพาะเลีย้ งชายฝง
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
การจัดการสิ่งแวดลอม
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม
นิเวศวิทยาทางทะเล
นิเวศวิทยาพรรณไมน้ํา
นิเวศวิทยาประยุกต
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดลอม
สรีรวิทยาเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมและการทํางาน
โรคจากการประกอบอาชีพ
สภาวะแวดลอมเชิงฟสิกส
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พื้นฐานทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย
การดูแลและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
การบําบัดน้ําทิง้ จากชุมชน
หลักและวิธกี ารทางอนามัยสิ่งแวดลอม
การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดลอม
แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
การวางผังเมืองและผังภาค
เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ

น(ท–ป)
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
3144438
4064412
3144439
4064413
3144442
4064414
4064802
3144901
4064901
3144902
4064902

ชือ่ วิชา
การใชแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากร
การควบคุมการพังทลายของดิน
การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
สัมมนาสิ่งแวดลอม
การวิจยั สิ่งแวดลอม

น(ท–ป)
2(1–2)
3(2–2)
3(2–2)
5(350)
1(0–2)
3(0–6)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (406)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4061101

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
3(2-2)
Environmental Science Foundation
ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม สมดุลในธรรมชาติ ปญหา
มลพิษทางสิ่งแวดลอมกับการแกไขและปองกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆโดยทั่วไป และเนนปญหาสิ่งแวดลอมในแตละภาคทีก่ าํ ลังประสบอยู
ในสภาวะปจจุบนั การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธในระบบ
สิ่งแวดลอม

4061102

นิเวศวิทยามนุษย
3(2-2)
Human Ecology
ความหมายของประชากร ทรัพยากร สิง่ แวดลอม ปญหาทรัพยากร
สิ่งแวดลอมกับการกําหนดประชากร ความสัมพันธระหวางประชากรกับระบบ
นิ เวศ ศึกษาปญหาวิธกี ารแกปญ
 หาของมนุษย มลภาวะในสังคมมนุษย ผลกระทบ
ของวิกฤตการณดานพลังงาน การเมือง ปญหาในทางเศรษฐกิจและสังคมตอระบบ
นิเวศของมนุษย สาเหตุและผลกระทบของความเสื่อมโทรม คุณภาพ สิง่ แวดลอม
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

4061103

นิเวศวิทยาเขตรอน
3(2-2)
Tropical Ecology
ศึกษาระบบนิเวศของบริเวณเขตรอน โดยเนนหนักอิทธิพลของสภาพ ดิน
น้ํา อากาศ ที่มีตอ การปรับตัวของพืชและสัตวทงั้ บก และในน้ํา รวมทั้งการ
กระจายของสิ่งมีชีวิต ชนิดตาง ๆ โดยศึกษาจากสภาพของจริงในประเทศไทย
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4061201

มลพิษทางอากาศ
2(1-2)
Air Pollution
ลักษณะและแหลงมลภาวะอากาศ มาตรฐานการควบคุมมลภาวะอากาศ
สารมลพิษที่เปนแกส และอนุภาค การวัดและการเก็บตัวอยางสารมลพิษใน
อากาศ การสํารวจแหลงมลภาวะ วิธีควบคุมภาวะอากาศ

4061202

มลพิษทางน้าํ
3(2-2)
Water Pollution
วัฎจักรและการใชน้ํา แหลงน้ําบนพื้นโลก ลักษณะ และสมบัติของน้ํา
ภาวะน้ําเสียและผลกระทบ มาตรการปองกันความควบคุม และแกไขมลพิษ ใน
แหลงน้ําศึกษาวิธกี ารปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ํา

4061203

มลพิษทางเสียง
2(1-2)
Noise Pollution
ชนิดและสาเหตุของการทําใหเกิดเสียงรําคาญ ผลกระทบทางเสียงที่ระดับ
เกินมาตรฐานตอสุขภาพของมนุษย รวมทั้งมาตรการในการควบคุมความรําคาญ
ทางเสียง ทัง้ ทางดานวิชาการและกฎหมาย รวมทั้งบทบาทของหนวยงานที่
เกี่ยวของ

4061204

มลพิษทางดิน
3(2-2)
Soil Pollution
กําเนิดและโครงสรางของดิน ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและ
ปญหาตาง ๆ ที่ทําใหดนิ เกิดมลพิษ ผลกระทบที่มีตอ สิ่งแวดลอม การปองกัน
ควบคุมและการแกไขมลพิษของดิน
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4061301

เศรษฐศาสตรสาธารณสุขเบือ้ งตน
2(2-0)
Introduction to Public Health Economics
ศึกษาถึงการประยุกตวชิ าเศรษฐศาสตร เพือ่ นํามาใชในงานดานสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย โดยเนนถึงความสําคัญของการจัดสรรทรัพยากร ที่มอี ยูอยาง
จํากัดใหไดประโยชนสงู สุดและเกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด ในเรื่องการใหบริการ
สาธารณสุข และการบริการการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณและการ
ประเมินโครงการสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธของงานสาธารณสุขกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4061401

สัตวปา และการอนุรักษ
2(2-0)
Widlife and Conservation
สัตวปา การจําแนกสัตวปา สาเหตุการลดจํานวนหรือการสูญพันธ
พระราชบัญญัติสงวนและคุม ครองสัตวปา การอนุรกั ษและการจัดการสัตวปา ผลิต
และปจจัยที่มอี ิทธิพลตอผลผลิต

4061402

ปาไมและการอนุรักษ
2(2-0)
Forest and Conservation
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของปาไม การจําแนกปาไมของ
ประเทศไทย ปญหาที่เกิดกับทรัพยากรปาไม กฎหมายเกี่ยวกับปาไม การอนุรกั ษ
และการจัดการปาไม

4061501

ทรัพยากรสัตวปา และการจัดการ
3(3-0)
Wildlife Resources and Management
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ปจจัยในการดําเนินชีวิต สาเหตุที่
สัตวปา ลดจํานวน พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา หลักการจัดการสัตวปา
นโยบายการอนุรกั ษและการจัดการสัตวปา ในประเทศไทย
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น(ท-ป)

4061502

ทรัพยากรปาไมและการจัดการ
3(3-0)
Forestry and Management
ปาไมและความสําคัญตอเศรษฐกิจสังคม บทบาทของปาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสํารวจ และการประเมินปริมาณเนื้อไม ความ
เพิ่มพูนรายปและความอุดมสมบูรณของปา การวางแผนการตัดฟนและการชักไม
การฟนฟูปา เสือ่ มโทรม และการปลูกบํารุง

4061503

ทรัพยากรปาชายเลนและการจัดการ
3(3-0)
Mangrove Resource and Management
ศึกษาองคประกอบของปาชายเลน
ระบบนิเวศปาชายเลนพื้นฐาน
ประเภทของปาชายเลน ประโยชน แนวทางการอนุรกั ษปา ชายเลน ปริมาณและ
คุณภาพปาชายเลนของประเทศไทย การวางแผนจัดการปาชายเลน นโยบายปา
ชายเลนแหงชาติ

4061504

ทรัพยากรประมงและการจัดการ
3(3-0)
Fishery Management
ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรประมงน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม
ความสําคัญ และบทบาทของทรัพยากรประมง ปริมาณและคุณภาพน้ํา ตอความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง การสํารวจและประเมินคุณคาของทรัพยากร
ประมง การฟนฟูแหลงน้ําธรรมชาติ การสืบพันธุตามธรรมชาติกบั ผลผลิตยั่งยืน
การเก็บเกีย่ วผลผลิต การเพาะเลี้ยงและการวางแผนการจัดการทรัพยากรประมง

4061505

ทรัพยากรปะการังและการจัดการ
3(3-0)
Coral Reef Management
ศึกษาลักษณะและชนิดของปะการัง ระบบนิเวศปะการัง ประโยชนของ
ปะการัง ปญหาและแนวทางจัดการทรัพยากรปะการัง แหลงปะการัง ปะการังกับ
การพัฒนาการทองเทีย่ ว การอนุรกั ษปะการังในประเทศไทย
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4062101

นิเวศวิทยาปาไม
3(2-2)
Forest Ecology
ศึกษาโครงสรางของปา วัฏจักรสิ่งแวดลอมของปาไมตามสภาพฤดูกาล
ซึ่งเกี่ยวกับพืชและสัตว การแพรกระจายการงอกและการเจริญเติบโต การอนุรกั ษ
ปาไม ความสัมพันธของสัตวและพืช และขนาดของปาไม

4062102

นิเวศวิทยาปาชายเลน
3(2-2)
Mangrove Ecology
โครงสรางและความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม กายวิภาควงจร
ชีวิต และอนุกรมวิธานของพรรณไมในปาชายเลน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การอนุรกั ษปา ชายเลน

4062103

นิเวศวิทยาของดิน
3(2-2)
Soil Ecology
ดิน และการจําแนกดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และการประเมิน ความ
อุดมสมบูรณของดิน กิจกรรมของสิ่งมีชีวิต

4062104

นิเวศวิทยาชายฝง
3(2-2)
Coastal Ecology
ศึกษาองคประกอบของทรัพยากรชายฝง
ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝง องคประกอบและหนาที่ระบบนิเวศชายฝง การวิเคราะห
องคประกอบของระบบนิเวศ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝง
แนวทางการอนุรกั ษ ระบบนิเวศชายฝง
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4062105

นิเวศวิทยาน้ํากรอย
3(2-2)
Estuarine Ecology
ศึกษาลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติของน้ํากรอย ลักษณะน้ําขึน้
และน้ําลง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปากแมน้ํา ความอุดมสมบูรณ
ของปากแมน้ํา ปญหามลพิษที่แวดลอมบริเวณปากแมน้ํา และทะเล การวิเคราะห
องคประกอบ ระบบนิเวศ น้าํ กรอย

4062106

นิเวศวิทยาทะเลสาบ
3(2-2)
Lake Basin Ecology
ศึกษาองคประกอบทางกายภาพ ลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศทะเลสาบ
ศักยภาพของระบบหนาที่ของระบบ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบ ปญหา
และแนวทางจัดการระบบนิเวศทะเลสาบ ระบบนิเวศทะเลสาบของประเทศไทย

4062107

นิเวศวิทยาสัตวหนาดิน
3(2-2)
Benthos Ecology
ศึกษาองคประกอบของทะเล ลักษณะของทองทะเล ความสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตในทองทะเล ชนิดของสัตวหนาดิน การเก็บรักษาตัวอยางสัตวหนาดิน
คุณภาพน้ํากับการเปลี่ยนแปลงของสัตวหนาดิน
การวิเคราะหชนิดของสัตว
หนาดิน การหามวลชีวภาพ ความหลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงของสัตว
หนาดิน

4062108

นิเวศวิทยาแหลงน้ํา
3(2-2)
Aquatic Ecology
ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในแหลงน้ําตาง ๆ
พลังงาน วัฎจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพร
กระจายของสิ่งมีชีวิต การจัดการทรัพยากรในแหลงน้ํา
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4062109

สมุทรศาสตรสงิ่ แวดลอม
3(2-2)
Environmental Oceanography
ศึกษาองคประกอบของชายฝง ลักษณะทางกายภาพ สัณฐานวิทยาการ
พังทลายของชายฝง
ลักษณะกระแสน้ํา
การศึกษารูปแบบของกระแสน้ํา
ความสัมพันธของกระแสน้ํากับมลพิษทางทะเล
รูปแบบกระแสน้ําในทะเลไทย
ความสัมพันธของอุณหภูมกิ บั กระแสน้ํา

4062201

การทําลายปาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Forest Destruction and Environmental Impact
สถานการณปา ไมของโลกและประเทศ สาเหตุการลดลงของพื้นที่ปา ไม
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอันเนื่องจากการทําลายปา โดยเฉพาะผลกระทบตอ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรอากาศ และทรัพยากรมนุษย เนนปญหา
ในประเทศไทยเปนสําคัญ

4062202

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Toxicology
สารพิษในสิ่งแวดลอม กลไกความเปนพิษของสารพิษในสิ่งแวดลอม
การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดลอม ผลกระทบของสารพิษตอระบบของ
รางกาย การตรวจวิเคราะห การประเมินผลและการควบคุมความเปนพิษของสาร

4062203

พิษวิทยาดานอนามัย
3(2-2)
Health Toxicology
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการของพิษวิทยาโดยทั่วไป
ความรูเกี่ยวกับความ
สัมพันธระหวางปริมาณของสารเปนพิษที่เขาสูรางกาย และปฏิกิริยาของรางกาย
ตอสารเปนพิษที่เขาสูรางกาย และปฏิกิรยิ าของรางกายตอสารพิษ คุณสมบัติของ
สารเปนพิษกลุมที่สําคัญ ๆ และใชกนั มาก ในการประกอบอุตสาหกรรมและงาน
อาชีพอื่น
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น(ท-ป)

4062204

เคมีสงิ่ แวดลอม
3(2-2)
Environmental Chemistry
ความหมายและขอบเขตของเคมีสิ่งแวดลอม องคประกอบทางเคมี และ
สารมลพิษทางอากาศ ลักษณะที่สําคัญของน้ําและสารมลพิษทางน้ํา มลพิษจาก
อุตสาหกรรม มลพิษทางเกษตร มลพิษทางรังสีและความรอน ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม การปองกันและการแกไข

4062205

สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Pollutants and Environmental Impact
ศึกษาประเภทของสารพิษ ไดแก วัตถุมีพษิ ทางการเกษตร สารพิษจาก
การอุตสาหกรรม สารพิษจากสาธารณสุขและการแพทย เปนตน ผลกระทบของ
สารพิษตอสิ่งแวดลอม การประเมินความรุนแรงของสารจากแหลงตาง ๆ การ
ติดตามตรวจสอบสารพิษ การปองกันและควบคุม

4062206

สารเคมีทเี่ ปนพิษในสิง่ แวดลอม
3(2-2)
Chemical Pollutants
สาเหตุการเกิดสารเคมีทเี่ ปนพิษทั้งในอากาศ น้ํา และดิน ผลกระทบของ
สารเคมีเหลานั้นที่มีตอ สิ่งแวดลอม การศึกษาสารเคมีทเี่ ปนพิษตอสิ่งแวดลอมโดย
วิธีการตรวจสอบตาง ๆ

4062207

วัตถุมีพษิ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Toxic Substance and Environmental Impact
ความหมาย ประเภท ชนิดและโครงสรางของวัตถุมีพิษ พิษของวัตถุมี
พิษแตละชนิด การแพรกระจายของวัตถุมีพษิ ในสิ่งแวดลอม พิษตกคาง อันตราย
และผลกระทบของวัตถุมีพษิ ที่มีตอ มนุษย สัตวและสิ่งแวดลอม การเลือกใชและ
วิธีการใชวตั ถุมีพษิ ชนิดตาง ๆ ใหเหมาะสม
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4062301

เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
3(3-0)
Environmental Economics
ศึกษาปญหาสิง่ แวดลอมโดยใชการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร บทบาท
ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรตอการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม สาเหตุและผลกระทบของความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอม
หลักเศรษฐศาสตรวาดวยผลการควบคุม
มลภาวะ นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมมลภาวะ โครงการและมาตรการ
ตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

4062302

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย
3(3-0)
Human Settlement
ปจจัยทางธรรมชาติ และสังคมที่มผี ลตอการอพยพ และการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย รูปแบบการตัง้ ถิ่นฐานและแบบแผนการใชที่ดินทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของแผนดังกลาว

4062401

การบริหารงานสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Environmental Management
นโยบายสิ่งแวดลอมของชาติ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่
เกี่ยวกับดิน ปาไม ที่กกั เก็บน้ํา ลุม น้าํ ลําคลองและสวนสาธารณะ ดัชนี
แสดงความขาดแคลน หลักการจัดการทรัพยากรแตละชนิด มาตรการควบคุม
และการแกไขสิ่งแวดลอมทีจ่ ะเสียหายได

4062402

การควบคุมมลพิษ
3(2-2)
Pollution Control
สาเหตุและปญหาตาง ๆ ที่ทําใหเกิดมลภาวะ ผลกระทบที่มีตอ สิ่งแวดลอม
และการเปรียบเทียบระบบการควบคุมและกําจัดของเสียแบบตาง ๆ และการนําของ
เสียกลับมาใชประโยชน
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4062403

การควบคุมน้ําโสโครก
3(2-2)
Sewage and Waste Disposal
ศึกษาคุณสมบัติ อิทธิพลและอันตรายของน้าํ โสโครก สิง่ ปฏิกลู ที่มีตอ
สภาวะแวดลอม และการสาธารณสุข ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตาง ๆ การเลือกใช
และการควบคุม รักษาระบบบําบัดใหมปี ระสิทธิภาพ

4062404

น้าํ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการควบคุม
2(1-2)
Industrial Waste Water and Control
ศึกษาถึงคุณสมบัติ และ อันตรายของน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทตาง ๆ ที่มีตอสภาวะแวดลอม และการสาธารณสุข ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตาง ๆ การเลือกใช ควบคุม รักษาบําบัดใหมปี ระสิทธิภาพ

4062405

การสุขาภิบาลน้ําดื่มน้าํ ใช
3(2-2)
Water Supply and Sanitation
ศึกษาเกีย่ วกับความสําคัญ และความจําเปนของน้ําในดานสาธารณสุข
การระบาดของโรคตาง ๆ อันเนื่องมาจากน้ําเปนสื่อ คุณสมบัติและมาตรฐานของ
น้าํ ดื่ม-น้าํ ใช แหลงน้ํา ปริมาณและลักษณะการใชน้ําของชุมชน วิธกี ารปรับปรุง
คุณภาพของน้าํ ระบบการจายน้ํา วิธีควบคุมน้ําดื่มน้าํ ใชทางดานการสุขาภิบาล
ของชุมชน ตลอดจนการวิเคราะหภาพจากแหลงตาง ๆ

4062406

กีฎวิทยาสุขาภิบาลและการควบคุมสัตวแทะ
2(2-0)
Sanitary Entomology and Rodent Control
ศึกษาเกีย่ วกับแมลงนําโรค และสัตวแทะที่มคี วามสําคัญ และกอใหเกิด
ปญหาสาธารณสุข และการสุขาภิบาลของประเทศไทย โดยเนนหนักเกี่ยวกับการ
ปองกันควบคุม และการกําจัด พรอมทั้งวิธกี ารใชยาปราบศัตรูพชื และสัตวแทะ
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4062407

แรธาตุ พลังงานและการอนุรักษ
2(2-0)
Mineral and Energy Conservation
แรธาตุ ประเภทของแรธาตุ แหลงแรในประเทศไทย การใชประโยชน
จากทรัพยากร แรธาตุ ปญหาจากการผลิตและการใชทรัพยากรแรธาตุ แนวทางใน
การอนุรกั ษทรัพยากรแรธาตุ พลังงาน ประเภทของพลังงาน แหลงพลังงานใน
ประเทศไทย การใชพลังงาน การพัฒนาแหลงพลังงาน พลังงานทดแทน
ปญหาจากการใชพลังงานแนวทางในการอนุรกั ษ

4062501

ทรัพยากรทางทะเลและการจัดการ
3(3-0)
Marine Resources Management
ขอบขายและความสําคัญ การจําแนกทรัพยากรทางทะเล ปญหาที่เกิดขึน้ กับ
ทรัพยากรทางทะเลแตละประเภท
กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรกั ษทรัพยากรทาง
ทะเล หลักการจัดการทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการจัดการทรัพยากรทางทะเล
ในประเทศไทย

4062502

ทรัพยากรทุงหญาและการจัดการ
3(3-0)
Grass Land Management
ความหมายสําคัญและประโยชนของทุงหญา ประเภทของทุงหญา ระบบ
นิเวศของทุงหญา แนวทางการอนุรกั ษและการวางแผนการจัดการทุงหญา

4062503

ทรัพยากรน้ําและการจัดการ
3(3-0)
Water Resources and Management
ชนิดและการกระจายของแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
ประโยชนและสภาพปญหาทีเ่ กิดจากการใชประโยชน การสํารวจและวางแผน
พัฒนาแหลงน้าํ เพื่อจุดมุงหมายตาง ๆ โดยเนนประเทศไทย
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4062504

ทรัพยากรนันทนาการและการจัดการ
3(3-0)
Recreation Resources and Management
ชนิดและแหลงของทรัพยากรนันทนาการในประเทศไทย สภาพปญหาที่
เกิดจากการใชประโยชน การวิเคราะหและวางแผนเพื่อการพัฒนา และอนุรกั ษ
แหลงทรัพยากรนันทนาการทั้งที่มอี ยูเดิมและแหลงใหม ๆ

4063101

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2(1-2)
Natural Resources Conservation
ความสําคัญของการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติทคี่ วรแกการอนุรกั ษ สภาพปจจุบนั ของการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบายและแผนการเกี่ยวกับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
ปญหาและ
อุปสรรคในการอนุรกั ษ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

4063103

นิเวศวิทยาทุงหญา
3(2-2)
Grass Land Ecology
ระบบนิเวศของทุงหญา สภาพแวดลอมทุงหญาตามฤดูกาล การงอกและ
การเจริญ การอนุรกั ษทงุ หญา ความสัมพันธของสัตวและพืชชนิดของทุงหญา

4063104

นิเวศวิทยาของสัตว
3(2-2)
Animal Ecology
ศึกษาสัตวในสิ่งแวดลอมขนาดเล็ก นิเวศวิทยาของสัตว โครงสราง
การเจริญและการพัฒนาของประชากรสัตว การแกงแยงแขงขัน การเปลี่ยนแปลง
ของพลังงาน ความสัมพันธของสัตวกบั สิ่งแวดลอม การปรับตัวของสัตวภายใต
สภาวะแวดลอม
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4063105

พลังงานกับสิง่ แวดลอม
3(2-2)
Energy and Environment
ความสําคัญของพลังงานตอชีวิต
ตอระบบนิเวศและตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม พลังงานในอาหาร สถานการณและวิกฤตการณ พลังงานของ
โลก ผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม การใชและการอนุรกั ษพลังงาน
นโยบายพลังงานของประเทศไทย

4063201

มลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Pollution
ความหมายของมลพิษ ชนิดของมลพิษ สาเหตุของการเกิดมลพิษ
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และระบบนิเวศ นโยบายในการปองกันและแกไข

4063202

การเปนพิษของอาหาร
2(1-2)
Food Poisoning
สาเหตุการเกิดมลพิษในอาหารทั้งจากสารเคมีและจุลนิ ทรีย ผลกระทบ
ตอสุขภาพ การเลือกการทําความสะอาด การปรับปรุงและเก็บรักษาอาหารให
ปลอดภัย การตรวจวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ

4063203

จุลชีววิทยาทางทะเล
3(2-2)
Marine Microbiology
ศึกษาระบบทางทะเล สังคมสิ่งมีชีวิตในทะเล ความสําคัญและประเภท
ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเล การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหหา
แพลงกตอนสัตวและแพลงกตอนพืช ผลกระทบจากมลพิษทางทะเลและแนวทาง
ปองกัน การใชสิ่งมีชีวิตเปนตัวชี้ปญ
 หามลพิษสิ่งแวดลอม
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4063204

สารฆาแมลง
2(2-0)
Insecticides
ศึกษาถึงประเภทของสารฆาแมลงดวยเครือ่ งมือชนิดตาง ๆ รวมถึงการใช
สารฆาแมลงเพื่อการควบคุมแมลงนําโรคที่สําคัญ ๆ และตองคํานึงถึงผลที่จะ
กระทบตอสิ่งแวดลอมดวย

4063205

เคมีวเิ คราะหสารมลพิษ
3(2-2)
Chemical Analysis of Pollutants
ศึกษาหลักการวิเคราะหทางเคมี การใชเครื่องมือและวิธีการตาง ๆ ในการ
วิเคราะหทางปริมาณ และคุณภาพของสารพิษตกคางพวกโลหะหนัก ยาฆาแมลง
และสารเคมีชนิดตาง ๆ ทีป่ นเปอนและเจือปนในอาหารและสิ่งแวดลอม

4063206

การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา 1
3(2-2)
Water and Waste Water Analysis 1
ความรูเกี่ยวกับปริมาณวิเคราะห การเก็บตัวอยาง
การตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ ชีวภาพและทางเคมี การอานผลการเปรียบเทียบผล
กับเกณฑมาตรฐานและการแปรผล

4063207

การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา 2
2(1-2)
Water and Waste Water Analysis 2
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ํา เพื่อหาปริมาณโลหะหนัก สารพิษ สารฆาแมลง
และจุลชีพในน้ํา การประเมินคาความสกปรกของน้ําและผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
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4063208

สารมลพิษทางน้ําและการวิเคราะห
3(2-2)
Water Pollutants and Analysis
แหลงน้ําและความสําคัญของน้ํา ลักษณะที่สาํ คัญทางกายภาพและทาง
เคมีของน้ํา สารมลพิษ หนวยที่ใชระบุความเขมขนของสารมลพิษ สารมลพิษทาง
กายภาพ เคมี และทางชีววิทยาของน้ํา มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่มน้ําใช มาตรฐาน
คุณภาพน้ําประปา มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม
แหลงกําเนิดมลภาวะเปนพิษทางน้ํา การวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําเกีย่ วกับความขุน สี
ความเปนกรดดางและความกระดาง การหาปริมาณคลอรีนตกคาง คลอไรด็
เหล็ก แมงกานีส ซัลเฟต ตะกัว่ ปรอท ฟอสฟอรัส และฟอสเฟต บีโอดี ซีโอดี
และการวิเคราะหแบคทีเรีย

4063301

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Natural Resources and Environmental Economics
ศึกษาความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ผลที่เกิดจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย วิธกี ารจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
ศึกษาปญหาสิง่ แวดลอมโดยใชการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร บทบาทของทฤษฎี
เศรษฐศาสตรสมัยใหมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
สิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐในการควบคุมภาวะมลพิษ หลักการ
วิเคราะหตนทุน ประโยชนที่นาํ มาประยุกตใชกบั โครงการและมาตรการตาง ๆ
เกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางนโยบายและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรที่มปี ระสิทธิภาพในการแกไขปญหาสิง่ แวดลอมกับความจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
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4063401

การอนุรักษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
2(2-0)
Natural and Cultural Heritage Conservation
ความสําคัญของการอนุรกั ษธรรมชาติ ประเภทของธรรมชาติทคี่ วรแก
การอนุรกั ษ สภาพปจจุบนั ของการอนุรกั ษธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม
นโยบาย และแผนการเกีย่ วกับการอนุรกั ษธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม
ปญหา และ อุปสรรคในการอนุรกั ษ
วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ

4063402

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
Principles of Natural Resources Management
หลักการเบื้องตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิธีผสมผสานการ
จัดการทรัพยากรอยางเปนระบบการสรางนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ
และกิจกรรม การจัดทรัพยากรเฉพาะอยางและแบบผสมผสาน

4063403

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(1-2)
Management of Natural Resources and Environment
ความหมาย ประเภท ประโยชน ความจําเปน วัตถุประสงค วิธีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาทดลอง เพื่อ
แกปญ
 หาตามสภาพความเปนจริงในทองถิน่

4063404

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Environmental Laws
ศึกษาถึงประวัติ ความเปนมา ความสําคัญ นโยบายและขอกําหนด
การออกกฎหมายเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมของประเทศไทยและตางประเทศ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และบัญญัติตาง ๆ ทางดาน
สาธารณสุข แรงงาน อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
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4063405

กฎหมายทางทะเล
2(2-0)
Laws of the Sea
ศึกษาถึงกฎหมายทางทะเลของไทย กฎหมายระหวางประเทศทางทะเล
ของเขตนานน้าํ ไทย ความรูพื้นฐานทางการเดินเรือ และการเกิดมลพิษทางทะเล
กฎหมายเกีย่ วของกับการควบคุมมลพิษทางทะเล

4063406

กฎหมายปาไมและสัตวปา
2(2-0)
Forestry and Wildlife Laws
ศึกษาถึงวิวฒ
ั นาการของกฎหมายปาไมและสัตวปา กฎหมายปาไมและ
สัตวปา ที่สําคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับปาสงวนแหงชาติ
อุทยาน วนอุทยาน เขตรักษาพันธสัตวปา สวนรุกขชาติ เปนตน ปญหาและ
อุปสรรคในการแกไขกฎหมายเกีย่ วกับปาไมและสัตวปา

4063407

การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Analysis and Impact Assessment
ศึกษาสภาวการณและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การประเมินและ
การพยากรณผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ
ชีวภาพและเศรษฐกิจ
สังคม การสรุป รวบรวมสาเหตุ และตัวการที่ทาํ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบและเสนอวิธกี ารแกไขอยางมีประสิทธิภาพ

4063408

การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3(2-2)
Solid Wastes and Disposal
ศึกษาปริมาณและองคประกอบขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ผลกระทบขยะ
มูลฝอยตอสิ่งแวดลอม ระบบการขนถาย วิวฒ
ั นาการการกําจัดขยะ การรวบรวม
และกระบวนการเก็บขยะ การสํารวจและวิเคราะหขยะ วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะของประเทศไทย เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การนําขยะไปใชประโยชน (Recycling)
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4063409

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2(1-2)
Industrial Safety
ศึกษาถึงสาเหตุและธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุ หลักการควบคุมและ
ปองกันอุบัติเหตุ วิธีการเก็บสถิติขอมูล การตรวจสอบความปลอดภัยใหเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับงานความปลอดภัย วิธีการใหสวัสดิศกึ ษา รวมถึงการ
ประเมินถึงอันตรายอันเกิดจากกรรมวิธี และ สภาพแวดลอมในการทํางานชนิด
ตาง ๆ

4063410

สุขศาสตรอุตสาหกรรม
2(2-0)
Industrial Hygiene
ศึกษาถึงปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่อาจเปนสาเหตุทใี่ หเกิดอันตรายกับคนที่
ทํางานในอุตสาหกรรมตามประเภทและลักษณะของงานที่แตกตางกัน หลักการ
ควบคุมและปองกันอันตราย และการสืบสวนสาเหตุของอันตรายในงานอุตสาหกรรม

4063411

การสุขาภิบาลในอาคาร
2(1-2)
Building Sanitation
ศึกษาระบบน้าํ ใชและระบบน้ําทิ้งในอาคาร การออกแบบทอ การระบาย
ควัน ระบบปองกันอัคคีภยั การจัดเก็บขยะ ระบบบําบัดน้ําทิ้ง มาตรฐานน้ําทิ้ง
จากอาคาร พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

4063412

การสุขาภิบาลในโรงงาน
3(2-2)
Industrial Sanitation
ศึกษาหลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของโรงงานอุตสาหกรรม การแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมในโรงงาน การควบคุมและการปรับปรุงสภาวะแวดลอมของ
โรงงานใหถกู สุขลักษณะ

146

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4063413

เทคโนโลยีทางอนามัยสิ่งแวดลอม
2(1-2)
Environmental Health Technology
ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคในการจัดการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม
ของที่อยูอาศัย บริการตาง ๆ ใหถกู ตองตามหลักสุขาภิบาล ปลอดภัยตอสุขภาพ
และเหมาะสมตอการใชประโยชนของบุคคลระดับตาง ๆ ในสังคม ศึกษาคนควา
ทดลองเพื่อการปองกัน และ แกไขปญหาทางดานอนามัยสิ่งแวดลอมในลักษณะ
ตาง ๆ ตามสถานการณปจ จุบัน

4063414

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Pollution Control Technology
การพัฒนาเทคโนโลยี ในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีใน
การควบคุมและกําจัดมลพิษแตละประเภท ไดแก มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ขยะและสิ่งปฏิกูล การควบคุม
มลพิษสิ่งแวดลอมในประเทศไทย คามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม

4063415

การสํารวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอม
3(2-2)
Environmental Survey and Monitoring
ศึกษาวิธกี าร และเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน
คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน เปนตน การวางแผนสํารวจขอมูล การ
เก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง การวิเคราะหคณ
ุ ภาพสิ่งแวดลอมในภาคสนาม
การวิเคราะหขอ มูลและการนําเสนอขอมูลจากการสํารวจ

4063416

การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2(1-2)
Noise Pollution and Vibration Control
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเสียง ระบบการไดยนิ ผลกระทบของ
มลพิษทางเสียง แหลงกําเนิดของความสั่นสะเทือนและผลกระทบตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน
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4063417

หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-2)
Principles of Watershed Management
ลุม น้ําและความคิดเกี่ยวกับลุม น้ํา โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ําและ
สมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมน้าํ เพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและ
อัตราการไหลของน้ํา การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน
อุทกภัย
ความแหงแลง และมลพิษในพื้นที่ลมุ น้ํา การพัฒนาแหลงเสื่อมโทรมของพื้นที่ลมุ น้ํา
ความรูเบื้องตนในการสํารวจและวิเคราะหลมุ น้ํา เพื่อวางแผนจัดการลุมน้ํา

4063418

พื้นฐานทางวิศวกรรมแหลงน้ํา
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 พืน้ ฐานทาง
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

4063419

การเพาะเลี้ยงชายฝง
2(1-2)
Aquaculture
ศึกษาถึงประเภทการเพาะเลีย้ งชายฝง
สถานการณเพาะเลี้ยงชายฝง
คุณภาพน้ํา เพือ่ การเพาะเลีย้ งชายฝง โรคสัตวน้ําพื้นฐาน ปญหาการเพาะเลี้ยง
ชายฝง การเพาะเลี้ยงชายฝงกับปญหามลพิษทางน้ํา
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4063420

สิง่ แวดลอมกับการพัฒนา
3(3-0)
Environment and Development
ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมศึกษากับการพัฒนา
ปญหา
สิ่งแวดลอม ผลกระทบของการพัฒนาทีม่ ีตอคุณภาพสิง่ แวดลอม การวางแผน
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดความขัดแยงระหวางการพัฒนากับการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4063501

การจัดการสิ่งแวดลอม
2(1-2)
Environmental Management
ศึกษาหลักการวิเคราะห และการจัดการระบบสิ่งแวดลอม
สํารวจ
รวบรวมขอมูลและศึกษาผลกระทบเพือ่ การวางแผนแกปญ
 หาสิ่งแวดลอม โดย
มุง เนนการจัดการและพัฒนาแบบยั่งยืน

4063801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
2(90)
Preparation for Professional Experience in Environmental Science
จัดใหมกี ิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานใน
วิชานั้น ๆ

4064101

นิเวศวิทยาทางทะเล
3(2-2)
Marine Ecology
สิ่งแวดลอมทางทะเล การแบงเขตในทะเล สิง่ มีชีวิตในทะเล สังคมสิ่งมี
ชีวิตในบริเวณชายฝง สังคมสิ่งมีชีวิตในทองทะเล น้ํากรอย มลพิษในทะเล และ
การอนุรกั ษ
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4064102

นิเวศวิทยาพรรณไมน้ํา
3(2-2)
Aquatic Plant Ecology
ศึกษาพรรณไมนา้ํ ถึงวงศและสกุลที่มใี นประเทศไทย โดยเฉพาะไมดอก
รวมถึงวิธกี ารจัดจําแนก ตนกําเนิด สภาพนิเวศวิทยา วัชพืชและความสําคัญทาง
ดานเศรษฐกิจ

4064103

นิเวศวิทยาประยุกต
3(2-2)
Applied Ecology
ศึกษาเกีย่ วกับระบบนิเวศที่เกี่ยวของกับการเกษตร สัตวปา อุตสาหกรรม
ปาไม ทรัพยากรธรณี อุตสาหกรรมเหมืองแร การเพาะเลี้ยงชายฝง ตลอดจน
ประโยชนทไี่ ดรบั จากทะเล

4064201

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Microbiology
ชนิดของจุลนิ ทรียใ นสิ่งแวดลอม จุลนิ ทรียใ นอาหาร น้าํ ดิน และการ
สุขาภิบาล อิทธิพลของจุลินทรียตอ สิ่งแวดลอมและการควบคุมแกไข จุลินทรีย
กับอุตสาหกรรม ประโยชนและโทษของจุลินทรีย

4064202

ปฏิบตั ิการอนามัยสิ่งแวดลอม
2(1-2)
Environmental Health Laboratory
ศึกษาการใชเครื่องมือและอุปกรณการเก็บตัวอยาง การตรวจวัด การ
วิเคราะห และการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทํางานดานกายภาพ และเคมี
ทดลอง ปฏิบัติ และฝกทักษะการใชอปุ กรณ การตรวจวัด การสรุปสภาพการณ
และการเสนอรายงานผลการตรวจวิเคราะห
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4064203

สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการทํางาน
2(1-2)
Environment and Work Physiology
ศึกษากลไกการทํางานของรางกายภายใตสภาวะแวดลอม ทัง้ ทางรางกาย
และจิตใจในการทํางานชนิดตาง ๆ รวมทั้งความสามารถในการทํางานของมนุษย
และขอจํากัดในการทํางานอันเนื่องมาจากปจจัยในรางกาย การประเมินคาความ
สมบูรณของรางกาย และความเมื่อยลาจากการทํางาน ทัง้ นี้เพื่อเปนหลักในการ
สรางสภาวะการทํางานที่ถกู ตอง

4064204

โรคจากการประกอบอาชีพ
2(2-0)
Diseases in Occupation
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชีพ จากสาเหตุทางกายภาพ ชีวภาพ และสารเคมี การวินิจฉัยและ
จําแนกสาเหตุ การเจ็บปวยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ตลอดจนการปองกัน
และแกไข

4064205

สภาวะแวดลอมเชิงฟสกิ ส
3(3-0)
Physical Environment
ศึกษาเกีย่ วกับสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวกับการแผรงั สี การสงผานความรอน
มวล และโมเมนตัม สมดุลพลังงานของระบบพื้นดินและบรรยากาศ ความชื้นใน
สภาวะแวดลอม ความแตกตางระหวางอุณหภูมใิ นชนบทและในเมือง

4064401

การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Development Planning
มนุษยและการตั้งถิ่นฐานในภูมภิ าคตาง ๆ ของโลก กลุมเชื้อชาติศาสนา
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
ปญหาที่เกีย่ วกับทรัพยากรมนุษยในปจจุบนั
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย
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4064402

พื้นฐานทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Health Engineering Foundation
ศึกษาเกีย่ วกับพื้นฐานทางวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม คุณสมบัติของ
วัตถุตาง ๆ เมื่อถูกแรงกระทํา คุณสมบัติของของเหลว และแกสที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานวิศวกรรม สุขาภิบาล คุณสมบัติของดินในการซึมน้ํา การรับน้ําหนัก
การคงรูปเมื่อขุดเจาะ การไหลของน้ําใตดนิ การทํางานของเครื่องสูบชนิดตาง ๆ
การออกแบบกอสราง เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็กในงานดานการสุขาภิบาลบางอยาง เชน บอน้ํา หอถังสูง รวมทั้งการคํานวณราคาประมาณการกอสรางที่
จําเปนในงานสุขาภิบาล

4064403

เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสีย
3(2-2)
Technology in Wastewater Treatment
ศึกษาองคประกอบของน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตาง ๆ การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะกับสภาพพืน้ ที่ และลักษณะ
น้าํ ทิ้ง มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผนจัดการ
คุณภาพการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียพืน้ ฐาน

4064404

การดูแลและควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย
3(2-2)
Wastewater Treatment Plan Miantenance and Operation
ประเภทของระบบบําบัดน้ําเสียที่นยิ มใชในประเทศ การรวบรวมน้ําเสีย
เขาระบบการเก็บตัวอยางน้ําเสีย การวิเคราะหน้ําในระบบบําบัด การประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัด
การดูแลควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียแบบเลี้ยง
ตะกอน (Activated Sludge) ผังระบบน้ําทิ้ง พืน้ ฐานวิชาวาดวยการไหล
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4064405

การบําบัดน้าํ ทิ้งจากชุมชน
3(2-2)
Domestic Wastewater Treatment
ศึกษาถึงแหลงกําเนิดคุณสมบัติและปริมาณน้ําทิ้ง จากชุมชนมาตรฐาน
น้าํ ทิ้งจากชุมชน ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับการบําบัดน้ําโสโครก การควบคุมและ
แกไขระบบบําบัดน้ําเสีย

4064406

หลักและวิธีการทางอนามัยสิง่ แวดลอม
3(2-2)
Environmental Health Approach
ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางอนามัยสิ่งแวดลอม ความเขาใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลและสังคม ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย
การเรียนรู และการจูงใจ โครงสราง สังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชนทั่วไป
องคประกอบที่มีอทิ ธิพลตอโครงการพัฒนาอนามัย

4064407

การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิง่ แวดลอม
3(2-2)
Environmental Health Planning and Supervision
ศึกษาหลักเกณฑในการประเมินปญหาทางอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศ
การบริหารและดําเนินการทัง้ ในสวนภูมภิ าค
หลักการวางแผนและโครงการ
การประเมินโครงการ
หลักการวิธกี ารที่จะมาใชในการนิเทศงานการพัฒนา
บุคลากร

4064408

แบบจําลองทางสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Modeling
ศึกษาหลักการวางแผนขั้นพืน้ ฐานทางนิเวศวิทยา การออกแบบทดลอง
วางแผนของระบบนิเวศในสถานการณจาํ กัดตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางการวางแผน
และพัฒนาทางนิเวศวิทยา
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4064409

การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
3(2-2)
Land Use Planning
ความหมาย ความสําคัญของการใชประโยชนที่ดิน สภาพการใชทดี่ นิ ใน
ประเทศไทย การจําแนกและหลักการจําแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการใชที่ดินและ
อื่น ๆ การวางแผน การใชประโยชนที่ดิน เนนกิจกรรมการใชที่ดินใน
ประเทศไทยเปนสําคัญ

4064410

การวางผังเมืองและผังภาค
3(2-2)
Urban and Regional Planning
ทฤษฎีการวางผังเมือง โครงสรางและการกระจายตัวของประชากร การ
วางแผนการใชที่ดนิ ในเขตเมืองและชนบท การกําหนดเขตการใชประโยชนที่ดนิ
(Zoning) กฎหมายผังเมือง นโยบายการพัฒนาเมือง การวางผังจราจร การวางผัง
เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

4064411

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(2-2)
Technology for Air Pollution Control
แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ สารมลพิษ
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศ เทคโนโลยีการควบคุมสารมลพิษทาง
อากาศจากยวดยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารตาง ๆ

4064412

การใชแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2(1-2)
Map for Natural Resource Management
พื้นฐานความรูทางการอานและเขียนแผนที่ การเก็บขอมูลและการแสดง
ขอมูลทั้งทางกายภาพและสังคมในแผนที่ การใชแผนทีเ่ พื่อการศึกษาสถานภาพ
ของทรัพยากร และวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นทีต่ าง ๆ
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4064413

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากร
3(2-2)
Computer for Resource Management
ระบบคอมพิวเตอร การรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร
การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการประมวลผลขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ

4064414

การควบคุมการพังทลายของดิน
3(2-2)
Soil Erosion Control
ขบวนการพังทลายของดิน ปจจัยที่มผี ลตอการพังทลายของดิน ผลกระทบ
ของการพังทลายของดินตอทรัพยากรอื่น แนวทางปฏิบัตเิ พื่อควบคุมการพังทลาย
ของดิน

4064802

การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
5(350)
Field Experience in Evironmental Science
ใหมกี ารฝกปฏิบัติงาน หรือจัดทําโครงการ ศึกษาเฉพาะในชุมชน โดย
ใหมกี ารรวบรวมขอมูล ศึกษาสภาพปญหา วิเคราะหและแสดงความสามารถ
ในทางสรางสรรคทจี่ ะคลี่คลายปญหาทางดานสิ่งแวดลอมดวยตนเอง แลวจัดทํา
เปนรายงานเสนอตออาจารย และผูนาํ ในชุมชน

4064901

สัมมนาสิ่งแวดลอม
1(0-2)
Seminar in Environment
การเสนอรายงานเกีย่ วกับปญหาทางสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีและ
สิ่งประดิษฐใหม ๆ แนวความคิด ผลงาน ขอมูล หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมที่อาจจะมีผลกระทบตอการดํารงชีวติ และสุขภาพอนามัยของมนุษย โดยการ
ศึกษาและคนควาจากแหลงตาง ๆ แลวนํามาอภิปราย เพื่อประโยชนในการศึกษา
เพิ่มเติม หรือนําไปประยุกตใชตอไป
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การวิจยั สิ่งแวดลอม
3(0-6)
Environmental Research
ศึกษาคนควาและวิจยั ขั้นพืน้ ฐานทางดานสิง่ แวดลอมเสนอเปนรายงาน
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หมูวชิ าวิทยาศาสตรสุขภาพ
(407)

หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยอยตามองคความรูของลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ :1. วิทยาศาสตรการแพทย
2. พฤติกรรมศาสตร จิตวิทยา บุคลิกภาพและสังคม
3. การบริการและบริหารจัดการสุขภาพ
4. เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพ
5. การดูแลสุขภาพ
6. การวัด การประเมินผล และการวิจัย
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ การสัมมนา

ไดจดั เปนหมู
(407-1--)
(407-2--)
(407-3--)
(407-4--)
(407-5--)
(407-6--)
(407-7--)
(407-8--)
(407-9--)
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หมูวชิ าวิทยาศาสตรสุขภาพ (407)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4071101 4072101
4071103
4071104
4071105
4071202
4071203
4071204
4071301 4071201
4071302
4071303 4071301
4071304
4071402
4071601
4072101
4072102 4072102
4072103
4072201 4072201
4072204
4072205
4072206
4072207
4072208
4072209
4072304
4072305

ชื่อวิชา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
การวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
การสุขาภิบาลอาหาร
อุบัติภยั ศึกษา
วิทยาศาสตรความปลอดภัย
สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
สวัสดิศึกษา
วิทยาศาสตรความปลอดภัย
สุขวิทยาอาหาร
วิทยาการระบาด
การสาธารณสุขชั้นนํา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
กายวิภาคของมนุษย
พฤติกรรมศาสตร
ความปลอดภัยกับผูบริโภค
อัคคีภัยและการปองกัน
ความปลอดภัยเกีย่ วกับไฟฟา
สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
อุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล
การสุขาภิบาลในโรงงาน
การปฐมพยาบาลและการดูแลผูปว ยที่บา น
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผูปว ยที่บา น

น(ท-ป)
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)

158
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4072306
4072307
4072308
4072309
4072310
4072311
4072312
4072313
4072314
4072315
4072316 4074302
4072317 4073202
4072318 4072201
4072319
4072320
4072321
4072322
4072323
4072401
4072402
4072403
4072404 4072301
4072405 4072306
4072406 4071403
4072407
4072408
4072501
4072502

ชื่อวิชา
การปฐมพยาบาล
ปฏิบัติการปฐมพยาบาล
โภชนาการ
โภชนาการสาธารณสุข
การสุขาภิบาลอาหาร
สุขภาพผูบริโภค
เภสัชวิทยาสําหรับเด็ก
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฏิบัติการเลีย้ งดูเด็ก
นันทนาการสําหรับเด็ก
หลักการควบคุมโรค
ปญหาสุขภาพและการปองกัน
เพศศึกษา
อาชีวอนามัย
สุขภาพสิ่งแวดลอม
เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
เภสัชวิทยา
พิษสุราและสารเสพติด
การสาธารณสุข
หลักและวิธกี ารสุขศึกษา
เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา
โครงการสุขภาพในโรงเรียน
สุขศึกษาในชุมชน
โรคเด็กและการปองกัน
จุลชีววิทยาพืน้ ฐาน
ปรสิตสาธารณสุข
เทคโนโลยีทางสุขศึกษา
ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสุขศึกษา

น(ท-ป)
3(3-0)
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
รหัสใหม รหัสเกา
4072503
4072504
4072505
4072506
4072507
4072508 4072502
4072509
4072510
4072603 4072603
4072801
4072802
4072803
4072804
4073103 4071402
4073201
4073202
4073203 4073513
4073204 4073505
4073205 4073506
4073206
4073207
4073208
4073209 4074102
4073210 4073204
4073211 4073205
4073212 4073206
4073213 4073207
4073214 4073208

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สารสนเทศทางสุขภาพ
ปฏิบัติการสารสนเทศทางสุขภาพ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสุขศึกษา
การสื่อสารและการประชาสัมพันธทางสุขภาพ
อนามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล
สุขภาพอนามัยครอบครัว
การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
สุขภาพจิตชุมชน
การสาธารณสุขมูลฐาน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1
วิทยาการระบาด
สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ทักษะชีวิต
สุขภาพจิต
สุขภาพจิตเด็ก
สุขภาพจิตผูสูงอายุ
ศิลปะเพื่อการสรางสรรคสําหรับเด็ก
การเลนและของเลนเพื่อการพัฒนาการเด็ก
การพัฒนาความคิดสรางสรรคเด็ก
การดูแลเด็กและผูสูงอายุ
การปองกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ
ความปลอดภัยในการจราจรและขนสง
วัตถุระเบิด
การบรรเทาสาธารณภัย
อุบัติภยั กลุมชน

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
รหัสใหม รหัสเกา
4073215 4073209
4073216 4073210
4073217 4073211
4073218
4073219
4073220
4073301
4073305
4073306
4073321
4073323
4073324
4073325
4073326
4073327
4073328
4073329
4073330
4073331
4073332
4073402
4073403
4073404
4073407
4073408
4073409
4073410
4073411

ชื่อวิชา
เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย
การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานความปลอดภัย
สุขศาสตรอุตสาหกรรม
อนามัยสิ่งแวดลอม
การจัดหาน้ําสะอาดและการกําจัดของเสีย
มลพิษกับสุขภาพ
ยาและสารเสพติด
โภชนศาสตร
สุขศึกษา
อาหารและยาในชีวติ ประจําวัน
วิทยาศาสตรสุขภาพ
อนามัยครอบครัว
การดูแลสุขภาพแมและเด็ก
อุบัติภยั ศึกษาสําหรับเด็ก
สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
สวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ
การเลีย้ งดูเด็กที่มคี วามบกพรองทางกาย
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก
การยศาสตรเพื่อสุขภาพ
สถิติสาธารณสุข
โรคติดตอและโรคไมติดตอ
พิษวิทยา
โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
สุขศึกษาเบ็ดเสร็จ
สุขศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ
การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก
การจัดประสบการณสําหรับเด็ก

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4073412
4073413 4073608
4073414
4073501
4073511
4073514
4073515
4073516
4073518
4073519
4073605 4073601
4073611
4073612
4073613
4073614
4073615
4073701
4073805
4073901
4073902
4074103
4074333
4074334
4074414
4074415
4074416
4074417
4074418

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูสูงอายุ
ทันตสุขภาพ
ระบาดวิทยา
พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย
การจัดการเพื่อลดการสูญเสีย
ปรัชญาความปลอดภัย
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 1
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 2
ชีวสถิติสาธารณสุข
การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 1
การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา
สังคมวิทยาการสาธารณสุข
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารงานสาธารณสุข
การยศาสตร
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรความปลอดภัย3
ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข
ระเบียบวิธีวิจยั ทางสาธารณสุข
การพัฒนาอนามัยชุมชน
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
สุขภาพผูสูงอายุ
การสงเสริมสุขภาพ
การบริการทางการแพทยเบือ้ งตน
การบริหารงานสุขศึกษา
การนิเทศงานสุขศึกษา
การบริหารงานสาธารณสุข

2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
(0-4)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4074419
4074420
4074421
4074422
4074424
4074425
4074502
4074603
4074604
4074605
4074606
4074607
4074701
4074805 4074807
4074806 4074808
4074807 4084805
4074808 4084806
4074809
4074810 4074805
4074811
4074812
4074813 4074808
4074814
4074815
4074901
4074902
4074903
4074908

ชื่อวิชา
การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
สุขศึกษาในโรงพยาบาล
การแนะแนวสุขภาพ
การคิดเชิงระบบ
การแพทยแผนไทย
ปฏิบัติการแพทยแผนไทย
เวชศาสตรฟนฟู
ชีวสถิติวทิ ยาศาสตรสุขภาพ
การวิจยั สุขศึกษา
การวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย
ทันตกรรมพื้นฐาน
การฝกอบรมความปลอดภัย
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรความปลอดภัย 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสาธารณสุขชุมชน 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพสาธารณสุขชุมชน 3
การสัมมนาสุขศึกษา
การสัมมนาการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็ก
การศึกษารายกรณี
สัมมนาความปลอดภัย

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
1(0-3)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(90)
3(270)
2(90)
3(250)
2(90)
5(450)
2(90)
5(450)
5(450)
2(90)
5(400)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4074909
การวิจยั ทางสาธารณสุข
4074910
สัมมนาสาธารณสุข

ชื่อวิชา

น(ท-ป)
3(3-0)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ (407)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4071101

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
3(2-2)
Human Anatomy and Physiology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู
เบื้องตน และคําศัพททางกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา โครงสรางรางกายมนุษย
เซลล และเนื้อเยื่อ รูปราง ลักษณะ ตําแหนง โครงสรางและหนาที่ของระบบ
ตาง ๆ ของรางกาย

4071103

กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
2(1-2)
Anatomy and Physiology 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู
เบื้องตนและคําศัพททางกายวิภาคศาสตรและสรีรศาสตร โครงสรางรางกายมนุษย
รูปราง ลักษณะ ตําแหนง และหนาที่การงานของอวัยวะในระบบโครงราง
ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท

4071104

กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2)
Anatomy and Physiology 2
ศึกษารูปราง ลักษณะ ตําแหนงและหนาที่การทํางานของอวัยวะในระบบ
หายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย
ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ ความสัมพันธในแตละระบบของรางกาย
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4071105

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
2(2-0)
Anatomy and Physiology
ศึกษาเกี่ยวกับรางกายของมนุษย หนาที่ของอวัยวะและระบบตาง ๆ ของ
รางกาย ตลอดจนหนาที่ของเซลเนื้อเยี่อรอบผิวหนัง เพื่อเปนรากฐานความรูใน
การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว

4071202

การสุขาภิบาลอาหาร
3(3-0)
Food Sanitation
โรคที่เกิดจากอาหาร สาเหตุของโรค การแพรเชื้อและวิธีการปองกัน
สุขวิทยาสวนบุคคลของผูประกอบการ และสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งเครื่องมือ
การผลิตและความสะอาดของสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร
อนามัยในการแตะตองอาหาร พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค กฎหมายอาหาร
มาตรฐานของอาหารและการปรับมาตรฐาน

4071203

อุบัติภัยศึกษา
2(2-0)
Accidentology
นโยบายและแผนหลักการปองกันอุบัติภยั แหงชาติ แนวทางการดําเนินงาน
การปองกันอุบัติภัย
กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันอุบัติภัย
การวิเคราะหปญ
 หาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น กิจกรรมการปองกันอุบัติภยั กับการสราง
จิตสํานึกมาตรฐาน ความปลอดภัยในการผลิตสื่อ การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ
การวิจยั และการประเมินผล
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4071204

วิทยาศาสตรความปลอดภัย
3(3-0)
Safety Science
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย
ประเภทของอุบัติภัย สาเหตุของอุบัติภัย การสูญเสียที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัย
การปองกันอุบัติภัย เทคโนโลยีความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
และหลักการสัมมนาแนวทางการ
ดําเนินงานการปองกันอุบัติภยั จากการทํางาน

4071301

สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
2(2-0)
Personal and Community Health
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง
และสุภาพชุมชน องคประกอบสําคัญของการมีสขุ ภาพดี ความเชื่อ และความ
เขาใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ ปญหาสุขภาพในชุมชน แนวทางการแกไขปญหาสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพชุมชน

4071302

สวัสดิศึกษา
2(2-0)
Safety Education
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของวิชาสวัสดิศกึ ษา สาเหตุของอุบัติเหตุ
ความปลอดภัยในบาน โรงเรียน การกีฬา การเกษตร อุตสาหกรรม การจราจร
และคนเดินเทา แกสหุงตม และความปลอดภัยเกี่ยวกับอาวุธเทอรโมนิวเคลียร

4071303

วิทยาศาสตรความปลอดภัย
2(2-0)
Safety Science
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวิทยาศาสตรความ
ปลอดภัย ปจจัยที่กอ ใหเกิดอุบัติเหตุ ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีความ
ปลอดภัย กฏหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานความปลอดภัย
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4071304

สุขวิทยาอาหาร
2(2-0)
Food Hygiene
ความจําเปนของการสุขาภิบาลอาหาร โรค และโทษที่เกิดจากอาหาร
เปนพิษที่ปนมากับอาหารและการปองกัน การควบคุมการผลิตอาหารใหปลอดภัย
กฎหมาย และเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับอาหาร

4071402

วิทยาการระบาด
2(2-0)
Epidemiology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย และประโยชนของระบาดวิทยา นิเวศ
วิทยาของมนุษย หลักการปองกันโรค มาตรการการวัดของการปวยและการตาย
ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การสืบสวนการระบาดของโรค ระบาดวิทยาและ
การควบคุมการติดเชื้อจากโรงพยาบาล ระบาดวิทยาดานประยุกต ความผิดพลาด
ทีพ่ บบอย ๆ ในการระบาดวิทยา

4071601

การสาธารณสุขชั้นนํา
2(2-0)
Introduction to Public Health
ประวัติและควมสําคัญของงานสาธารณสุข บทบาทของกระทรวงสาธารณ
สุข ระบบการสาธารณสุขในประเทศไทยและนวกรรมสาธารณสุข นโยบายการ
แกปญ
 หาสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุข
ของประเทศ

4072101

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย
3(2-2)
Human Anatomy and Physiology
ความรูเกี่ยวกับรางกายมนุษย โครงสราง รูปรางลักษณะและหนาที่ของ
ระบบตาง ๆ ทัง้ ในลักษณะที่ปกติและผิดปกติ เมื่อเกิดโรคภัยไขเจ็บและความ
พิการตาง ๆ
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4072102

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-2)
Microbiology and Parasitology
ศึกษาลักษณะรูปรางของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซียและปาราสิต
วงจรชีวติ ของจุลนิ ทรียที่ทําใหเกิดโรค การระบาดของเชื้อโรค การควบคุมและ
กําจัดจุลนิ ทรีย

4072103

กายวิภาคของมนุษย
3(3-0)
Human Anatomy
ความรูเกี่ยวกับรางกายของมนุษย ศึกษารายละเอียดในเรื่องโครงสราง
องคประกอบ รูปรางลักษณะของระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย ความผิดปกติ
ในดานรูปราง องคประกอบของระบบที่ทาํ ใหเกิดโรค และความพิการตาง ๆ

4072201

พฤติกรรมศาสตร
3(3-0)
Behavioral Science
แนวคิดพื้นฐานทางดานพฤติกรรมศาสตร องคประกอบ ปจจัยและอิทธิพล
ตอพฤติกรรม การสํารวจ การวัด การวิเคราะห และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ

4072204

ความปลอดภัยกับผูบริโภค
2(2-0)
Safety for Consumers
ศึกษาหลักการ วิธีการ และวิธกี ารตรวจสอบผลิตภัณฑทใี่ ชในชีวิตประจํา
วัน เพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดสํานึกในเรื่องความปลอดภัยของตนเอง และของ
ผูอนื่ ในสวนที่เกี่ยวกับการเกิดอุบัติภัย และอันตรายจากการใชผลิตภัณฑ
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4072205

อัคคีภยั และการปองกัน
3(2-2)
Fire Protection and Control
ความหมายของอัคคีภัย ประเภทของอัคคีภัย สาเหตุของอัคคีภัย แหลง
กําเนิดอัคคีภัย ผลเสียและอันตรายจากอัคคีภัย เคมีของไฟและการสันดาป การ
เกิดปฏิกิรยิ าลูกโซ การปองกันและควบคุมอัคคีภัย มาตรฐานระบบปองกัน
อัคคีภัย อาคารและการทนไฟ การบริหารจัดการในการปองกันอัคคีภยั การระงับ
อัคคีภัย การใชเครื่องดับเพลิงเคมีขนั้ ตน ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย อุปกรณ
ตรวจจับเพลิงไหมอยางอัตโนมัติ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบการหนีอคั คีภัย
การวางแผนปองกันและระงับอัคคีภัย การฝกหนีไฟ
การวางแผนฉุกเฉิน
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
ปฏิบัติการฝกการวางแผนและปองกัน
อัคคีภัย อุปกรณตรวจจับเพลิงไหมอยางอัตโนมัติ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบ
การหนีอคั คีภัย

4072206

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
3(2-2)
Electric Safety
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไฟฟา
พลังงานไฟฟา
ประเภทของไฟฟา
ประโยชนของไฟฟา อันตรายจากไฟฟา ชนิดของอุบัติภยั จากไฟฟา สาเหตุ
และการปองกันอุบัติภยั จากไฟฟา ฟวส ฉนวนกั้นไฟฟา เครื่องตัดวงจร สายดิน
สัญลักษณทใี่ ชในงานไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟา การใชไฟฟา
และอุปกรณไฟฟาใหปลอดภัย
การตรวจสอบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา การ
ชวย เหลือและการปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติภยั จากไฟฟา หนวยงานที่เกี่ยวกับ
ไฟฟา ปฏิบัติการตรวจสอบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาเพื่อความปลอดภัย
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4072207

สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
3(3-0)
Occupational Health and Safety
หลักทั่วไปในการสงเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ
ขอควรปฏิบัติของผูประกอบอาชีพในดานตาง ๆ
โรคภัยไขเจ็บและอุบัติภยั ที่
เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ
การคุมครองสุขภาพและสวัสดิภาพในการ
ประกอบอาชีพทั้งในดานนายจางและลูกจาง และโครงการสงเสริมสุขภาพและ
สวัสดิภาพของผูประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดบริการอาชีวอนามัย

4072208

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
3(2-2)
Personal Protection Equipment
ความสําคัญ ประโยชนอปุ กรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล ชนิด
วิธีการใช วิธีการเก็บบํารุงรักษา ปญหาที่เกิดจากการใช ศึกษาผลการวิจัยที่
เกี่ยวของของอุปกรณคมุ ครองความปลอดภัยสวนบุคคล

4072209

การสุขาภิบาลในโรงงาน
3(3-0)
Industrial Sanitation
ศึกษาถึงมลภาวะ และของเสีย อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
มาตรการควบคุมและการบริหารจัดการ โดยเนนการสุขาภิบาล และควบคุม
คุณภาพของน้ําอากาศ แสง เสียง ความรอน และเหตุราํ คาญอื่น ๆ ซึง่ มีพษิ ตอ
สภาพแวดลอม

4072304

การปฐมพยาบาลและการดูแลผูปว ยที่บาน
3(3-0)
First Aids and Home Health Care
หลักการและเทคนิคการปฐมพยาบาลเบื้องตน การใชวัสดุอปุ กรณใน
การปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาล การดูแล การฟนฟูสภาพบุคคลในภาวะตาง ๆ
ที่บาน
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4072305

ปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการดูแลผูปว ยที่บาน
1(0-3)
Practice in First Aids and Health Care
ฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการใชวัสดุอปุ กรณในการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล การดูแลผูปว ยที่บา น การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสขุ ภาพ
บุคคลในภาวะตาง ๆ ที่บาน

4072306

การปฐมพยาบาล
3(3-0)
First Aid
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และหลักการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลผูปว ยประเภทตาง ๆ การประเมินสภาพผูปว ย โดยการจับชีพจร
การนับการหายใจ การวัดอุณหภูมแิ ละความดันโลหิต การใชวัสดุอปุ กรณใน
การปฐมพยาบาล การเคลื่อนยายผูปว ย

4072307

ปฏิบัติการปฐมพยาบาล
1(0-3)
First Aid Practice
ปฏิบัติการตรวจประเมินสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลผูปว ยประเภท
ตาง ๆ การฟนคืนชีพ การเคลื่อนยายผูปว ย การพันผา การหามเลือด การตกแตง
บาดแผลการฝกเขาเฝอก

4072308

โภชนาการ
3(3-0)
Nutrition
ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของวิชาโภชนาการ อาหารหลัก
และสารอาหาร ลักษณะ ประเภทและคุณสมบัติของสารอาหารชนิดตาง ๆ ความ
ตองการอาหารและวิธกี ารจัดอาหารสําหรับบุคคลวัยตาง ๆ ทัง้ ในดานคุณภาพ
และปริมาณอาหารหญิงมีครรภและแมลกู ออน
อาหารสําหรับบุคคลในภาวะ
และวัยตาง ๆ การเลือกอาหารสําหรับครอบครัว สุขาภิบาลอาหาร
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4072309

โภชนาการสาธารณสุข
3(3-0)
Public Health Nutrition
ลักษณะ ประเภท และคุณสมบัติของสารอาหารชนิดตาง ๆ ความตองการ
อาหารและวิธีจัดอาหาร สําหรับบุคคลวัยตาง ๆ ทัง้ ในดานคุณภาพและปริมาณ
ปญหาโภชนาการของประเทศไทย การเฝาระวัง สํารวจประเมินสภาวะโภชนาการ
สาเหตุและแนวทางการปองกันและแกไขปญหาโภชนาการในชุมชน
รวมทั้ง
โภชนบําบัด

4072310

การสุขาภิบาลอาหาร
2(2-0)
Food Sanitation
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของการสุขาภิบาลอาหาร โรคที่เกิด
จากการบริโภคอาหารที่ไมถกู หลักสุขาภิบาล สาเหตุของโรค สุขวิทยาสวนบุคคล
ของผูประกอบอาหาร สุขาภิบาลสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งเครื่องมือการผลิตและ
ความสะอาดของสิ่งแวดลอม กฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร อนามัยในการ
ประกอบอาหาร กฎหมายอาหาร มาตรฐานของอาหารและการปรับมาตรฐาน

4072311

สุขภาพผูบริโภค
2(2-0)
Consumer Health
ความสําคัญของการบริโภคที่มีตอ สุขภาพ วิธีเลือกซื้อสินคาและบริการ
ตาง ๆ อันตรายจากการบริโภคสินคาและบริการ กฎหมายคุมครองผูบริโภค
หนวยงานและงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการบริโภค การบริโภคที่มผี ลตอสุขภาพ

4072312

เภสัชวิทยาสําหรับเด็ก
2(2-0)
Pharmacology for Children
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของเภสัชวิทยาสําหรับเด็ก นโยบาย
แหงชาติ หลักการชั่ง ตวง วัด ฤทธิ์ของยาและผลขางเคียง ยาปฏิชีวนะ ยาทั่วไป
และเฉพาะที่มผี ลตอการพัฒนาของเด็ก ยาที่จาํ เปนสําหรับเด็ก
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4072313

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
2(2-0)
Child Care
การเจริญเติบโตของทารกในครรภ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
เด็กความตองการพลังงานและสารอาหาร น้าํ นมมารดา การจัดการในการเลี้ยงเด็ก
ดวยนมมารดา ปญหาและความจําเปนในการใหนมผสม วิธีการเลีย้ งเด็กดวยนม
ผสมอาหารและอาหารเสริมสําหรับเด็ก การสรางเสริมภูมิคุมกันแกเด็ก ภาวะ
เสี่ยงอันตรายในเด็กเล็กและการปองกัน
การติดตามการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ ปฏิญญาเพื่อเด็ก และกฎเกณฑในการจําหนายผลิตภัณฑทดแทนน้ํานม
มารดา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กเพื่อเตรียมความพรอมดานรางกาย
อารมณ
สังคม และสติปญ
 ญา

4072314

ปฏิบัติการเลี้ยงดูเด็ก
1(0-3)
Practice in Child Care
ฝกปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของทารกและเด็ก การเลีย้ งเด็กดวยนมแม
การเลีย้ งเด็กดวยนมผสม การชงนม การทําอาหารสําหรับเด็ก การอาบน้ํา
เด็ก การอุมเด็ก การเปลี่ยนผาออม การหอตัวเด็ก การจับเรอ การจัดกิจกรรม
ในการสงเสริมพัฒนาดานรางกาย อารมณ และสติปญ
 ญา การดูแลเด็กวัยตาง ๆ
วัยทารก วัยกอนเรียน วัยเรียน ฯลฯ

4072315

นันทนาการสําหรับเด็ก
2(2-0)
Recreation for Children
ความสําคัญ และประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรม
เขาจังหวะ ดนตรี เกม และการเลานิทาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายและ
สติปญ
 ญา อารมณ สังคม แกเด็กวัยตาง ๆ การดูแลเด็กวัยตาง ๆ
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4072316

หลักการควบคุมโรค
2(2-0)
Principles of Disease Control
ความหมายและคําจํากัดความเกี่ยวกับการเกิดโรค โรคติดตอ โรคไมติดตอ
ธรรมชาติของการเกิดโรค ขบวนการเกิดโรคติดตอและไมติดตอ โรคที่ยงั ไมทราบ
สาเหตุ และโรคประจําถิ่น หลักและวิธกี ารปองกันควบคุมโรคและพาหะนําโรค
ภูมิคมุ กันโรค การสรางเสริมภูมิคุมกัน พระราชบัญญัติโรคติดตอ

4072317

ปญหาสุขภาพและการปองกัน
3(3-0)
Health Problem and Prevention
ภาวะสุขภาพ ปญหาสุขภาพในเขตเมืองและชุมชน วิทยาการระบาด
การติดตอของโรค ลักษณะของโรค การวินจิ ฉัย การดูแลและการปองกัน ปญหา
สุขภาพในชีวติ ประจําวัน อุบัติภัย การติดเชื้อ โรคติดตอ โรคไมติดตอ
ปญหาสุขภาพจิตโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน โรคที่เกี่ยวกับมลพิษ
สิ่งแวดลอม กลุมโรคพันธุกรรม สารเสพติด และอาการผิดปกติตาง ๆ

4072318

เพศศึกษา
2(2-0)
Sex Education
ลักษณะและความหมายของเพศ ความรูเรื่องเพศ การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธระหวางเพศ ความเชื่อและเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ ความผิดปกติทางเพศ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การวางแผนชีวิต ปญหา
เกี่ยวกับเพศ การสอนเพศศึกษา จิตเวชศาสตรกับเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของ
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา
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4072319

อาชีวอนามัย
2(2-0)
Occupational Health
ความหมายและความสําคัญของอาชีวอนามัย โรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพ อุบัติภยั อันเกิดจากการประกอบอาชีพ หลักทั่วไปในการควบคุมการปองกัน
โรค การสุขาภิบาลโรงงาน หนวยงานราชการ องคกรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
งานดานอาชีวอนามัย การดําเนินงานของโครงการอาชีวอนามัย

4072320

สุขภาพสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Environmental Health
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสุขภาพสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกบั สิ่งแวดลอมในแงนเิ วศวิทยา องคประกอบตาง ๆ ของสิ่งแวดลอมซึ่งมี
ผลกระทบตอความเปนอยูและสุขภาพที่ดีของมนุษย การสุขาภิบาลที่พกั อาศัย
โรงเรียน ชุมชน น้าํ ดื่มน้ําใช การกําจัดและการควบคุมสิ่งปฏิกูล การระงับเหตุ
รําคาญ เสียง กลิ่น ควัน อากาศ การควบคุมแมลงและสัตวนําโรค

4072321

เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
2(2-0)
Sex Education and Family Health
การศึกษาเรื่องเพศ ทัง้ ทางดานชีววิทยา สุขวิทยา จิตวิทยา และสังคม
วิทยาการเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่มีอทิ ธิพลตอการพัฒนาทางเพศ การปฏิบัติเพื่อ
รักษาสุขภาพของระบบสืบพันธุ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การปฏิบัติตน
ระหวางเพศ การเลือกคูครอง ชีวิตครอบครัว หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการสอน
เพศศึกษา
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4072322

เภสัชวิทยา
3(3-0)
Pharmacology
หลักพื้นฐานทางเภสัชวิทยา อันตรายจากการใชยา หลักการใชยา การ
คํานวณทางเภสัชกรรม การแบงกลุมยา กลไกการออกฤทธิ์ที่สาํ คัญ สรรพคุณ
วิธีใช ขนาดที่ใช อาการขางเคียงและขอหามใชของยาภายใตขอบเขตที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด บัญชียาหลักแหงชาติ ยาสามัญประจําบาน ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการใชสมุนไพร การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข

4072323

พิษสุราและสารเสพติด
2(2-0)
Alcoholism and Chemical Dependence
ความหมาย ความสําคัญของโรคพิษสุราและสารเสพติด กฏหมายเกี่ยวกับ
สารเสพติดในประเทศไทย ประเภทของสารเสพติด และผลตอรายกาย สาเหตุของ
การติดสารเสพติด ปญหาจากผูติดสารเสพติดและแอลกอฮอล การบําบัด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูติดสุราและสารเสพติด การปองกัน การแกปญ
 หา และการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติด

4072401

การสาธารณสุข
3(3-0)
Public Health
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของการสาธารณสุข การบริหาร
และบริการสาธารณสุข
สภาพปจจุบนั และปญหาสาธารณสุขของประเทศและ
ทองถิ่นตลอดจนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา นโยบายและแผนพัฒนา
สาธารณสุข ระบบการบริการ การดําเนินงานและนวกรรมสาธารณสุขของประเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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4072402

หลักและวิธีการสุขศึกษา
3(3-0)
Principles and Methods of Health Education
ความหมาย ขอบขายและแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา
สภาพปจจุบัน และปญหาที่เกี่ยวกับสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการ
ทางสุขศึกษา พฤติกรรมของบุคคลและกลุม การเรียนรู การจูงใจ การสื่อสารใน
งานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการเปลี่ยนแปลง

4072403

เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา
1(0-3)
Technique and Skill in Health Education
การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะทางสุขศึกษา การพูด การเขียน การ
นําเสนอการจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน
โรงพยาบาลและชุมชน เพื่อการ
ปฏิบัติงานสุขศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล

4072404

โครงการสุขภาพในโรงเรียน
2(2-0)
School Health Program
ความหมาย สุขภาพในโรงเรียน การศึกษาปญหาสุขภาพ การจัด
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหถกู สุขลักษณะ บริการดานสุขภาพในโรงเรียน การ
สอนสุขศึกษาในโรงเรียน
ความสัมพันธระหวางบาน โรงเรียน และชุมชนใน
การแกปญ
 หาสุขภาพ ความสําคัญของการจัดบริหารและการประเมินผลโครงการ

4072405

สุขศึกษาในชุมชน
2(2-0)
Community Health Education
ความหมาย วัตถุประสงค ความรูทวั่ ไปและลักษณะของชุมชน องคกร
ในชุมชน วิธีการศึกษาและวินจิ ฉัยชุมชน หลักและวิธีการทางสุขศึกษาในการ
ดําเนินงานสุขศึกษาในชุมชน
การวางแผนงานและประเมินผลงานสุขศึกษาใน
ชุมชน
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4072406

โรคเด็กและการปองกัน
2(2-0)
Pediatric Disease and Prevention
ศึกษาโรคและภูมแิ พที่มกั เกิดขึ้นกับเด็กวัยตาง ๆ รูส าเหตุวิธีปอ งกันและ
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องตนเกี่ยวกับโรคและ
ภูมิแพตาง ๆ

4072407

จุลชีววิทยาพื้นฐาน
2(1-2)
Fundamental Microbiology
ชนิด รูปราง ลักษณะของจุลนิ ทรียช นิดตาง ๆ การติดตอ การเกิดโรค โดย
เนนเฉพาะเชื้อที่สามารถพบไดบอ ย ๆ การปองกันการระบาดของเชือ้ โรค วิทยา
ภูมิคมุ กัน และการฝกปฏิบัติการตรวจหาเชื้อจุลนิ ทรีย

4072408

ปรสิตสาธารณสุข
2(1-2)
Parasitology for Public Health
รูปรางลักษณะ วงจรชีวิต ความสัมพันธระหวางปรสิตกับคน ระบาดวิทยา
การติดตอ การควบคุมและการปองกันปรสิตที่เปนปญหาสาธารณสุขในประเทศ
ไทย และฝกปฏิบัติการตรวจหาปรสิตที่สําคัญในภูมภิ าค

4072501

เทคโนโลยีทางสุขศึกษา
2(2-0)
Health Education Technology
การศึกษาและสํารวจแหลงบริการสุขภาพรวมทั้งวัสดุอปุ กรณที่มใี นชุมชน
เชน ศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีอนามัย ฯลฯ ตลอดจนศึกษาถึง
บทบาทของแหลงบริการที่มีตอ ชุมชน ปญหาการใชบริการ ปญหาการขาดแคลน
วัสดุอปุ กรณ การนําเอาวัสดุอปุ กรณมาใช หลักและวิธีการทําวัสดุอปุ กรณการ
ผลิตการเลือกและการใช รวมทั้งการทดลองและการประเมินผลอุปกรณ

179
รหัส
4072502

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางสุขศึกษา
1(0-3)
Practice in Technology
การฝกปฏิบัติ ผลิตสื่อทางสุขศึกษา เชน แผนพับ แผนปลิว แผนใส
โปสเตอร การจัดปายนิเทศ การจัดนิทรรศการ วิดีโอ สไลด ฝกวางแผน
ผลิตสื่อที่ไดในงานสุขศึกษา
52

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 หลักปฏิบัติ แนวคิด กระบวนการและสิ่งประดิษฐตาง ๆ
ที่ทันสมัย ฝกผลิตสารสนเทศทางสุขภาพตาง ๆ ใหเกิดทักษะ นําไปทดลองใช
และประเมินผล

4072505

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสุขศึกษา
2(1-2)
Computer in Health Education
หลัก เทคนิค และวิธกี ารใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนางานสุขศึกษาให
เหมาะสมกับสถานการณ และความกาวหนาทางเทคโนโลยี
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4072506

การสื่อสารและการประชาสัมพันธทางสุขภาพ
3(3-0)
Communication and Public Relations in Health Education
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่มีตอ
การพัฒนาสุขภาพและสาธารณสุข
ปรัชญา
และองคประกอบของการ
ประชาสัมพันธกระบวนการดําเนินงานประชาสัมพันธ ความคิดสรางสรรค และ
รูปแบบและวิธกี ารสื่อสารในงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ

4072507

อนามัยในครอบครัวและเคหะพยาบาล
2(1-2)
Family Health and Home Nursing
ความหมายของสุขภาพอนามัย ปญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยใน
ครอบครัว การระวังรักษาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และอนามัยของ
สิ่งแวดลอมในบาน ทีม่ าของโรค การปองกันโรคติดตอ การดูแลผูปว ย และ
การปฐมพยาบาล

4072508

สุขภาพอนามัยครอบครัว
2(2-0)
Family Hygiene
วิธีการปฏิบัติเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บใหกบั สมาชิกในครอบครัว การใช
ยา การปฐมพยาบาล การดูแลบุคคลในครอบครัวในภาวะปกติและเจ็บปวย

4072509

การปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2)
First Aid and Basic Concept of Nursing
ความหมาย ความสําคัญของการปฐมพยาบาลและการพยาบาล หลักการ
ปองกันการติดเชื้อจากการใหบริการทางการแพทย และสาธารณสุข เทคนิค
ปราศจากเชื้อ เทคนิคการปฐมพยาบาลและการพยาบาลพื้นฐาน
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4072510

สุขภาพจิตชุมชน
2(2-0)
Community Mental Health
แนวคิดทางสุขภาพจิต
การวางรากฐานและพัฒนาการของสุขภาพจิต
ลักษณะของการมีสุขภาพจิตดี ลักษณะความผิดปกติทางภาวะสุขภาพจิต การ
ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม การปรับตัวทางเพศ พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ
และสังคม บทบาทของบาน โรงเรียน ชุมชน ที่มีตอ สุขภาพจิต การปองกันและ
สงเสริมสุขภาพจิต การใหบริการงานสุขภาพจิตผสมผสานกับงานบริการชุมชน

4072603

การสาธารณสุขมูลฐาน
2(2-0)
Primary Health Care
ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมา ความสําคัญ แนวคิด รูปแบบ องคประกอบ
และกิจกรรมในการดําเนินงาน งานสาธารณสุข ตัวชี้วัดถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน การสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4072801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Health Education 1
การพัฒนาความรู เจตคติ และทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพสุขศึกษา
การศึกษาสังเกตระบบการทํางานดานสุขศึกษา และสาธารณสุขของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง โดยเฉพาะ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเปนผูนํา การสอน การ
ประชาสัมพันธ เปนตน การเสาะแสวงหาความรู การผลิตและการเลือกใชสอื่ ที่
เหมาะสมกับงานสุขศึกษา

4072802

การฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 1
3(250)
Field Experience in Health Education 1
ฝกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน และสถานบริการ
สาธารณสุขดานใดดานหนึ่ง หรือทุกดานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพใน
ทองถิ่น ใชเวลาไมนอ ยกวา 250 ชัว่ โมง
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4072803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion 1
จัดกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนใหมคี วามรู เจตคติ และ
ทักษะทางดานการเลี้ยงดูเด็กและทารก ตลอดจนจัดใหมกี ารศึกษาคนควา
ฝกปฏิบัติ คนหาปญหาและอุปสรรค ทดลองวางแผนและฝกปฏิบัติดานการ
สงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปกติวยั ตาง ๆ

4072804

การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 1
3(250)
Field Experience in Child Health Promotion 1
จัดใหมกี ารฝกภาคสนามในสถานการณจริง ในสถานดูแลเด็ก โรงเรียน
โรงพยาบาล ฯลฯ ศึกษาสังเกตดูงานในสถานดูแลเด็ก การมีสว นรวมและทดลอง
ปฏิบัติงานในหนาที่ การวิเคราะหและประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลีย้ งดุทารก
และเด็ก

4073103

วิทยาการระบาด
3(3-0)
Epidemiology
ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย และประโยชนของวิทยาการระบาด
นิเวศนวทิ ยาของมนุษย
หลักการปองกันโรค มาตรการการวัดของการปวย
และการตาย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อและปญหาสุขภาพ
การสืบสวนทาง
วิทยาการระบาด ระบาดวิทยาทางสังคม ความผิดพลาดที่พบไดบอ ยทางระบาด
วิทยา

4073201

สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Sefety Education for Pre – School Childen
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของสวัสดิศกึ ษา ความปลอดภัยในบาน
โรงเรียน
ชุมชน ลักษณะของอุบัติภยั และการปองกันตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย การปองกันและการปฐมพยาบาลจากสารพิษ อาหาร ของเลน และสิ่ง
เสพติดใหโทษ
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4073202

ทักษะชีวิต
2(2-0)
Life Skills
ความหมาย แนวคิด
ความสําคัญของทักษะชีวิตตอการดํารงชีวิต
องคประกอบของทักษะชีวิต ทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ
ความคิดสรางสรรค การสรางจิตสํานึก ความตระหนักในความรับผิดชอบตอ
สังคม การฝกทักษะเกี่ยวกับการสื่อสาร การตัดสินใจและการแกปญ
 หาใน
ชีวิตประจําวัน

4073203

สุขภาพจิต
2(2-0)
Mental Health
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ พัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพ การเลีย้ งดูที่ถูกตอง การปรับตัว ประเภทของความผิดปกติทางจิต
ปญหาสุขภาพจิต สาเหตุและแนวทางการปองกันและแนวทางการแกไข และ
การสงเสริมสุขภาพจิตแตละวัน

4073204

สุขภาพจิตเด็ก
2(2-0)
Child Mental Health
ความหมาย ความสําคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบคุ ลิกภาพ พัฒนาการ
บุคลิกภาพของวัยเด็ก อิทธิพลการเลี้ยงดูที่มผี ลตอสุขภาพจิตเด็ก ปญหาสุขภาพจิต
ในระหวางตั้งครรภ ปญหาสุขภาพจิตของเด็กในชวงวัยตาง ๆ ปฏิกิรยิ าการ
ปรับตัวในวัยเด็ก พฤติกรรมแปรปรวนในวัยเด็ก การสงเสริมภาพจิต และการ
พัฒนาเด็ก
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4073205

สุขภาพจิตผูสงู อายุ
2(2-0)
Gerontological Mental Health
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตผูสงู อายุ พัฒนาการบุคลิกภาพ
การเปลี่ยนแปลงทั่วไป ปญหาสุขภาพจิตของผูสงู อายุ ปฏิกิริยาการปรับตัวของ
ผูสงู อายุ ความแปรปรวนทางจิตของผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพจิตของผูสงู อายุ
การปองกันปญหาของผูสูงอายุ

4073206

ศิลปะเพื่อการสรางสรรคสําหรับเด็ก
2(1-2)
Creative Arts for Children
จิตวิทยาศิลปะเด็ก 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
ลักษณะของคนที่มคี วามคิดสรางสรรค การสงเสริมความคิดสรางสรรค กิจกรรม
สรางสรรคสําหรับเด็ก
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4073209

การดูแลเด็กและผูสงู อายุ
2(1-2)
Child and Elderly Health
ความมุงหมาย และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพเด็กและผูสงู อายุ
สุขภาพสวนบุคคล อุบัติเหตุและการปองกัน การปฐมพยาบาล การสงตอผูปว ย
ปญหาสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กและผูสูงอายุ การสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนการ
ดูแลสุขภาพ

4073210

การปองกันอุบัติภัยในสถานประกอบการ
3(3-0)
Workplace Safety
ความหมาย ประเภทของสถานประกอบการ ความเปนมาของความ
ปลอดภัยในการทํางานในตางประเทศ และในประเทศไทย สภาพปญหา ชนิด
อุบัติภัย สาเหตุ และการสูญเสียจากอุบัติภยั และการปองกันในสถานประกอบการ
นโยบายความปลอดภัย
การจัดองคกรความปลอดภัย เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน การกําหนดแผนงานและกิจกรรมความปลอดภัย กฎทั่วไป
ในการทํางานอยางปลอดภัย ความปลอดภัยสําหรับพนักงานใหม การจัดระบบ
การจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแบบยั่งยืน

4073211

ความปลอดภัยในการจราจรและขนสง
2(1-2)
Traffic and Transportation Safety
ปญหาและสาเหตุของอุบัติภยั ในการจราจรและการขนสง ชนิดของ
อุบัติภัย และการปองกันอุบัติภยั จากการจราจรและการขนสง ความปลอดภัยใน
การขนยายวัสดุ เทคโนโลยีการขนยายวัสดุ หนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจราจรและการขนสง การจัดการจราจรและการขนสงในสถานประกอบการ
ปฏิบัติการวางแผนการจัดการจราจร และการขนสงในสถานประกอบการ

186
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4073212

วัตถุระเบิด
3(3-0)
Explosive Technology
ศึกษาวัตถุระเบิดชนิดตาง ๆ เคมีของการระเบิด เคมีของไนเตรชั่น
และวัตถุระเบิดที่เปนสารเคมีเริ่มตนพื้นฐานของไพโรเทคนิค และดินระเบิด ความ
รุนแรง และความสูญเสียของการระเบิด มาตรการปองกันและการเฝาระวังวัตถุ
ระเบิด

4073213

การบรรเทาสาธารณภัย
3(2-2)
Disaster Control
ศึกษาสาเหตุการสูญเสียแนวคิดและหลักการของสาธารณภัย การวางแผน
การปองกันการบรรเทาสาธารณภัย
กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการการวางแผนปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
การฝกการวางแผนการชวยเหลือผูประสบภัยในอาคารสูง
และอพยพคนจากที่
เกิดเหตุ

4073214

อุบัติภัยกลุมชน
3(3-0)
Mass Casualty
ศึกษาความหมาย สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติภยั กลุมชนที่สาํ คัญในอดีตและ
ปจจุบัน ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น ระดับของปญหา การเตรียมประชาชนเพื่อ
ความปลอดภัย การฝกซอมและการจัดระบบเตรียมรับสถานการณ

4073215

เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย
3(2-2)
Safety Audit and Inspection Technique
เทคนิคในการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทํางานดานระบบ
ไฟฟา อาคาร เครื่องจักร อุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัย และบุคลากร ใหอยูใน
มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด
ปฏิบัติการตรวจการตามแผน
ความปลอดภัย วิธีการคนหาสาเหตุอุบัติภยั จากการทํางาน การรายงานและการ
ปรับปรุงแกไข
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4073216

การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานความปลอดภัย
3(2-2)
Graphic Production for Safety
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวัสดุกราฟกที่มีตอ การประชา
สัมพันธ และการฝกอบรมในงานความปลอดภัย หลักการออกแบบวัสดุกราฟก
ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟกประเภทตาง ๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค
รูปแบบเนื้อหา และการนําไปใชใหเหมาะสม ปฏิบัติการออกแบบวัสดุกราฟก
ประเภทตาง ๆ เพื่อใชในงานความปลอดภัย

4073217

สุขศาสตรอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Hygiene
ความหมายและความสําคัญของสุขศาสตรอตุ สาหกรรม
กฎหมายและ
มาตรฐานดานสุขศาสตรอตุ สาหกรรม
องคประกอบและความสําคัญของ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ปญหาและอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
ทางสุขศาสตร กายภาพ ชีวภาพ และเคมี ที่มผี ลกระทบตอสุขภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับปรุงและแกไข การดําเนินงานดานสุขศาสตร
อุตสาหกรรมที่มปี ระสิทธิภาพ ระบบการอนุญาตใหทาํ งานในสถานที่อบั อากาศ
เกี่ยวกับความรอน ไฟฟา การขุดดิน และการทํางานในที่สูง ปฏิบัติการสํารวจ
ปญหาทางสุขศาสตรอตุ สาหกรรมโดยการสังเกต
และการใชเครื่องมือทาง
สุขศาสตร อุตสาหกรรม

4073218

อนามัยสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Environmental Health
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของการอนามัยสิ่งแวดลอม องคประกอบ
ทีค่ วรพิจารณา หลักการ และวิธกี ารในการจัดสุขาภิบาลที่พกั อาศัย และอาคาร
สถานที่ การสุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมแมลงและสัตวนําโรค การควบคุม
เหตุราํ คาญ มลพิษสิ่งแวดลอม การศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของ
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4073219

การจัดหาน้ําสะอาดและการกําจัดของเสีย
3(2-2)
Water Supply and Waste Disposal
ความหมาย ความสําคัญของการสุขาภิบาลน้ําดื่มน้ําใช
คุณภาพและ
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา แหลงน้ําตามธรรมชาติ และวิธีการจัดหาน้ําสะอาด
องคประกอบที่ควรพิจารณา หลักการ และวิธีการในการจัดการมูลฝอย การกําจัด
ของเสีย และการกําจัดสิ่งขับถาย การศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของ

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
สาเหตุที่ทําใหติดสารเสพติด ปญหาและ
การแกไขสารเสพติดในประเทศไทย
วิธีปอ งกันการใชสารเสพติดในสถานที่
ใหการรักษาการติดสารเสพติด นโยบายเกี่ยวกับสารเสพติดของหนวยงานตาง ๆ
หลักการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสารเสพติด

4073305

โภชนศาสตร
2(2-0)
Nutrition
ความหมาย ความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพ อาหาร และสารอาหาร
วัยกับโภชนาการ โภชนบําบัด การถนอมอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการใน
ชุมชน ปญหา สาเหตุและผลกระทบของปญหาโภชนาการ นโยบายและแผนงาน
โภชนา ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ
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4073306

สุขศึกษา
3(2-2)
Health Education
ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดหลักของสุขศึกษา กลวิธีทางสุขศึกษา
กระบวนการวางแผน และการประเมินผลการดําเนินงานสุขศึกษา ประเภทและ
ความสําคัญของสื่อสุขศึกษา การผลิต การใช และการบํารุงรักษาสื่อสุขศึกษา
รวมทั้งการฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมสุขศึกษา

4073321

อาหารและยาในชีวิตประจําวัน
2(2-0)
Food and Drug for Daily Life
พระราชบัญญัติอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป และ
เครื่องดื่ม พระราชบัญญัติยา ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ยาแผนปจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงของยาในรางกาย ยาชุด อันตรายจากการใชยา ขอปฏิบัติในการใชยา
เพื่อรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวและแนวทางการบริโภคเพื่อสุขภาพ

4073323

วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
3(3-0)
Health Science
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ การ
แสวงหาความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพ องคประกอบสําคัญที่มีอทิ ธิพลตอสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน อาหาร ยา
การออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพการพักผอน และนันทนาการเพื่อสุขภาพ สุขบัญญัติแหงชาติ

4073324

อนามัยครอบครัว
3(3-0)
Family Health
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขตของอนามัยครอบครัว บทบาท และ
หนาที่ของพอแมในการเลี้ยงดูอบรมเด็กในแตละวัย ครอบครัวสัมพันธ การดูแล
และรักษาสุขภาพสมาชิกในครอบครัวและสิ่งแวดลอมภายในบาน
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4073325

การดูแลสุขภาพแมและเด็ก
3(3-0)
Maternal and Child Health Care
การเจริญพันธุและการวางแผนครอบครัว การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ
คลอด และหลังคลอด และการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็กวัยตาง ๆ

4073326

อุบัติภัยศึกษาสําหรับเด็ก
2(2-0)
Child Accidental Education
นโยบายและแผนหลักการปองกันอุบัติภยั แหงชาติ แนวทางการปองกัน
การดําเนินงานอุบัติภัย กฎหมาย หนวยงานที่เกี่ยวของกับอุบัติภัย สถิติอุบัติภัย
ในเด็กผลของอุบัติภยั ตอเด็ก อุบัติภยั ประเภทตาง ๆ ทีพ่ บในเด็ก การวางแผน
ปองกันและการชวยเหลือยามฉุกเฉิน การจัดสภาพแวดลอมเพือ่ ปองกันอุบัติภยั ใน
วัยเด็ก

4073327

สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Safety Education for Preschool Children
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญของสวัสดิศกึ ษา ความปลอดภัยในบาน
โรงเรียน ชุมชน
ลักษณะของอุบัติภยั และการปองกันตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย การปองกันอันตรายจากสารพิษในอาหาร และของเลน

4073328

สวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ
2(2-0)
Welfare and Services for the Elderly
ความหมายและความสําคัญของผูสูงอายุ ศึกษาปญหาและความตองการ
ของผูสูงอายุ ปญหาการดํารงชีวิต และการสงเคราะหผูสงู อายุในดานตาง ๆ เชน
การบริการสุขภาพ โภชนาการ การประกอบอาชีพ สังคม
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหผูสงู อายุ
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4073329

การเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพรองทางกาย
2(2-0)
Care of the Handicap Child
ความรู ทั่ ว ไปและสาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความบกพร อ งทางกาย ลั ก ษณะ
พฤติก รรมทั่ว ไปของเด็ ก ที่มีค วามบกพรอ งทางดา นตาง ๆ การช ว ยเหลือ ระยะ
เริ่มแรกใหแกเด็กที่มีความบกพรองดานตาง ๆ ตั้งแตการเดิน พัฒนาการ การฝก
ทั ก ษะด า นต า ง ๆ ให แ ก เ ด็ ก ที่ มี ค วามพิ ก ารทางกาย กฎหมายคนพิ ก าร และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

4073330

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก
2(2-0)
Exercise for Child Health
หลักการออกกําลังกาย สรีรวิทยาของการออกกําลังกายในเด็ก การออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพเด็กโดยทั่วไป การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็กที่มีปญ
 หาทาง
สุขภาพ ประเภทของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็กแตละวัย

4073331

การยศาสตรเพื่อสุขภาพ
2(2-0)
Ergonomic for Health
การศึกษาความสัมพันธระหวางคนและสิ่งแวดลอมในการทํางาน การ
จัดสิ่งแวดลอม อิริยาบถ ทาทางที่ถกู ตองเหมาะสมเพือ่ สุขภาพ และการปฏิบัติงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพ

4073332

สถิตสิ าธารณสุข
3(3-0)
Statistics for Public Health
ความสําคัญของสถิติ ตารางชีพ และสถิติชีพที่สาํ คัญในงานสาธารณสุข
การกระจายแบบปกติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการทางสถิติ
และการแปลผล
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4073402

โรคติดตอและโรคไมตดิ ตอ
2(2-0)
Communicable and Non-communicable Diseases
ธรรมชาติของโรคติดตอและโรคไมติดตอ ลักษณะชุมชนและสังคมที่กอ
ใหเกิดโรคติดตอและโรคไมติดตอ การระบาดของโรคติดตอ ผลกระทบของ
โรคติดตอและโรคไมติดตอที่มีสขุ ภาพกายและจิตใจ
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอและโรคไมติดตอที่มีสขุ ภาพกายและจิตใจ
การปองกันและควบคุม
โรคติดตอและโรคไมติดตอ

4073403

พิษวิทยา
3(3-0)
Toxicology
การศึกษาหลักพิษวิทยาทั่วไป คุณสมบัติและพิษของสารพิษที่มผี ลตอ
สุขภาพ และสิ่งแวดลอม สารพิษที่ใชมากในการประกอบอุตสาหกรรม
และงานอาชีพอื่น การวิเคราะหอุบัติภยั ที่เกิดจากสารพิษ ศึกษาการควบคุม
ปองกัน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย

4073404

โรคทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพ
3(3-0)
Occupational Diseased
ความหมาย กลไกการเกิดโรค ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดโรค หลักการวินิจฉัยโรค
ทีเ่ กิดจากการประกอบอาชีพ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี
ผลกระทบของโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ การควบคุมและปองกันโรคจาก
การประกอบอาชีพ
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4073407

สุขศึกษาเบ็ดเสร็จ
2(2-0)
Comprehensive Health Education
ความหมายและขอบขายของงานสุขศึกษา กระบวนการแสวงหาความรู
ดานสุขศึกษา แหลงวิทยาการดานสุขศึกษา การดําเนินงานสุขศึกษา ปญหา
โภชนาการ โภชนาการในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน พระราชบัญญัติอาหาร
และเครื่องดื่มการสุขาภิบาลอาหาร
ความหมายและประเภทของสารเสพติด
ปญหาและการแกปญ
 หาสารเสพติดในประเทศไทย
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
ยาในชีวติ ประจําวัน การตรวจสุขภาพของนักเรียน ปญหาสุขภาพของนักเรียน
การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ

4073409

การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ
3(3-0)
Measurement and Evaluation in Health
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลัก และวิธีการวัดและประเมินภาวะ
สุขภาพการวัดการเจริญเติบโต การวัดพัฒนาการเด็ก การวัดภาวะโภชนาการ
การตรวจรางกายเด็ก การใชเครื่องมือในการวัดภาวะสุขภาพชนิดตาง ๆ การ
ประเมินผลการวัดภาวะสุขภาพ
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4073410

การสงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก
2(2-0)
Child Development and Health Promotion
การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กแตละวัย การสังเกตเด็กที่
มีปญ
 หาสุขภาพทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และพัฒนาการ
การจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กใหเหมาะสมกับเพศและวัย
การดูแล การ
ตรวจสอบสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแตละวัย

4073411

การจัดประสบการณสาํ หรับเด็ก
2(2-0)
Child Experience
ประเภทของประสบการณสําหรับเด็ก
การวางแผนและการจัด
ประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ตามวัย
หลักการเขียน
แผนการจัดประสบการณเทคนิคในการจัดประสบการณตาง ๆ

4073412

การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูสงู อายุ
2(2-0)
Innovative Programs for the Elderly
ศึกษาปญหาและสภาพชีวติ ความเปนอยูของผูสงู อายุ ปจจัยสําคัญที่มผี ล
ตอการดําเนินชีวติ ของผูสูงอายุ หลักการจัดโปรแกรมสําหรับผูสงู อายุปกติและ
ผูสงู อายุที่มีปญหาดานตาง ๆ เชน ดานสุขภาพ โภชนาการ สังคม วัฒนธรรม
จริยธรรม และการประกอบอาชีพ

4073413

ทันตสุขภาพ
Dental Health

2(2-0)

ความสําคัญของสุขภาพปากและฟน
โครงสราง และหนาที่ของฟน
อันตรายจากการใชฟนผิดหนาที่ โรคเหงือก โรคฟนในเด็ก ปญหาทันตสุขภาพ
อาหารบํารุงเหงือกและฟน การแปรงฟนที่ถกู วิธี การใชสารฟลูออไรดปอ งกัน
ฟนผุ การใสฟนปลอมและการรักษาฟนปลอม การดูแลสุขภาพปากและฟน
ทันตสุขศึกษา
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4073414

ระบาดวิทยา
3(2-2)
Epidemiology
แนวคิดพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต จุดมุงหมาย และประโยชนของ
ระบาดวิทยา นิเวศวิทยาของมนุษย หลักการปองกันโรค มาตรการการวัดการปวย
และการตาย ระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ วิธีการทางระบาด
วิทยาการเฝาระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนการระบาดของโรค รวมทั้ง
การฝกปฏิบัติทางดานระบาดวิทยา

4073501

พฤติกรรมศาสตรสาธารณสุข
2(2-0)
Behavioral Science in Public Health
ความรูพื้นฐานทางสังคม กระบวนการเรียนรู และการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมของบุ ค คลและสั ง คม องค ป ระกอบของสั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม การสื่อความหมาย กลไกในการ
ทํางานกลุมในชุมชน

4073511

พฤติกรรมสุขภาพ
2(2-0)
Health Behavior
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรม
สุขภาพ การวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพ วิธีการสรางและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หลักวิธีการ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
การสรางเครื่องมือประเมินพฤติกรรม
สุขภาพ

4073514

พฤติกรรมศาสตรความปลอดภัย
3(2-2)
Safety Behavioral Science
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดานพฤติกรรมศาสตร
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมความปลอดภัย การ
พัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย ปฏิบัติการสํารวจ การวัดและการวิเคราะห
พฤติกรรมความปลอดภัย เพื่อการแกไขปรับปรุง
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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 ทฤษฎีการเกิดอุบัติภัย
การนําแนวคิดและผลการศึกษาวิจยั มาประยุกตใช เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
การประกอบอาชีพ

4073518

การรักษาพยาบาลเบื้องตน 1
Basic Medical Care I
การรักษาพยาบาลเบื้องตนในผูปว ยฉุกเฉิน การคัดกรอง
ชวยเหลือเบื้องตน การสงตอผูปว ย และการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค

4073519

2(1-2)
การใหการ

การรักษาพยาบาลเบื้องตน 2
2(1-2)
Basic Medical Care II
วิธีการซักประวัติและการตรวจรางกาย หลักการวินิจฉัยแยกโรคจากกลุม
อาการ อาการแสดงที่สําคัญของโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อ
การรักษาพยาบาล
เบื้องตน ภายในขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และการพิจารณาสงตอ
ผูปว ย
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4073605

ชีวสถิตสิ าธารณสุข
2(2-0)
Biostatistics
ศึกษาหลักเบื้องตนและประโยชนของสถิติ วิธีเก็บรวบรวมขอมูล วิธี
วิเคราะหขอ มูลเบื้องตนทางสาธารณสุข การแจกแจงและการกระจายขอมูล การ
เสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ทางสาธารณสุข ตารางชีพ ประโยชนของตารางชีพ

4073611

การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา 1
3(3-0)
Measurement and Evaluation in Health Education I
ความหมาย ความสําคัญของการวัดและประเมินทางสุขศึกษา ประเภท
และขั้นตอนของการประเมิน การสราง การใชและหาคุณภาพของเครือ่ งมือวัดผล
ศึกษา รูปแบบของการประเมินโครงการ การวางแผนการดําเนินการ การ
ประเมินผล ตลอดจนการรายงานการประเมินโครงการสุขศึกษา

4073612

การวางแผนและประเมินผลโครงการทางสุขศึกษา
2(2-0)
Program Planning and Evaluation in Health Education Project
แนวคิด ปจจัย รูปแบบและหลักการในการวางแผน การประสานงาน
และการประเมินผลโครงการสุขศึกษา บทบาทของผูนําในการวางแผนและ
ประสานงานกับองคกรและสถาบันตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ การรวบรวม การจัดทํา
ขอมูล และการนําผลการวิจยั มาใชในการประเมินผลงานสุขศึกษา

4073613

สังคมวิทยาการสาธารณสุข
2(2-0)
Public Health Sociology
ความหมายและโครงสรางของสังคม ปจจัยและสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มี
ผลตอสุขภาพ ลักษณะการใหบริการสาธารณสุข และปญหาในการรับบริการ
ของประชาชน
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4073614

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2)
Management Information System
แนวคิด และความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การนํา
แนวคิดเชิงระบบมาจัดการขอมูล เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข การจัดองคกรเพื่อ
บริหารระบบสารสนเทศตลอดจนการนําสารสนเทศไปใชเพื่อการบริหาร และ
บริการสาธารณสุข

4073615

การบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0)
Public Health Administration
แนวคิด และหลักการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การวิเคราะห
นโยบาย และแผนพัฒนาการสาธารณสุข กระบวนการวางแผนงานโครงการ
ดานสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ

4073701

การยศาสตร
3(3-0)
Ergonomics
ความหมายของการยศาสตร ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย
เครื่องจักร อุปกรณและ/หรือสิ่งแวดลอมในการทํางานทั้งทางรางกาย จิตใจ
ความสามารถและขอจํากัดในการทํางานอันเนื่องมาจากปจจัยภายในรางกายของ
มนุษยเอง การประเมินความสมบูรณของรางกาย ความเมื่อยลาจากการทํางาน
เพื่อเปนหลักในการจัดสภาพการทํางานที่ถกู ตอง
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4073805

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรความปลอดภัย 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Safety Science 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพทางดานความปลอดภัย ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพทางดานความปลอดภัย

4073901

ปญหาพิเศษทางสาธารณสุข
2(0-4)
Special Problem for Public Health
ศึกษาปญหาในขอบเขตวิชาชีพสาธารณสุข ตามความสนใจ และความ
ถนัดของผูเรียนภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารย (เปนรายวิชาที่
กําหนดใหเรียนโดยไมนบั หนวยกิตในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน)

4073902

ระเบียบวิธีวิจยั ทางสาธารณสุข
2(1-2)
Research Methodology in Public Health
ระเบียบวิธกี ารวิจัย การวางแผนการวิจัย การสรางเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล การเขียนโครงรางการวิจัย การเขียนรายงาน
และการนําผลการวิจยั ไปใช

4074103

การพัฒนาอนามัยชุมชน
2(1-2)
Community Health Development
ความหมาย ชนิดและลักษณะของชุมชน การเตรียมชุมชน การทําแผนที่
การวินจิ ฉัยชุมชน การวางแผนดําเนินงานเพื่อแกปญ
 หาสาธารณสุขในชุมชน
การควบคุมกํากับงาน การประเมินผล และการสรุปรายงาน
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4074333

หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2(2-0)
Principle of Exercise for Health
ความสําคัญของการออกกําลังกาย ประโยชน หลักการออกกําลังกายของ
บุคคลในวัยตาง ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย แบบการออกกําลังกาย
การลีลาศเพื่อสุขภาพ

4074334

สุขภาพผูสงู อายุ
2(2-0)
Gerontological Health
ความหมายและความสําคัญของผูสูงอายุ
ปจจัยทางดานชีววิทยา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่มผี ลตอชีวติ ความเปนอยูของผูสงู อายุ การดูแล
และสงเสริมสุขภาพดานอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน นันทนาการ
โครงการสุขภาพ การบริการทางการแพทย และการจัดสวัสดิการทางสังคม
รวมทั้งการวางแผน และการจัดกิจกรรมสุขศึกษาสําหรับกลุมผูสงู อายุ

4074414

การสงเสริมสุขภาพ
3(3-0)
Health Promotion
พัฒนาการและสภาวะสุขภาพของบุคคลวัยตาง ๆ การสังเกตพฤติกรรม
สุขภาพที่เปนปญหา การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพใหเหมาะสมกับเพศ และ
วัย

4074415

การบริการทางการแพทยเบื้องตน
2(2-0)
Primary Medical Service
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแหลงบริการ และการรับบริการทางการแพทย
ประเภทของสถานบริการทางการแพทยของรัฐและเอกชน
คลินิกเฉพาะโรค
การแนะนําการปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัด การทําแผลเล็ก ๆ นอย ๆ การปองกัน
ความพิการเนือ่ งจากความเจ็บปวย การฟนฟูสมรรถภาพ การปองกันการระบาด
ของโรคที่พบบอย ๆ และตองใชการบําบัดรักษาทางอายุรกรรม การจําแนกผูปว ย
และสงตอไปรักษาตามความจําเปน การติดตามและการรักษา

201
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4074416

การบริหารงานสุขศึกษา
3(3-0)
Health Education Administration
ศึกษาถึงปรัชญาและหลักการบริหารงานที่นํามาใชไดในงานสุขศึกษา
การวางแผน อํานวยการ ดําเนินการควบคุมงาน ประสานงาน นิเทศและ
ประเมินผลในระดับตาง ๆ รวมทั้งนโยบาย แผนพัฒนา
องคกรและทรัพยากร
สุขศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4074417

การนิเทศงานสุขศึกษา
2(2-0)
Health Education Supervision
ความหมาย ความสําคัญ ความจําเปนและจุดมุงหมายของการนิเทศงาน
สุขศึกษา รูปแบบของการนิเทศงานสุขศึกษา คุณสมบัติของผูนิเทศ เทคนิคและ
กระบวนการนิเทศงานสุขศึกษา

4074418

การบริหารงานสาธารณสุข
2(2-0)
Public Health Administration
ศึกษาถึงปรัชญา และหลักการบริหารงานที่มคี วามสัมพันธกบั การบริหาร
สาธารณสุข การวางแผน การจัดองคกร การจัดบุคลากร การอํานวยการ และการ
ควบคุมงาน
ตลอดจนศึกษาถึงระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศไทย
บทบาทขององคกรรัฐบาลและเอกชน การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
และมาตรการแกไขปญหาสาธารณสุข

4074419

การพัฒนาสุขภาพในชุมชน
3(3-0)
Community Health Development
หลักการ ทฤษฎีและวิธกี ารพัฒนาชุมชน กระบวนการศึกษา ซึง่ จะทํา
ใหประชาชนรูจกั ชวยตนเองตามหลักประชาธิปไตย
ศึกษาวิเคราะหโครงสราง
สังคมไทย องคประกอบที่มีอทิ ธิพลตอการพัฒนาสุขภาพในชุมชน วิธีการที่จะ
ชวยใหประชาชนรวมมือกันรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน
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4074420

สุขศึกษาในโรงพยาบาล
2(2-0)
Hospital Health Education
ความหมายและความสําคัญของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล
ความ
ตองการและจําเปนที่จะตองมีบริการดานสุขศึกษาในโรงพยาบาล ความเปนมา
ของงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลในประเทศไทยทีมสุขภาพกับงานดานสุขศึกษา
การวินจิ ฉัย 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 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบ การจัดลําดับความคิดอยางเปน
ระบบ การกําหนดปญหา การจําลอง และการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ของระบบที่จาํ ลองขึ้น

4074424

การแพทยแผนไทย
2(2-0)
Thai Traditional Medicine
ประวัติแพทยแผนไทย ความสําคัญของแพทยแผนไทย ทฤษฎีการแพทย
แผนไทย การวินจิ ฉัยรางกายดวยการแพทยแผนไทย 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 การประคบดวยสมุนไพร การวินิจฉัยโรคดวยการแพทยแผนไทย
การซักประวัติ การตรวจรางกาย การวินจิ ฉัยดวยวิธีการแพทยแผนไทย การปรุง
ยาตามทฤษฎีแพทยแผนไทย ยาปรับธาตุตามฤดูกาล
ยาสมุนไพรตามรส
ยาสมุนไพรประจําธาตุเจาเรือน ยาสมุนไพรตามอาการหรือเฉพาะโรค การนวด
การอบสมุนไพร

4074502

เวชศาสตรฟนฟู
2(2-0)
Rehabilitation
ศึกษาถึงความหมาย ขอบขาย และจุดมุงหมายในการฟนฟูสขุ ภาพของ
ผูปว ยภายหลังการเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและทางดานจิตใจ ศึกษาถึงกิจกรรม
กลุม บําบัดดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน การใหคาํ แนะนําปรึกษา การฟงดนตรี การทํา
กายภาพบําบัดดวยวิธกี ารเฉพาะทางการนวด การใชความรอน ความเย็น ตลอดจน
การฟนฟูสภาพผูปว ยดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร การเคลื่อนไหว ทัง้ นี้เพื่อให
ผูปว ยกลับสูสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
และหรือกําจัดความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลังความเจ็บปวย

4074603

ชีวสถิติวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
3(3-0)
Biostatistics Health Science
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของชีวสถิติ สถิติชีพ การเก็บและการจัด
ระเบียบ รวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การแปลความหมาย การนําสถิติไป
ใชทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
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4074604

การวิจยั สุขศึกษา
3(3-0)
Research in Health Education
หลักการวิจยั และวิธีวิจัยทางสุขศึกษา การเขียนเคาโครงการวิจัย การสราง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล การแปลผล การสรุปผล
การเขียนรายงานการวิจัย และการนําไปใช การพัฒนางานสุขศึกษา

4074605

การวิจยั ทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
3(3-0)
Research In Health Science
หลักการวิจัย ลักษณะงานวิจัยทางสุขภาพ การออกแบบการวิจัย การสราง
เครื่องมือวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การศึกษาผลงานวิจัย
เพื่อนําไปประยุกตใชทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

4074606

การวางแผนและประเมินผลความปลอดภัย
3(3-0)
Planning and Evaluation in Safety Science
ความหมาย จุดมุงหมาย ความสําคัญ ขอบขาย หลักและวิธีในการวางแผน
การจัดทําแผนงาน การประเมินผลงาน การนําผลการประเมินสภาพแวดลอมและ
ผลการวิจยั มาใชในการวางแผน และประเมินผลงานดานความปลอดภัย

4074607

ทันตกรรมพื้นฐาน
2(2-0)
Fundamental in Dentistry
กายวิภาคของฟน และอวัยวะที่เกี่ยวของในชองปาก โรคที่พบไดบอ ยใน
ชองปาก การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาพยาบาลเบื้องตน 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 ปฏิบัติการจัดการอบรม การเปนวิทยากร การ
จัดทําโครงการฝกอบรมความปลอดภัย

4074805

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Health Education 2
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพ ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

4074806

การฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 2
3(270)
Field Experience in Health Education 2
ฝกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมช และสถานบริการสาธารณสุข
โดยใชกระบวนการสุขศึกษาตามความเหมาะสมทองถิ่น ใชเวลาไมนอยกวา 270
ชัว่ โมง

4074807

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion 2
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยจัดใหมกี ารศึกษาคนควา ฝกปฏิบัติ ใหมีทกั ษะในการคนหา ปญหาอุปสรรค
และทดลองวางแผน และฝกปฏิบัติดานการสงเสริมพัฒนาการ และสุขภาพเด็ก
ปกติวยั ตาง ๆ
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4074808

การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 2
3(250)
Field Experience in Child Health Promotion 2
จัดใหมกี ารฝกภาคสนามในสถานการณจริงในการดูแลเด็กใน
สถานเลี้ยงเด็กโรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ
โดยมีสว นรวมในการศึกษาดูงาน
วางแผน ทดลอง ปฏิบัติงานในหนาที่ การวิเคราะห และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลีย้ งดูเด็กที่มีปญ
 หา

4074809

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสุขศึกษา 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Health Education 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพ ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

4074810

การฝกประสบการณวชิ าชีพสุขศึกษา 3
5(450)
Field Experience in Health Education 3
ฝกปฏิบัติงานสุขศึกษาในสถานศึกษา ชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข
โดยใชกระบวนการสุขศึกษา ตามความเหมาะสมของทองถิ่น ใชเวลาไมนอยกวา
450 ชัว่ โมง

4074811

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Child Health Promotion 3
จัดกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนใหมคี วามรู เจตคติและทักษะ
ทางดานการเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก
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4074812

การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมสุขภาพเด็ก 3
5(450)
Field Experience in Child Health Promotion 3
จัดใหมกี ารฝกภาคสนามในสถานการณจริงในสถานดูแลเด็ก
ศึกษา
สังเกต ดูงานในสถานดูแลเด็ก การมีสวนรวมและทดลองปฏิบัติงานในหนาที่ การ
วิเคราะห และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4074813

การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรความปลอดภัย 3
5(450)
Field Experience in Safety Science 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานความปลอดภัยในองคกร
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรู เจตคติ ทักษะ และประสบการณ
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัย คนหาปญหาและอุปสรรค เสนอแนะ
แนวทางในการแกปญ
 หา วิธีการดําเนินงานดานความปลอดภัยที่มปี ระสิทธิภาพ

4074814

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Health 3
จัดใหมีกิจกรรมในดานการจัดบริการสุขภาพในสถานบริการ
และ
กระบวน การแกปญ
 หาสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอน
ออกฝกปฏิบัติการวิชาชีพ

4074815

การฝกประสบการณวชิ าชีพสาธารณสุขชุมชน 3
5(400)
Field Experience in Community Health 3
ฝกปฏิบัติงาน ดําเนินการ ใหบริการสุขภาพในสถานบริการ และกระบวน
การแกปญ
 หาสาธารณสุขชุมชน
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4074901

การสัมมนาสุขศึกษา
2(2-0)
Seminar in Health Education
แนวความคิด รูปแบบและวิธกี ารจัดสัมมนา ศึกษาปญหาสุขภาพใน
ทองถิ่นการอภิปราย เสนอความคิดเห็น การวิเคราะหปญ
 หา เสนอแนะแนวทาง
การแกไขปญหาดวยวิธกี ารทางสุขศึกษ
การใชแหลงขอมูลเพื่อแกไขปญหาใน
รูปแบบของการสัมมนา

4074902

การสัมมนาการดูแลและสงเสริมสุขภาพเด็ก
2(2-0)
Seminar in Child Health Promotion
ศึกษา
คนควา
เกี่ยวกับความกาวหนาของการสงเสริมสุขภาพเด็ก
อภิปรายแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นที่ไดศึกษาจากเอกสารงานวิจัย
และบทความ
วิเคราะห และแนวทางในการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานการสงเสริมสุขภาพ
เด็ก

4074903

การศึกษารายกรณี
2(2-0)
Case Study
ศึกษาเปนรายกรณีโดยใชเครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล นําไปวางแผนจัดประสบการณตาง ๆ ทดลองปฏิบัติ สรุปผลและนําผลที่
ไดไปใชใหเกิดประโยชน

4074908

สัมมนาความปลอดภัย
2(2-0)
Seminar in Safety Science
ศึกษาคนควา นําเสนอ และอภิปราย เกี่ยวกับอุบัติภยั ตาง ๆ เพื่อสามารถ
นําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน โดยการสรางสถานการณจําลองและการแกไข
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4074909

การวิจยั ทางสาธารณสุข
3(3-0)
Public Health Research
ความหมายและความสําคัญของการวิจัย วิธีแสวงหาความรุ ความจริง
การเลือกปญหา และการตั้งสมมติฐาน ตัวแปรชนิดตาง ๆ การเลือกสุมตัวอยาง
การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมเครื่องมือ การวิเคราะหขอ มูล ตลอดจน
การนําเสนอขอมูลและผลการวิจัย

4074910

สัมมนาสาธารณสุข
2(1-2)
Public Health Seminar
ศึกษาคนควา ทํารายงาน นําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับการสาธารณสุข
โดยใชกระบวนการสัมมนา
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หมูวชิ าวิทยาศาสตรการกีฬา
(408)
หมูวชิ า วิทยาศาสตรการกีฬา ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเปน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรูพื้นฐานทั่วไปทางพลศึกษา
กายวิภาคและสรีรวิทยา
การรักษา ปองกัน บําบัด
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นันทนาการ
กรีฑา กีฬาประเภทบุคคล
กีฬาประเภททีม
กีฬาเบ็ดเตล็ด
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจัย

(408-1--)
(408-2--)
(408-3--)
(408-4--)
(408-5--)
(408-6--)
(408-7--)
(408-8--)
(408-9--)
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หมูวชิ าวิทยาศาสตรการกีฬา (408)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4081101
4081102
4081104
4081105
4081107
4081108
4081201
4081202
4081206
4081301
4081401
4081402
4081403
4081404
4081405
4081405
4081406
4081406
4081407
4081407
4081408
4081409
4081409

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ประวัตแิ ละหลักการพลศึกษา
พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
กิจกรรมความพรอมสําหรับเด็ก
การบริหารกาย
สังคมวิทยาการกีฬา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
วิทยาศาสตรการกีฬา
กายวิภาคศาสตรกบั การกีฬา
จิตวิทยาการกีฬา
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบือ้ งตน
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขนั้ ความรูเบื้องตน
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีวสิ ามัญขั้นความรูเบื้องตน
ยุวกาชาด
ยุวกาชาด
กิจกรรมเขาจังหวะ
กิจกรรมเขาจังหวะ
เกมเบ็ดเตล็ด
เกมเบ็ดเตล็ด
นันทนาการเบือ้ งตนสําหรับครู
เกมและเกมนํา
เกมและเกมนํา

2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4081501
4081501
4081502
4081502
4081503
4081503
4081504
4081504
4081505
4081505
4081506
4081506
4081507
4081507
4081508
4081508
4081509
4081509
4081510
4081510
4081511
4081511
4081512
4081512
4081513
4

ชื่อวิชา
กรีฑา (ทักษะการฝกกรีฑา)
กรีฑา 1
ยิมนาสติก (ทักษะการฝกยิมนาสติก)
ยิมนาสติก 1
แบดมินตัน (ทักษะการฝกแบดมินตัน)
แบดมินตัน 1
เทเบิลเทนนิส (ทักษะการฝกเทเบิลเทนนิส)
เทเบิลเทนนิส 1
วายน้ํา (ทักษะการฝกวายน้าํ )
วายน้ํา 1
ยูโด (ทักษะการฝกยูโด)
ยูโด 1
เทนนิส (ทักษะการฝกเทนนิส)
เทนนิส 1
มวยสากล (ทักษะการฝกมวยสากล)
มวยสากล 1
ยิงปน (ทักษะการฝกยิงปน)
ยิงปน 1
มวยไทย (ทักษะการฝกมวยไทย)
มวยไทย 1
มวยปล้ํา (ทักษะการฝกมวยปล้ํา)
มวยปล้ํา 1
ยกน้ําหนัก (ทักษะการฝกยกน้ําหนัก)
ยกน้ําหนัก1
จักรยาน (ทักษะการฝกจักรยาน)

น(ท-ป)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4081513
4081514
4081514
4081515
4081515
4081516
4081516
4081518
4081519
4081519
4081520
4081520
4081521
4081521
4081601
4081601
4081602
4081602
4081603
4081603
4081604
4081604
4081605
4081605
4081606

ชื่อวิชา
จักรยาน 1
กอลฟ (ทักษะการฝกกอลฟ)
กอลฟ 1
ยิงธนู (ทักษะการฝกยิงธนู)
ยิงธนู 1
ดาบสากล (ทักษะการฝกดาบสากล)
ดาบสากล 1
หวงขามตาขาย
เปตอง (ทักษะการฝกเปตอง)
เปตอง 1
หมากรุกไทย (ทักษะการเลนหมากรุกไทย)
หมากรุกไทย 1
โบวลิ่ง (ทักษะการฝกเลนโบวลิ่ง)
โบวลิ่ง 1
ฟุตบอล (ทักษะการฝกฟุตบอล)
ฟุตบอล 1
บาสเกตบอล (ทักษะการฝกบาสเกตบอล)
บาสเกตบอล 1
วอลเลยบอล (ทักษะการฝกวอลเลยบอล)
วอลเลยบอล 1
รักบี้ฟุตบอล (ทักษะการฝกรักบี้ฟตุ บอล)
รักบี้ฟุตบอล 1
แฮนดบอล (ทักษะการฝกแฮนดบอล)
แฮนดบอล 1
โปโลน้ํา (ทักษะการฝกโปโลน้ํา)

น(ท-ป)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)

214
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4081606
4081607
4081607
4081608
4081608
4081609
4081609
4081701
4081701
4082101
4082102
4082103
4082105
4082201
4082202
4082203
4082301
4082401
4082402
4082403
4082404
4082405
4082406
4082407
4082408

ชื่อวิชา
โปโลน้ํา 1
ฮอกกี้ (ทักษะการฝกฮอกกี)้
ฮอกกี้ 1
เซปกตะกรอ (ทักษะการฝกตะกรอ)
เซปกตะกรอ 1
ตะกรอ (ทักษะการฝกเซปกตะกรอ)
ตะกรอ 1
กระบี่กระบอง (ทักษะการฝกกระบีก่ ระบอง)
กระบี่กระบอง 1
การจัดการและการบริหารพลศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก
องคการทางการกีฬา
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 1
กีฬาเวชศาสตร
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูขนั้ สูง
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูขนั้ สูง
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขนั้ ความรูขนั้ สูง
ผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารีวสิ ามัญขั้นความรูขนั้ สูง
ประวัตแิ ละหลักการนันทนาการ
การละเลนและเกม
การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ
งานอดิเรก

น(ท-ป)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

215
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4082409
4082410
4082412
4082413
4082501
4082501
4082502
4082502
4082503
4082503
4082504
4082504
4082505
4082505
4082506
4082506
4082507
4082507
4082508
4082508
4082509
4082509
4082510
4082510
4082511

ชื่อวิชา
กายบริหาร
กายบริหารสําหรับหญิง
เรือพาย
ไตหนาผา
กรีฑา 2
กรีฑา 2
ยิมนาสติก 2
ยิมนาสติก 2
แบดมินตัน 2
แบดมินตัน 2
เทเบิลเทนนิส 2
เทเบิลเทนนิส 2
วายน้ํา 2
วายน้ํา 2
ยูโด 2
ยูโด 2
เทนนิส 2
เทนนิส 2
มวยสากล 2
มวยสากล 2
ยิงปน 2
ยิงปน 2
มวยไทย 2
มวยไทย 2
มวยปล้ํา 2

น(ท-ป)
1(0-2)
1(0-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)

216
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4082511
4082512
4082512
4082513
4082513
4082514
4082514
4082515
4082515
4082516
4082516
4082517
4082517
4082518
4082518
4082519
4082519
4082520
4082520
4082521
4082521
4082522
4082522
4082523
4082523

ชื่อวิชา
มวยปล้ํา 2
ยกน้ําหนัก 2
ยกน้ําหนัก 2
จักรยาน 2
จักรยาน 2
กอลฟ 2
กอลฟ 2
ยิงธนู 2
ยิงธนู 2
ดาบสากล 2
ดาบสากล 2
ศิลปะการปองกันตัว
ศิลปะการปองกันตัว
กระโดดน้ํา
กระโดดน้ํา
ไอกิโด
ไอกิโด
หมากรุกฝรั่ง
หมากรุกฝรั่ง
ดําน้ํา
ดําน้ํา
สนุกเกอร
สนุกเกอร
เทควันโด
เทควันโด

น(ท-ป)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)

217
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4082524
4082525
4082526
4082527
4082528
4082529
4082530
4082601
4082601
4082602
4082602
4082603
4082603
4082604
4082604
4082605
4082605
4082606
4082606
4082607
4082607
4082608
4082608
4082609

ชื่อวิชา
สควอช 1
ปญจักสีลัต 1
ซอฟทเทนนิส
ฟุตซอล
ยิมนาสติกลีลา
วินดเซิฟ
หมากลอม (โกะ)
ฟุตบอล 2
ฟุตบอล 2
บาสเกตบอล 2
บาสเกตบอล 2
วอลเลยบอล 2
วอลเลยบอล 2
รักบี้ฟุตบอล 2
รักบี้ฟุตบอล 2
แฮนดบอล 2
แฮนดบอล 2
ฮอกกี้ 2
ฮอกกี้ 2
โปโลน้ํา 2
โปโลน้ํา 2
เซปกตะกรอ 2
เซปกตะกรอ 2
ซอฟทบอล

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)

218
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4082609
4082611
4082701
4082701
4082702
4082702
4083101
4083103
4083104
4083105
4083106 4083103
4083107 4083105
4083108 4083106
4083109 4083107
4083110 4083108
4083201
4083202
4083204
4083205
4083206
4083301
4083302
4083303
4083304

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ซอฟทบอล
เบสบอล
กระบี่กระบอง 2
กระบี่กระบอง 2
เนตบอลและหวงยาง
เนตบอลและหวงยาง
หลักและการฝกกีฬา
การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
การเรียนรูทกั ษะการเคลื่อนไหว
การประชาสัมพันธทางกีฬา
การจัดการแขงขันกีฬา
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
กีฬาตอสู
กีฬาทางน้ํา
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
กีฬาเพื่อสุขภาพ
โภชนาศาสตรการกีฬา
ชีวกลศาสตร
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวกับการกีฬา
บรรดิการทางพลศึกษา
กายภาพบําบัด
การชวยชีวติ และความปลอดภัยทางน้ํา
การปองกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา

1(0-2)
2(1-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(1-2)
1(0-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

219
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4083305
4083306
4083307
4083308
4083309
4083401
4083402
4083403
4083404
4083405
4083406
4083407
4083408
4083411
4083536
4083537
4083801
4084101
4084103
4084201
4084202
4084401 4084401
4084402 4084403
4084403 4084404
4084404

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สุขวิทยาการกีฬา
การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
การบาดเจ็บทางการกีฬา
การเสริมสรางและการพืน้ ฟูสมรรถภาพทางกาย
กีฬาสําหรับคนพิการ
การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
นันทนาการทางการอนุรกั ษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลีลาศ
นันทนาการการพูดอานและเขียน
โมเดอรนดานซ
การจัดและการบริหารนันทนาการ
กายบริหารประกอบดนตรี
แอโรบิคดานซ
กีฬาทองถิ่น
สควอช 2
ปญจักสีลัต 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 3
สถานที่และอุปกรณกฬี า
การสอนทางกีฬา
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 3
หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา
กีฬาและนันทนาการของไทย
กีฬาและนันทนาการพื้นบาน
นันทนาการสําหรับชุมชน
นันทนาการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(1-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)

220
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4084405
4084406
4084407
4084408
4084409
4084410
4084411
4084412
4084413
4084414
4084415
4084416 4084416
4084417 4084417
4084501
4084501
4084502
4084502
4084503
4084503
4084504
4084504
4084505
4084505
4084506
4084506

ชื่อวิชา
ผูนาํ นันทนาการและการอยูค ายพักแรม
การละเลนพื้นเมือง
นันทนาการอาสาสมัคร
นันทนาการสังคม
นันทนาการเยาวชน
การอยูคา ยพักแรม
การฝกและการจัดการแอโรบิคดานซ
การฝกและการจัดการกีฬานันทนาการ
นันทนาการสําหรับเด็ก
กีฬาและการละเลนพื้นเมืองของไทย
นันทนาการทางน้ํา
ผูนาํ นันทนาการ
การอยูคา ยพักแรม
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกรีฑา
กลยุทธการฝกและการจัดการกรีฑา
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาวายน้ํา
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาวายน้ํา
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬายูโด
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายูโด

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
1(0-2)
1(0-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
1(0-2)
3(2-2)
2(1-2)
1(0-2)
3(2-2)
2 (1-2)
3 (2-2)
2 (1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)

221
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4084507
4084507
4084508
4084508
4084509
4084509
4084510
4084510
4084511
4084511
4084512
4084512
4084513
4084513
4084514
4084514
4084515
4084515
4084516
4084516
4084517
4084517
4084518
4084518

ชื่อวิชา
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬามวยสากล
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬายิงปน
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายิงปน
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬามวยไทย
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬามวยปล้ํา
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยปล้ํา
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬายกน้ําหนัก
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายกน้ําหนัก
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬากอลฟ
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬายิงธนู
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายิงธนู
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กรีฑา
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กรีฑา
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ายิมนาสติก
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ายิมนาสติก

น(ท-ป)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
1 (0-2)
2(1-2)
1 (0-2)
2(1-2)

222
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4084519
4084519
4084520
4084520
4084521
4084521
4084522
4084522
4084523
4084523
4084524
4084524
4084525
4084525
4084601
4084601
4084602
4084602
4084603
4084603
4084604
4084604
4084605
4084605

ชื่อวิชา
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าแบดมินตัน
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าแบดมินตัน
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าเทเบิลเทนนิส
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าเทเบิลเทนนิส
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าวายน้ํา
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าวายน้ํา
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าเทนนิส
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าเทนนิส
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ามวยสากล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ามวยสากล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ามวยไทย
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ามวยไทย
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกระบี่กระบอง
กลยุทธการฝกและการจัดการกระบี่กระบอง
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬารักบีฟ้ ตุ บอล
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬารักบี้ฟตุ บอล
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล

น(ท-ป)
1 (0-2)
2(1-2)
1 (0-2)
2(1-2)
1 (0-2)
2(1-2)
1 (0-2)
2(1-2)
1 (0-2)
2(1-2)
1 (0-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4084606
4084606
4084607
4084607
4084608
4084608
4084609
4084609
4084610
4084610
4084611
4084611
4084612
4084612
4084613
4084613
4084801
4084901
4084902
4084903

ชื่อวิชา
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาโปโลน้ํา
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาโปโลน้ํา
กลวิธกี ารฝกและการจัดการกีฬาเซปกตระกรอ
กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเซปกตระกรอ
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าฟุตบอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าฟุตบอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ารักบี้ฟตุ บอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี ารักบี้ฟตุ บอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าบาสเกตบอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าบาสเกตบอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าวอลเลยบอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าวอลเลยบอล
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าตะกรอ
การเปนผูฝก และการเปนเจาหนาที่กฬี าตะกรอ
การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 3
การสัมมนาวิทยาศาสตรการกีฬา
การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตรการกีฬา
การสัมมนาทางพลศึกษา

น(ท-ป)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
3 (2-2)
2(1-2)
2 (1-2)
1(0-2)
2 (1-2)
1(0-2)
2 (1-2)
1(0-2)
2 (1-2)
1(0-2)
2 (1-2)
1(0-2)
5 (450)
2(2-0)
2 (2-0)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าวิทยาศาสตรการกีฬา (408)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4081101

ประวัตแิ ละหลักการพลศึกษา
2(2-0)
History and Principles of Physical Education
ศึกษาประวัติและวิวฒ
ั นาการ
ปรัชญาแนวความคิดที่มีอทิ ธิพลตอการ
พลศึกษาวิวฒ
ั นาการและความเปนมาของพลศึกษาในประเทศไทย นโยบายและ
แผนการศึกษาของชาติ ปญหาและการแกไข การพัฒนาพลศึกษา แนวโนมของการ
พลศึกษา

4081102

พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
Physical Education for Elementary School Teachers
ศึกษาความจําเปนและความตองการในการออกกําลังกายของเด็กแตละวัย
เจตคติเกีย่ วกับความมีนา้ํ ใจเปนนักกีฬาและการแขงขัน
อันตรายและอุปสรรค
ทางการกีฬาและการปฐมพยาบาลอยางงาย ๆ การจัดโปรแกรมการบริหารกายเพื่อ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมเขาจังหวะ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด กรีฑา และการจัดการแขงขัน

4081104

กิจกรรมความพรอมสําหรับเด็ก
2(1-2)
Preparation Physical Activities for Children
ความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
เด็ก ความสําคัญ และประโยชนของกิจกรรมเตรียมความพรอมทีม่ ีตอเด็ก
ลักษณะความพรอมของเด็กตามพัฒนาการ การจัดกิจกรรมพัฒนาการและ
ความคิดสรางสรรคใหเหมาะสมกับวัยวุฒภิ าวะของเด็ก
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รหัส
4081105

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

การบริหารกาย
Body Conditioning
ศึกษาความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน หลักการบริหารกาย ประวัติ
การพัฒนา ประสิทธิภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการฝกการบริหารกาย ผลของ
การบริหารกาย การเลือกกิจกรรมและการจัดโปรแกรมการฝกสําหรับวัยตาง ๆ
ไดแก ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และวัยสูงอายุ การ
ทดสอบ และการตรวจสอบบุคคลิกภาพ และสมรรถภาพทางกาย

4081107

สังคมวิทยาการกีฬา
2(2-0)
Sports Sociology
ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางสังคมวิทยากับการศึกษา วิเคราะห
ปจจัยและสิ่งแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมที่มผี ลตอการออกกําลังกาย และ
การเลนกีฬา ความตองการของสังคมในดานการกีฬา ลักษณะของสถาบันตาง ๆ ที่
ใหบริการ ปญหาของการใชบริการและรับบริการ ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
กายกีฬากับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

4081108

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3(2-2)
Physical Education for Health Development
ศึกษาความหมายและขอบขายของพลศึกษา คุณคาความสําคัญของ
พลศึกษาที่มีตอ การพัฒนาสุขภาพ ความหมายและองคประกอบสมรรถภาพทาง
กาย สมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกายโดยใชกจิ กรรมพลศึกษา ตามหลักการและขั้นตอนที่ถกู ตอง
การพิจารณาเลือกกิจกรรมการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพ
รางกาย ปจจัยตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการสงเสริมสุขภาพ เชน อาหารและพลังงาน
แวดลอม
สภาวะอารมณ
รวมถึงการรูจักการปองกันการบาดเจ็บและการ
บําบัดรักษา การบาดเจ็บเบื้องตน เพื่อการปรับปรุงแกไขสมรรถภาพทางกาย
ทรวดทรง กลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันไดดีขึ้น
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รหัส
4081201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
3(2-2)
Anatomy and Physiology
ศึกษาเกีย่ วกับรางกายมนุษย โครงสราง รูปราง ตําแหนงที่ตั้ง
สวนประกอบ และหนาทีข่ องเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย
เพื่อเปนรากฐานความรูในการศึกษาวิชาอืน่ ๆ เชน วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย รวมทั้งนําความรูไปประยุกตใชใหสมั พันธกับการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬา

4081202

วิทยาศาสตรการกีฬา
2(1-2)
Sports Science
ศึกษาระบบลักษณะ รูปราง และองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
การฝกปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถภาพและทักษะการกีฬา การรูจกั พิจารณาเลือก
กิจกรรมทางกีฬา การกําหนดโปรแกรมการสรางสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตนเอง
ตามวัย เพศ ฯลฯ การทดสอบสมรรถภาพ อาหาร และพลังงานที่ใชในกิจกรรมกีฬา
ประเภทตาง ๆ ขอควรระวังและหลีกเลีย่ งในการเลนกีฬา รูจักการประเมินผลจาก
การเลนกีฬา การบริหารกาย ฯลฯ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขใหเกิดผลดีตอ
สมรรถภาพทางกาย

4081203

กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
2(1-2)
Anatomy and Physiology 1
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา ความรู
เบื้องตน และคําศัพททางกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา โครงสรางรางกายมนุษย
รูปราง ลักษณะ ตําแหนง และหนาทีก่ ารทํางานของอวัยวะในระบบโครงราง ระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาท
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รหัส
4081204

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
2(1-2)
Anatomy and Physiology 2
ศึกษารูปราง ลักษณะ ตําแหนงและหนาที่การงานของอวัยวะในระบบ
หายใจ ระบบหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิตและน้ําเหลือง ระบบยอยอาหาร
ระบบขับถาย ระบบตอมไรทอ ระบบสืบพันธุ ความสัมพันธในแตละระบบของ
รางกาย

4081206

กายวิภาคศาสตรกับการกีฬา
2(2-0)
Human Anatomy and Sports
ศึกษาเกีย่ วกับรูปราง สภาพ และโครงสรางระบบตาง ๆ ของรางกายมนุษย
ทัง้ ใน และระบบเซลลเนื้อเยื่อ และอวัยวะจนถึงระบบตาง ๆ ไดแก ระบบ
โครงสรางกลามเนื้อ ประสาท การไหลเวียนโลหิต การหายใจ ทางเดินอาหาร
ขับถาย ตอมไรทอ สืบพันธุ และผิวหนัง รวมทั้งนําความรูมาประยุกตใชใหสมั พันธ
กับการออกกําลังกาย และการเลนกีฬา

4081301

จิตวิทยาการกีฬา
2(2-0)
Psychology of Sport
ศึกษาจิตวิทยาเพื่อนํามาประยุกตในการเรียนการสอน การฝกซอม การ
แขงขัน อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดลอมที่มผี ลตอจิตใจขณะฝกซอม หรือการ
แขงขันกีฬา อันเปนผลทําใหประสิทธิภาพการแขงขันลดนอยลง
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รหัส
4081401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขั้นความรูเบื้องตน
1(0-2)
Cub Basic Unit Leader Training Course (C.B.T.C.)
ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรม
กิจการของลูกเสือ
สาระสําคัญของการลูกเสือ ภูมหิ ลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือ
โลก กิจกรรมลูกเสือสํารอง วินยั ความเปนระเบียบเรียบรอยในกองลูกเสือสํารอง
ความรูเกี่ยวกับการเลนเกม แนวการฝกอบรมลูกเสือสํารอง การรองเพลง ประวัติ
โครงสรางของลูกเสือไทย พิธีการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ
การวางแผนกําหนดการฝกอบรม คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ บทบาทของผู
กํากับลูกเสือสํารอง การเลาเรื่องที่เปนคติ การแสดงเงียบ วิธีการบริหารในกอง
ลูกเสือสํารอง

4081402

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเ บื้องตน
1(0-2)
Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
ปฐมนิ เ ทศและศึ ก ษาจุ ด มุ ง หมายของการฝ ก อบรมกิ จ การลู ก เสื อ
สาระสําคัญของการลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือ
โลก รูจักลูกเสือสามัญ การรองเพลง วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ วินัย
ความเปนระเบียบเรียบรอยและความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู
ในการเลนเกม บทบาทของนายหมูในระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการ
ลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การอยูคายพักแรม วิธีการ
บริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ-การสอน การวางแผนกําหนดการ
ประชุมนายหมู ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ หนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การสงเสริมกิจกรรม
ลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล โครงการฝกอบรมผูกาํ กับลูกเสือ-เนตรนารี
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น(ท-ป)
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเ บื้องตน
1(0-2)
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course (S.B.T.C.)
การปฐมนิเทศและการศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ กิจการ
ลูกเสือ สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรูจักลูกเสือสามัญรุนใหญ
และธรรมชาติของเด็ก ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ วินัย
และความเปนระเบียบเรียบรอย สัญญาณ ระบบหมูที่ประชุมนายหมู การ
ประชุมภายในหมูและกอบการสวนสนาม ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกอบไฟ
เกมลู ก เสื อ สามั ญ รุ น ใหญ หลั ก สู ต รพิ เ ศษลู ก เสื อ สามั ญ รุ น ใหญ ขอบเขตของ
กิจกรรมและกิจกรรมสามัญ บทบาทการทํางานรวมกับคนอื่น และชุมชน เงื่อน
ลูกเสือสามัญรุนใหญ ภูมิหลังของลูกเสือโลกและการลูกเสือไทย แผนที่เข็มทิศ
สิ่งแวดลอม การอนุรักษ การประชุมกองลุกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรม
กลางคืน) การปฐมพยาบาลการบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ การ
วางแผนจัดทํากําหนดการฝกอบรมการประชุมกองลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 2
(การทดสอบสมรรถภาพ) โครงการฝกอบรมวิชาผูกาํ กับลูกเสือ

4081404

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีวสิ ามัญขั้นความรูเ บื้องตน
1(0-2)
Rover Scout Basic Unit Leader Training Course (R.B.T.C.)
ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ
สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ คนวัยหนุมสาวในปจจุบนั กิจการลูกเสือวิสามัญ วินัย
ความเปนระเบียบเรียบรอย คําปฏิญาณ กฏของลูกเสือ ภูมิหลังของลูกเสือโลกและ
การลูกเสือไทย ขอแนะนําในการชุมนุมรอบกองไฟ หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือ
วิสามัญ การบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญกับชุมชน แผนที่
เข็มทิศ การวางแผนกําหนดการฝกอบรม กิจกรรมที่เสี่ยงภัย ความรับผิดชอบของ
ผูนํา หลักเกณฑการอภิปราย บทบาทนายหมูลูกเสือวิสามัญ แนวฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ
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น(ท-ป)
2(1-2)

ยุวกาชาด
Youth Red Cross
ศึกษาถึงประวัติยุวกาชาด องคการกาชาดสากล สภากาชาดของไทย
ขอบขายของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบขอบังคับยุวกาชาดกับชุมชน การบําเพ็ญ
ประโยชนของยุวกาชาด การฝกการเปนผูนาํ การดําเนินการสอน อุปกรณการวัดผล
เครื่องแบบยุวกาชาด

4081405

ยุวกาชาด
1(0-2)
Youth Red Cross
ศึกษาถึงประวัติยุวกาชาด องคการกาชาดสากล สภากาชาดของไทย
ขอบขายของหลักสูตรยุวกาชาด ระเบียบขอบังคับยุวกาชาดกับชุมชน การบําเพ็ญ
ประโยชนของยุวกาชาด การฝกการเปนผูนาํ การดําเนินการสอน อุปกรณการวัดผล
เครื่องแบบยุวกาชาด

4081406

กิจกรรมเขาจังหวะ
2(1-2)
Rhythmic Activities
ศึกษาถึงหลักการเตนรําเบื้องตน
กิจกรรมสรางสรรคทางกิจกรรมเขา
จังหวะเพื่อการพลศึกษา เทคนิคการเตนรําพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธี
สอนตลอดจนอุปกรณทใี่ ชสอนกิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิก
กายบริหารประกอบจังหวะ และการลีลาศ

4081406

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ศึกษาถึงหลักการเตนรําเบื้องตน กิจกรรมสรางสรรคทารงกิจกรรมเขา
จังหวะเพื่อการพลศึกษา เทคนิคการเตนรําพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ วิธี
สอน ตลอดจนอุปกรณทใี่ ชสอนกิจกรรมเขาจังหวะ การเตนรําแบบแอโรบิก กาย
บริหารประกอบจังหวะ และการลีลาศ
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เกมเบ็ดเตล็ด
Miner Games
ศึกษาบทบาทของการเลนที่มผี ลตอการเจริญเติบโต
และวิธสี อน เกมแตละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทตาง ๆ
เกมเบ็ดเตล็ด
Miner Games
ศึกษาบทบาทของการเลนที่มผี ลตอการเจริญเติบโต
และวิธสี อน เกมแตละประเภท เกมเบ็ดเตล็ดประเภทตาง ๆ

น(ท-ป)
2(1-2)
เทคนิคของผูนําเกม

1(0-2)
เทคนิคของผูนําเกม

4081408

นันทนาการเบือ้ งตนสําหรับครู
2(1-2)
Introduction to Recreation for Teachers
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความมุงหมาย และความสําคัญของนันทนาการ
ความสําคัญของนันทนาการตอชีวติ ประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก
การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบของประชาชนใน
ดานนันทนาการ นันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เนนฝก
ปฏิบัติ

4081409

เกมและเกมนํา
2(1-2)
Games and Lead-up Games
ศึกษาความหมาย ความมุงหมายของเกมเบ็ดเตล็ดและเกมนํา ประเภทของ
เกมเบ็ดเตล็ด หลักและวิธกี ารสอนเกมเบ็ดเตล็ด มารยาทและความปลอดภัยในการ
เลนเกม ประเภทของเกมนํา เกมการละเลนพื้นเมืองและเกมประกอบจังหวะ การ
เปนผูนาํ เกมทีด่ ี
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น(ท-ป)
1(0-2)

เกมและเกมนํา
Games and Lead-up Games
ศึกษาความหมาย ความมุงหมายของเกมเบ็ดเตล็ดและเกมนํา ประเภทของ
เกมเบ็ดเตล็ด หลักและวิธกี ารสอนเกมเบ็ดเตล็ด มารยาทและความปลอดภัยในการ
เลนเกม ประเภทของเกมนํา เกมการละเลนพื้นเมืองและเกมประกอบจังหวะ การ
เปนผูนาํ เกมทีด่ ี

4081501

กรีฑา (ทักษะการฝกกรีฑา)
2(1-2)
Track and Field
ศึกษากรีฑาประเภทลูและลาน ประเภทลู ไดแก การวิ่งระยะสั้น ระยะยาว
ระยะไกล วิง่ ขามรั้วและวิ่งผลัดประเภทลาน ไดแก การทุม น้ําหนัก ขวางจักร
พุงแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ํา เขยงกาวกระโดด ศึกษาเทคนิคใน
การฝกซอม ตลอดจนการแกไขทาทางตาง ๆ ของการเลนกรีฑาที่ไมถกู ตอง และให
มีความชํานาญเฉพาะอยางเพิม่ ขึ้น รวมทั้งการแขงขันกรีฑาแตละประเภท

4081501

กรีฑา 1
1(0-2)
Track and Field 1
ศึกษาประวัติและประโยชนของกรีฑาประเภทลูและลาน ประเภทลู ไดแก
การวิ่งระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะไกล วิง่ ขามรั้ว และวิ่งผลัด ประเภทลาน ไดแก
การทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุง แหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ํา เขยงกาว
กระโดด
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น(ท-ป)
ยิมนาสติก (ทักษะการฝกยิมนาสติก)
2(1-2)
Gymnastics
ศึกษาประวัติความเปนมา และประโยชนของกีฬายิมนาสติก หลักการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการฝกการชวยเหลือ การปองกันอุบัติเหตุใน
วิชายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคยิมนาสติกโดยเนนดังตอไปนี้ ชาย ฝกราวคู
ราวเดี่ยว มายาว มาหู แทมโปลีน หวง ฟลอเอ็กเซอรไซด และการเลนทาติดตอ
หญิง ฝกราวทรงตัว ราวตางระดับ มาขวาง แทมโปลีน ฟลอเอ็กเซอรไซด และการ
เลนทาติดตอ กติกาการแขงขัน และการตัดสินใจ

4081502

ยิมนาสติก 1
1(0-2)
Gymnastics 1
ศึกษาประวัติความเปนมา และประโยชนของกีฬายิมนาสติก หลักการ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการฝกการชวยเหลือ การปองกันอุบัติเหตุใน
กีฬายิมนาสติก ทักษะและเทคนิคกีฬายิมนาสติก

4081503

แบดมินตัน (ทักษะการฝกแบดมินตัน)
2(1-2)
Badminton
ศึกษาประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแบดมินตัน ฝกทักษะเบื้องตน
การจับแร็กเก็ต การตีลกู มือบนและลาง การตบ การรับ การสงลูก กติกาการแขงขัน
ประเภทเดี่ยว และประเภทคูข องกีฬาแบดมินตัน

4081503

แบดมินตัน 1
1(0-2)
Badminton 1
ศึกษาความเปนมา การจับแร็กเก็ต การตีลกู มือบนและลาง การตบ การรับ
การสงลูก การแขงขันประเภทเดี่ยว ประเภทคู และคูผสม หลักการฝกสอน
คุณสมบัติผูฝก สอน หลักเกณฑในการเลือกนักกีฬา
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น(ท-ป)
เทเบิลเทนนิส (ทักษะการฝกเทเบิลเทนนิส)
2(1-2)
Table Tennis
ศึกษาประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะตาง ๆ การจับไม การตีลูก
แบบตาง ๆ การรับลูกแบบตาง ๆ วิธีการเลน หลักและกลยุทธของการเลนทั้ง
ประเภทเดี่ยว และประเภทคู การเปนเจาหนาที่การดําเนินการแขงขัน หลักวิธกี าร
สอน ฝกการแขงขันประเภทบุคคลและประเภททีม กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสิน
การสอน

4081504

เทเบิลเทนนิส 1
1(0-2)
Table Tennis 1
ศึกษาประวัติความเปนมา เทคนิคและทักษะตาง ๆ การจับไมการตีลูก
แบบตาง ๆ การรับลูกแบบตาง ๆ วิธีการเลน กติกา หลักการกลยุทธของการเลนทั้ง
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเปนเจาหนาที่ การดําเนินการแขงขัน หลักวิธีการ
สอน

4081505

วายน้ํา (ทักษะการฝกวายน้ํา)
2(1-2)
Swimming
ศึกษาลักษณะและขนาดของสระน้ํา การเก็บ และการบํารุงรักษาอุปกรณ
ตาง ๆ การฝกหัดวายน้ําประเภทตาง ๆ กฏกติกา หลักเกณฑและกลยุทธในการ
จัดการแขงขันฝกการชวยเหลือตนเองเมื่ออยูในน้ําลึกหรือน้ําทะเล

4081505

วายน้ํา 1
1(0-2)
Swimming 1
ศึกษาลักษณะและขนาดของสระน้ํา อุปกรณตาง ๆ การบํารุงรักษา การ
ฝกหัดวายน้ํา การชวยเหลือตัวเองเมื่ออยูใ นน้ําลึกหรือน้าํ ทะเล การวายน้ําประเภท
ตาง ๆ กติกา และการจัดการแขงขัน
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น(ท-ป)
2(1-2)

ยูโด (ทักษะการฝกยูโด)
Judo
ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกฬี ายูโด ฝกทักษะ และ
เทคนิคเบื้องตน หลักการวิทยาศาสตรทเี่ กี่ยวของกับกีฬายูโด ทักษะ และหลักใน
การลม และการทุมแบบตาง ๆ การแขงขัน และกติกาเบื้องตน
ยูโด 1
Judo 1

1(0-2)

ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณกฬี ายูโด ฝกทักษะ และ
เทคนิคเบื้องตน หลักการวิทยาศาสตรทเี่ กี่ยวของกับกีฬายูโด ทักษะ และหลักใน
การลม และการทุมแบบตาง ๆ การแขงขัน และกติกาเบื้องตน
4081507

เทนนิส (ทักษะการฝกเทนนิส)
2(1-2)
Tennis
ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส
มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การจับไม การตีลกู แบบตาง ๆ การ
รับลูก วิธกี ารเลน กติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดีย่ วและคู

4081507

เทนนิส 1
1(0-2)
Tennis 1
ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส
มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การจับไม การตีลกู แบบตาง ๆ การ
รับลูกวิธกี ารเลน กติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดีย่ วและคู
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รหัส
4081508

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
มวยสากล (ทักษะการฝกมวยสากล)
2(1-2)
Boxing
ศึกษาประวัติความเปนมาของมวยสากล ฝกทักษะเบื้องตนของมวยสากล
การชกลักษณะตาง ๆ ชัน้ เชิงการชกและการปองกัน หลักการและวิธีการฝก ความรู
เรื่องกติกาการแขงขันทั้งสมัครเลนและอาชีพ วิธีการตัดสิน ตลอดจนหลักการ
บริการ และการจัดการแขงขัน

4081508

มวยสากล 1
1(0-2)
Boxing 1
ศึกษาประวัติความเปนมาของมวยสากล ฝกทักษะเบื้องตนของมวยสากล
การชกลักษณะตาง ๆ ชัน้ เชิงการชกและการปองกัน หลักการและวิธีการฝก ความรู
เรื่องกติกาการแขงขันทั้งสมัครเลนและอาชีพ วิธีการตัดสิน ตลอดจนหลักการ
บริการ และการจัดการแขงขัน

4081509

ยิงปน (ทักษะการฝกยิงปน)
2(1-2)
Shooting
ศึกษาประวัติความเปนมา และประโยชนของกีฬายิงปน ฝกทักษะการยิง
ปนเบื้องตน กฏ กติกาการแขงขัน ตลอดจนการตัดสิน การสอนและการจัดการ
แขงขันกีฬายิงปน

4081509

ยิงปน 1
1(0-2)
Shooting 1
ศึกษาประวัติความเปนมา และประโยชนของกีฬายิงปน ฝกทักษะการ
ยิงปนเบื้องตน กฏ กติกาการแขงขัน ตลอดจนการตัดสิน การสอนและการจัดการ
แขงขันกีฬายิงปน
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รหัส
4081510

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
มวยไทย (ทักษะการฝกมวยไทย)
2(1-2)
Thai Boxing
ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ การเตรียม
อุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติที่ดี การฝกทักษะเฉพาะ รูก ฏ
กติกา ระเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได

4081510

มวยไทย 1
1(0-2)
Thai Boxing 1
ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ การเตรียม
อุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติที่ดี การฝกทักษะเฉพาะ รูก ฏ
กติกา ระเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได

4081511

มวยปล้ํา (ทักษะการฝกมวยปล้ํา)
2(1-2)
Wrestling
ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ การเตรียม
อุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติที่ดี การฝกทักษะเฉพาะ รูก ฏ
กติการะเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได

4081511

มวยปล้ํา 1
1(0-2)
Wresting
ศึกษาประวัติ ฝกทักษะเบื้องตน ความรูความเขาใจเทคนิคตาง ๆ การเตรียม
อุปกรณ การปลูกฝงความรูความเขาใจและเจตคติที่ดี การฝกทักษะเฉพาะ รูก ฏ
กติการะเบียบการแขงขัน และการตัดสินใจ สามารถนําไปถายทอดได

4081512

ยกน้ําหนัก (ทักษะการยกน้ําหนัก)
2(1-2)
Weight Lifting
ฝกทักษะการยกน้ําหนักทาตาง ๆ การรักษาอุปกรณ ฝกการตอสู เทคนิค
การสอน กติกาการแขงขัน ตลอดจนระเบียบการจัดการแขงขันและดําเนินการ
แขงขัน
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รหัส
4081512

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

ยกน้ําหนัก 1
Weight Lifting 1
ฝกทักษะการยกน้ําหนักทาตาง ๆ การรักษาอุปกรณ ฝกการตอสู เทคนิค
การสอน กติกาการแขงขัน ตลอดจนระเบียบการจัดการแขงขันและดําเนินการ
แขงขัน

4081513

จักรยาน (ทักษะการฝกจักรยาน)
2(1-2)
Cycling
ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การแขงขันและการเลนเปนทีมและประเภท
บุคคล ศึกษากฏ กติกา ระเบียบวิธกี ารแขงขัน การใหคะแนน การตัดสิน ตลอดจน
วิธีการสอน การจัดและดําเนินการแขงขัน

4081513

จักรยาน 1
1(0-2)
Cycling 1
ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การแขงขันและการเลนเปนทีมและประเภท
บุคคล ศึกษากฏ กติกา ระเบียบวิธกี ารแขงขัน การใหคะแนน การตัดสิน ตลอดจน
วิธีการสอน การจัดและดําเนินการแขงขัน

4081514

กอลฟ (ทักษะการฝกกอลฟ)
2(1-2)
Golf
ศึกษาประวัติความเปนมา สนามและอุปกรณการเลน ประเภทของไมตี
ทักษะเบื้องตน การเลน การจับไม การทรงตัว การตี การเลนลูกแบบตาง ๆ ทักษะ
การใชเหล็กไมแซนเวดจ ฮัตเตอร การแนะนําและการสอนทักษะเบื้องตน กฏ
กติกาการแขงขันตลอดจนการจัดการ
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รหัส
4081514

กอลฟ 1
Golf 1

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

ศึกษาประวัติความเปนมา สนามและอุปกรณการเลน ประเภทของไมตี
ทักษะเบื้องตน การเลน การจับไม การทรงตัว การตี การเลนลูกแบบตาง ๆ ทักษะ
การใชเหล็กไมแซนเวดจ ฮัตเตอร การแนะนําและการสอนทักษะเบื้องตน กฏ
กติกาการแขงขันตลอดจนการจัดการ
4081515

ยิงธนู (ทักษะการฝกยิงธนู)
2(1-2)
Archery
ศึกษาประวัติความเปนมา สถานที่ อุปกรณการยิงธนู ฝกทักษะเบื้องตน
การบํารุงรักษาอุปกรณ ฝกทักษะเฉพาะและนําทักษะไปใชประโยชน การประกอบ
ลูกธนู การติดหัวธนู การติดขนหรือปกลูกธนู ตลอดจนการศึกษา กฏ กติกา การ
ตัดสิน

4081515

ยิงธนู 1
1(0-2)
Archery 1
ศึกษาประวัติความเปนมา สถานที่ อุปกรณการยิงธนู ฝกทักษะเบื้องตน
การบํารุงรักษาอุปกรณ ฝกทักษะเฉพาะและนําทักษะไปใชประโยชน การประกอบ
ลูกธนู การติดหัวธนู การติดขนหรือปกลูกธนู ตลอดจนการศึกษา กฏ กติกา การ
ตัดสิน

4081516

ดาบสากล (ทักษะการฝกดาบสากล)
2(1-2)
Fencing
ศึกษาประวัติและประโยชนของดาบสากล ฝกทักษะ เทคนิค กลวิธีการเลน
ดาบสากล ฝกการตอสู เทคนิคการสอน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ
และการบํ า รุ ง รั ก ษา มารยาทและความปลอดภั ย หลั ก การสอน กฏ กติ ก าและ
ระเบี ย บการแข ง ขั น ตลอดจนการเป น เจ า หน า ที่ แ ละผู ตั ด สิ น การจั ด และการ
ดําเนินการแขงขัน
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รหัส
4081516

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

ดาบสากล 1
Fencing 1
ศึกษาประวัติและประโยชนของดาบสากล ฝกทักษะ เทคนิค กลวิธีการเลน
ดาบสากล ฝกการตอสู เทคนิคการสอน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ
และการบํ า รุ ง รั ก ษา มารยาทและความปลอดภั ย หลั ก การสอน กฏ กติ ก าและ
ระเบี ย บการแข ง ขั น ตลอดจนการเป น เจ า หน า ที่ แ ละผู ตั ด สิ น การจั ด และการ
ดําเนินการแขงขัน

4081518

หวงขามตาขาย
1(0-2)
Rubber Ring
ศึกษาเกีย่ วกับประวัติความเปนมา คุณคาและกติกาการเลน ทักษะการรับ
และการสงหวงแบบตาง ๆ วิธีการเลน ประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเลนเพื่อ
ความปลอดภัยการเปนผูเลนและผูดูที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพการบํารุงรักษา
อุปกรณหว งขามตาขายคุณสมบัติของผูฝก ที่ดี

4081519

เปตอง (ทักษะการฝกเปตอง)
2(1-2)
Pay ton
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตนของกีฬาเปตอง กติกาการเลน
และการแขงขัน เทคนิคและวิธีการเลน การเปนเจาหนาที่ และการตัดสินการสราง
และดัดแปลงอุปกรณ ตลอดจนการทําสนามเปตอง

4081519

เปตอง 1
1(0-2)
Pay ton 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตนของกีฬาเปตอง กติกาการเลน
และการแขงขัน เทคนิคและวิธีการเลน การเปนเจาหนาที่ และการตัดสินการสราง
และดัดแปลงอุปกรณ ตลอดจนการทําสนามเปตอง
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รหัส
4081520

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
หมากรุกไทย (ทักษะการเลนหมากรุกไทย)
2(1-2)
Thai Chess
ศึกษาประวัติ วิวฒ
ั นาการและประโยชนของการเลนหมากรุกไทย ทักษะ
เทคนิคและกลวิธี มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการแขงขันกีฬา
หมากรุกไทย

4081520

หมากรุกไทย 1
1(0-2)
Thai Chess 1
ศึกษาประวัติ วิวฒ
ั นาการและประโยชนของการเลนหมากรุกไทย ทักษะ
เทคนิคและกลวิธี มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการแขงขันกีฬา
หมากรุกไทย

4081521

โบวลิ่ง (ทักษะการฝกเลนโบวลิ่ง)
2(1-2)
Bowling
ศึกษาประวัติ เทคนิค กลวิธี และทักษะของการเลนโบวลิ่ง การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย อุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณ กติกาและระเบียบการแขงขัน
หลักการสอน และการเปนผูฝ ก สอน มารยาทความปลอดภัยในการเลน การเปน
เจาหนาที่ ผูตดั สิน การจัดการแขงขัน

4081521

โบวลิ่ง 1
1(0-2)
Bowling 1
ศึกษาประวัติ เทคนิค กลวิธี และทักษะของการเลนโบวลิ่ง
การ
เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ การบํารุงรักษาอุปกรณ กติกาและระเบียบ
การแขงขันหลักการสอน และการเปนผูฝก สอน มารยาทความปลอดภัยในการเลน
การเปนเจาหนาที่ ผูตดั สิน การจัดการแขงขัน
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รหัส
4081601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ฟุตบอล (ทักษะการฝกฟุตบอล)
2(1-2)
Foot Ball
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาของกี ฬ าฟุ ต บอล การอบอุ น ร า งกาย การฝ ก
ทักษะ เบื้องตน ตําแหนงหนาที่ของผูเลน เทคนิคตาง ๆ ในการเลน การปองกัน
และวิ ธี เ ล น แบบต า ง ๆ ฝ ก ทั ก ษะส ว นบุ ค คลเฉพาะหน า ที่ การฝ ก เพื่ อ เพิ่ ม พู น
สมรรถภาพทางรางกายเพิ่มพูนประสบการณ ความชํานาญในลักษณะตาง ๆ การ
ควบคุมอาหาร การฝกแบบตาง ๆ การฝกเพื่อเลนเปนทีมการจัดบริหาร ทีมฟุตบอล
วิธีสอน

4081601

ฟุตบอล 1
1(0-2)
Foot Ball 1
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาของกี ฬ าฟุ ต บอล การอบอุ น ร า งกาย การฝ ก
ทักษะ เบื้องตน ตําแหนงหนาที่ของผูเลน เทคนิคตาง ๆ ในการเลน การปองกัน
และวิ ธี เ ล น แบบต า ง ๆ ฝ ก ทั ก ษะส ว นบุ ค คลเฉพาะหน า ที่ การฝ ก เพื่ อ เพิ่ ม พู น
สมรรถภาพทางรางกายเพิ่มพูนประสบการณ ความชํานาญในลักษณะตาง ๆ การ
ควบคุมอาหาร การฝกแบบตาง ๆ การฝกเพื่อเลนเปนทีมการจัดบริหาร ทีมฟุตบอล
วิธีสอน

4081602

บาสเกตบอล (ทักษะการฝกบาสเกตบอล)
2(1-2)
Basketball
ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝกทักษะเบื้องตน การ
รับการสง การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเลนทีม การสนุก และการปองกันแบบ
ตาง ๆ กติกาการเลน วิธีดําเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ ทักษะ
ในการเลนทีม การสรางแบบฝก ศึกษากติกาและเทคนิคการตัดสิน การดําเนินการ
แขงขันตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล การฝกบาสเกตบอล
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รหัส
4081602

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

บาสเกตบอล 1
Basketball 1
ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล และฝกทักษะเบื้องตน
การรับ การสง การเลีย้ งลูก การยิงประตู การเลนทีม การสนุก และการปองกันแบบ
ตาง ๆ กติกาการเลน วิธีดําเนินการสอน เทคนิคการสอน การเตรียมอุปกรณ ทักษะ
ในการเลนทีม การสรางแบบฝก ศึกษากติกาและเทคนิคการตัดสิน การดําเนินการ
แขงขันตลอดจนการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอล การฝกบาสเกตบอล

4071603

วอลเลยบอล (ทักษะการฝกวอลเลยบอล)
2(1-2)
Valleyball
ศึกษาทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ สําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะการเรียนรู วิธเี ลน วิธีเลนทีม การแขงขัน กติกา ความรู
เกี่ยวกับอุปกรณสนาม และสิ่งอํานวยความสะดวก การเปนผูควบคุมทีมการเปน
เจาหนาทีแ่ ละผูตัดสิน

4071603

วอลเลยบอล 1
1(0-2)
Valleyball 1
ศึกษาทักษะการทรงตัว การเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ สําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะการเรียนรู วิธเี ลน วิธีเลนทีม การแขงขัน กติกา ความรู
เกี่ยวกับอุปกรณสนาม และสิ่งอํานวยความสะดวก การเปนผูควบคุมทีมการเปน
เจาหนาทีแ่ ละผูตัดสิน

4081604

รักบี้ฟุตบอล (ทักษะการฝกรักบี้ฟุตบอล)
2(1-2)
Rugby Football
ศึกษาทักษะเบือ้ งตน เทคนิคการเลนทีม หลักการเลน แบบฝกตาง ๆ
หนาที่ตําแหนงในการเลน ตลอดจนกฏ กติกาการแขงขัน ตลอดจนการเปนผูตัดสิน
และเจาหนาที่
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รหัส
4081604

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

รักบี้ฟุตบอล 1
Rugby Football 1
ศึกษาทักษะเบือ้ งตน เทคนิคการเลนทีม หลักการเลน แบบฝกตาง ๆ
หนาที่ตําแหนงในการเลน ตลอดจนกฏ กติกาการแขงขัน ตลอดจนการเปนผูตัดสิน
และเจาหนาที่

4081605

แฮนดบอล (ทักษะการฝกแฮนดบอล)
2(1-2)
Handball
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลนสวนบุคคลและเปนทีม รูปแบบการเลนเปน
ทีม กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน ตลอดจนหลักการสอนและการจัดการแขงขัน
กีฬาแฮนดบอล

4081605

แฮนดบอล 1
1(0-2)
Handball 1
ศึกษาเทคนิคและวิธีการเลนสวนบุคคลและเปนทีม รูปแบบการเลนเปน
ทีม กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน ตลอดจนหลักการสอนและการจัดการแขงขัน
กีฬาแฮนดบอล

4081606

โปโลน้ํา (ทักษะการฝกโปโลน้ํา)
2(1-2)
Water Polo
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน ฝกการเลนเปนทีมเพื่อแขงขัน
ศึกษากติกาการแขงขัน ฝกการตัดสินและการสอน ตลอดจนการจัดการแขงขัน
โปโลน้ํา

4081606

โปโลน้ํา 1
1(0-2)
Water Polo 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน ฝกการเลนเปนทีมเพื่อแขงขัน
ศึกษากติกาการแขงขัน ฝกการตัดสินและการสอน ตลอดจนการจัดการแขงขัน
โปโลน้ํา
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รหัส
4081607

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ฮอกกี้ (ทักษะการฝกฮอกกี้)
2(1-2)
Hockey 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน วิธีการจับไม การพลิกไม การสง
ลูกและการรับลูกแบบตาง ๆ ศึกษาการเลนเปนทีมและการแขงขัน วิธีการเลนแบบ
ตั้งรับ วิธีการรุก กติกาการแขงขัน การปฏิบัติตัวสําหรับเจาหนาทีแ่ ละผูตัดสิน
หลักวิธีการสอนและการจัดการแขงขัน

4081607

ฮอกกี้ 1
1(0-2)
Hockey 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ทักษะเบื้องตน วิธีการจับไม การพลิกไม การสง
ลูกและการรับลูกแบบตาง ๆ ศึกษาการเลนเปนทีมและการแขงขัน วิธีการเลนแบบ
ตั้งรับ วิธีการรุก กติกาการแขงขัน การปฏิบัติตัวสําหรับเจาหนาทีแ่ ละผูตัดสิน
หลักวิธีการสอนและการจัดการแขงขัน

4081608

เซปกตะกรอ (ทักษะการฝกเซปกตะกรอ)
2(1-2)
Sepak Takraw
ศึกษาประวัติความเปนมา ประโยชนของวิชาตะกรอและเซปกตะกรอ การ
ฝกทักษะเบื้องตน การเลนเปนทีม กฏ กติกาการเลนของกีฬาตะกรอและเซปก
ตะกรอ

4081608

เซปกตะกรอ 1
1(0-2)
Sepak Takraw 1
ศึกษาประวัติความเปนมา ประโยชนของวิชาตะกรอและเซปกตะกรอ การ
ฝกทักษะเบื้องตน การเลนเปนทีม กฏ กติกาการเลนของกีฬาตะกรอและเซปก
ตะกรอ
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รหัส
4081609

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ตะกรอ (ทักษะการฝกตะกรอ)
2(1-2)
Takraw
ศึกษาความเปนมา เทคนิคของการเลนตะกรอแตละประเภท กติกาการ
แขงขันและวิธกี ารตัดสิน ตะกรอประเภทตาง ๆ

4081609

ตะกรอ 1
Takraw 1
ศึกษาความเปนมา เทคนิคของการเลนตะกรอแตละประเภท
แขงขันและวิธกี ารตัดสิน ตะกรอประเภทตาง ๆ

1(0-2)
กติกาการ

4081701

กระบี่กระบอง (ทักษะการฝกกระบี่กระบอง)
2(1-2)
Sword and Poles Fighting
ศึกษาประวัติ ประโยชนของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การ
ถวายบังคมขึ้นพรหม รําลดลอ ตีลกู ไม ตีแสดง ตีลกู ไมตา ง ๆ ในการตอสู

4081701

กระบี่กระบอง 1
1(0-2)
Sword and Poles Fighting 1
ศึกษาประวัติ ประโยชนของกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดง การ
ถวายบังคมขึ้นพรหม รําลดลอ ตีลกู ไม ตีแสดง ตีลกู ไมตา ง ๆ ในการตอสู

4082101

การจัดการและการบริหารพลศึกษา
2(2-0)
Organization and Administration of Physical Education
ศึ ก ษาปรั ช ญาขอบข า ย และความมุ ง หมายของพลศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ความสัมพันธของวิชาพลศึกษากับวิชาอื่น ๆ และการศึกษาทั่ว ๆ ไป พลศึกษากับ
หลักการประชาธิปไตย พัฒนาการของเด็กแตละวัยกับความตองการทางพลศึกษา
สภาพทั่วไปของพลศึกษาในเมืองและในชนบทของประเทศ การวางโครงการของ
พลศึกษาในโรงเรียน การผลิตดัดแปลง ปรับปรุง อุปกรณและเครื่องอํานวย
ความสะดวกทางพลศึกษา การจัดโปรแกรมกีฬา ปญหาการบริหารพลศึกษาใน
ระดับการศึกษาตาง ๆ
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รหัส
4082102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา
2(2-0)
Innovation and Technology in Physical Education
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
คุณคาของสื่อการสอน ความสัมพันธของสื่อในระบบการสอน วิธีการเลือก
ดัดแปลง ผลิตใชและเก็บนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสํารวจแหลงเทคโนโลยี
เพื่อนํามาใชในการพลศึกษาทั้งการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางพลศึกษา

4082103

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเด็ก
2(2-0)
Exercise for Child Health
ศึกษาขอบขาย วัตถุประสงค และประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพรูปแบบวิธกี ารออกกําลังกายสําหรับเด็ก ขอบเขตของการออกกําลังกาย
สําหรับแตละวัย ขอควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับเด็ก

4082105

องคกรทางการกีฬา
3(3-0)
Sports Organization
แนวความคิด หลักการ และความมุงหมายในการจัดตั้งองคกรทางการกีฬา
ลักษณะโครงสรางการจัดบริหารองคกร ขอบขาย หนาที่ขององคกรทั้งในและ
ตางประเทศ เชน การบริหารงาน การวางแผน งบประมาณ การสั่งการ การ
สนับสนุนสงเสริมกีฬา การจัดและควบคุมกฎ ระเบียบ กติกา การแขงขัน มาตรฐาน
การกีฬา ตลอดจนปฏิบัติงานตาง ๆ ในดานการกีฬาใหบรรลุตามเปาหมาย และ
นโยบาย
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รหัส
4082201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
3(2-2)
Physiology of Exercise
ศึกษาถึงโครงสรางของสรีรรางกาย โครงสรางของกระดูก กลามเนื้อ
ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต การทํางานของรางกาย การใชออกซิเจน
กับเชื้อเพลิงจากอาหารสรีรกายวิภาคตอการทํางานของกลามเนื้อ
การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย การศึกษาถึงวิธกี ารทดลอง ขัน้ ตอนและวิธีการทดลอง เพื่อ
ศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาคนควา และทดลองในหองปฏิบตั กิ ารและจาก
การใชเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพชนิดตาง ๆ

4082202

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2(1-2)
Physical Fitness Testing
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ ในการทดสอบสมรรถภาพของ
รางกาย เชน เครื่องมือวัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ วัดความจุ
ปอด ความออนตัว ไขมันที่ผวิ หนัง วัดระบบไหลเวียนของโลหิตขณะออกกําลัง วัด
สมรรถภาพของหัวใจ และครอบคลุมถึงการวัดและประเมินผลสมรรถภาพของ
รางกายและจัดโปรแกรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น

4082203

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 1
2(2-0)
Physiology of Exercise 1
ศึกษาหนาที่การทํางานของระบบตาง ๆ ของรางกายทีเ่ กี่ยวของกับการ
ออกกําลังกาย และการเลนกีฬา โดยเฉพาะระบบโครงสราง กลามเนื้อ ประเภทการ
ไหลเวียนของโลหิต การหายใจทางเดินอาหาร ขับถาย ตอมไรทอ และผิวหนัง
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รหัส
4082301

4082401

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
3(2-2)

กีฬาเวชศาสตร
Sports Medicine
ศึกษาถึงความหมาย ขอบขาย และประวัตคิ วามเปนมาของกีฬาเวชศาสตร
ชนิดของอันตราย สาเหตุของการบาดเจ็บ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บทางกีฬา
การปองกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยวิธีตาง ๆ วิธีการและหลักการบําบัด
การบาดเจ็บ เชน การใชความเย็น ความรอน การใชหลัก RICE เปนตน การฝก
ความแข็งแรง การฝกความอดทน การใชกายภาพบําบัดหลังการบาดเจ็บ เชน
กายภาพบําบัดเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพของขอตอ กลามเนื้อ เปนตน รวมไปถึง
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร า งเสริ ม สมรรถภาพให ดี ขึ้ น การฟ น ฟู ส มรรถภาพทางกาย
เพื่อใหรา งกายกลับสูสภาพปกติ
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขั้นความรูขนั้ สูง
2(1-2)
Cub Scout Advanced Unit Leader Training Course (C.A.T.C.)
ศึกษาจุดประสงคของการฝกอบรมตัวเองกับกองลูกเสือสํารอง การลูกเสือ
สํารองกับเด็กชาย การสาธิตวิชาชาวคายและการประกอบการ คําปฏิญาณและกฏ
ของลูกเสือ บทบาทของผูกาํ กับลูกเสือ เครื่องหมายวิชาพิเศษ ธรรมชาติศกึ ษาและ
การอนุรกั ษการฝมือ และอุปกรณในการฝกอบรม การบันเทิง การเลนเกม การเลา
เรื่องสั้นที่เปนคติ การลูกเสือนานาชาติ ทักษะลูกเสือสํารองตามที่สมัครใจเลือก พิธี
การลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง สิ่งสนับสนุนกองลูกเสือสํารอง การดําเนินการในกอง
ลูกเสือ การเดินทางสํารวจการดําเนินการในกองลูกเสือ การเดินทางสํารวจ
แผนปฏิบัติงานสวนตัว แนวฝกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายวุดแบดจ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูข นั้ สูง
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 แนวการฝกอบรมวิชาผูกาํ กับลูกเสือ

4082403

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูขนั้ สูง
2(1-2)
Senior Scout Advanced Unit Leader Training Course (S.S.A.T.C.)
ศึก ษาจุด หมายของกิจ การลูก เสือ สามัญ คําปฏิญาณและกฏของลูก เสื อ
คานิยม สาธิตอุปกรณการอยูคายพักแรม บทบาทของผูกํากับกลุมใหคําปรึกษา การ
พัฒนาทักษะ ความสัมพันธกบั ผูอื่น 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
งานเลี้ยงสังสรรค ปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับวิชาในการฝกอบรม และกิจกรรม
ลูกเสือ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีวสิ ามัญขั้นความรูช นั้ สูง
2(1-2)
Rover Scout Advanced Unit Leader Training Course (R.A.T.C.)
ศึกษาจุดหมายของกิจการลูกเสือสามัญ
คําปฏิญาณและกฏของลูกเสือ
คานิยมสาธิตอุปกรณการอยูค ายพักแรม บทบาทของผูกาํ กับกลุมใหคาํ ปรึกษา การ
พัฒนาทักษะ ความสัมพันธกบั ผูอื่น แบบของการเปนผูนําการบันเทิงในกองลูกเสือ
การทํางานรวมกับคณะกรรมการประจํากอง การใหการสนับสนุนกองลูกเสือ การ
เขารวมกับชุมชน กิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ (ผจญภัย) อุปกรณของการ
ลูกเสือและแหลงทรัพยากร กิจกรรมในกิจกรรมในกิจการลูกเสือวิสามัญ 2 (งาน
เชือก) การหาสมาชิกใหมและความสัมพันธกบั กองลูกเสือ เหตุการณปจ จุบัน
วิธีการของลูกเสือ การสํารวจตนเอง และพิธีการเขาประจํากอง การทํากําหนดการ
ฝกอบรม การสาธิตการประชุมกองลูกเสือ การวางแผนเดินทางสํารวจ การลูกเสือ
นานาชาติ แผนที่และเข็มทิศ การชุมนุมรอบกองไฟ วัฒนธรรมและประเพณีการ
เดินทางไกล และพักแรมฟงธรรมเทศนา โครงการฝกอบรมวิชาผูกาํ กับลูกเสือ
แผนปฏิบัติสว นตัว งานเลี้ยงสังสรรค ปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกุบวิชารในการ
ฝกอบรม และกิจกรรมลูกเสือ

4082405

ประวัตแิ ละหลักการนันทนาการ
2(2-0)
History and Principles of Recreation
ศึกษาความรูเบื้องตนทางปรัชญา
ปรัชญาและแนวความคิดที่มีตอ
นันทนาการประวัติ และพัฒนาการของนันทนาการ ความจําเปนและความสําคัญ
ของนันทนาการที่มีตอ การดําเนินชีวติ ของมนุษยในสังคม ความหมาย ความ
มุงหมาย คุณลักษณะ ประโยชน และขอบขายของนันทนาการ การศึกษาเรื่องเวลา
วาง ความสําคัญและลักษณะการใชเวลาวางของมนุษย ขอบขายของกิจกรรม
นันทนาการ ความสัมพันธของนันทนาการกับวิชาการสาขาตาง ๆ ความเขาใจผิด
ทางนันทนาการ และปญหานันทนาการในประเทศไทย
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น(ท-ป)
1(0-2)

การละเลนและเกม
Play and Games
ศึกษาลักษณะธรรมชาติของเลน ความจําเปน ความสําคัญและประโยชน
ของการเลน ทฤษฏีการเลน ปญหาการเลน วัยของมนุษยกบั การเลน การเลนของ
เด็กและปญหาของการเลน ประเภทของการเลน ความหมายของเกม ประโยชน
ประเภทของการเลนเกมตาง ๆ การเปนผูนาํ เกม การสอนเทคนิค การนําเกม ขอควร
คํานึงในการจัดกิจกรรม และความปลอดภัยในการเลนเกม

4082407

การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ
1(0-2)
Thai and International Folk Dance
ศึกษาประวัติความเปนมาของกิจกรรมการเตนรําพื้นเมืองของไทย และ
นานาชาติกจิ กรรมสรางสรรค การเตนรําพื้นเมือง วิธกี ารสอน อุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการสอน กิจกรรมการเตนรําพื้นเมือง การเคลื่อนไหวเปน
กลุม การแปรขบวนลางแจง หรือสถานที่ในรมประกอบเพลง

4082408

งานอดิเรก
1(0-2)
Hobbies
ศึกษาความหมายของงานอดิเรก ประโยชนและประเภทของงานอดิเรก
การศึกษาและฝกปฏิบัติกจิ กรรมงานอดิเรกเพื่อนันทนาการ
สามารถเปนผูนํา
กิจกรรมไดอยางนอย 1 อยาง การศึกษากลุมสนใจ งานอดิเรกกับธุรกิจศึกษา งาน
อดิเรกของบุคคลหรือสังคมอื่น ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศทีแ่ พรเขามาใน
ประเทศไทย
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น(ท-ป)
1(0-2)

กายบริหาร
Physical Exercises
ศึกษาหลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญ วิธีการของกายบริหาร แนวทาง
ในการจัดดําเนินการกายบริหาร การพิจารณาเลือกกิจกรรมกายบริหาร ระเบียบแถว
การจัดระเบียบแถวรูปแบบตาง ๆ การเดินแถว (Parade) และการปรับรูปขบวน
หรือแปรขบวนลักษณะตาง ๆ

4082410

กายบริหารสําหรับหญิง
1(0-2)
Calinthemic Exercises for Women
ศึกษาการทรงตัวที่ถกู ตอง การเคลื่อนไหวในทิศทางตาง ๆ การยืน วิ่ง
กระโดด ฯลฯ การเคลื่อนไหวเพือ่ สุขภาพ และการเคลื่อนไหวเพื่อความงาม
อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารกายสําหรับหญิง

4082412

เรือพาย
Rowing

2(1-2)

ศึกษาประวัติและประโยชนของเรือพาย การฝกทักษะเทคนิคและกลวิธี
ของการพายเรือ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการบํารุงรักษา การ
ปองกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยในการพายเรือ กติกา การนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
4082413

ไตหนาผา
2(1-2)
Rock Climbing
ศึกษาประวัติและประโยชนของการไตหนาผา การฝกทักษะ เทคนิค และ
กลวิธีของการพายเรือ การเสริมสราง สมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการ
บํารุงรักษา การปองอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการพายเรือ กติกา การนําไปใช
ในชีวติ ประจําวัน
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น(ท-ป)
2(1-2)

กรีฑา 2
Track and Field 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยาง กฏ กติกาการแขงขัน ประเภทลู
และประเภทลาน การเปนผูตดั สินและเจาหนาที่เทคนิคกรีฑา

4082501

กรีฑา 2
1(0-2)
Track and Field 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยาง กฏ กติกาการแขงขัน ประเภทลู
และประเภทลาน การเปนผูตดั สินและเจาหนาที่เทคนิคกรีฑา

4082502

ยิมนาสติก 2
2(1-2)
Gymnastics 2
ศึกษาวิธกี ารเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และวิธีการชวยเหลือ การ
ปองกันอุบัติเหตุในการฝก การฝกทักษะและเทคนิควิชายิมนาสติกขั้นสูง โดยใหมี
ความรูเรื่องตาง 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. กติกาการแขงขันและการตัดสิน
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น(ท-ป)
1(0-2)

ยิมนาสติก 2
Gymnastics 2
ศึกษาวิธกี ารเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย และวิธีการชวยเหลือ การ
ปองกันอุบัติเหตุในการฝก การฝกทักษะและเทคนิควิชายิมนาสติกขั้นสูง โดยใหมี
ความรูเรื่องตาง 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. กติกาการแขงขันและการตัดสิน

4082503

แบดมินตัน 2
2(1-2)
Badminton 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและเปนเจาหนาที่
เทคนิค

4082503

แบดมินตัน 2
1(0-2)
Badminton 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน
ประเภทเดี่ยวและประเภทคู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและเปนเจาหนาที่
เทคนิค

4082504

เทเบิลเทนนิส 2
2(1-2)
Table Tennis 2
การฝกทักษะขั้นสูงของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคและกลวิธีการเลนเทเบิล
เทนนิส การเลนประเภทเดีย่ วและประเภทคู กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและ
เจาหนาทีเ่ ทคนิค
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น(ท-ป)
1(0-2)

เทเบิลเทนนิส 2
Table Tennis 2
การฝกทักษะขั้นสูงของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคและกลวิธีการเลนเทเบิล
เทนนิส การเลนประเภทเดีย่ วและประเภทคู กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและ
เจาหนาทีเ่ ทคนิค

4082505

วายน้ํา 2
2(1-2)
Swimming 2
ศึกษาและฝกทักษะทาวายน้าํ สากล วิธีการฝกและการแกไขทาทางวายน้ํา
ทาสากล การสอนวายน้ํา การดูแลรักษาอุปกรณ กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน
และการจัดการแขงขัน

4082505

วายน้ํา 2
1(0-2)
Swimming 2
ศึกษาและฝกทักษะทาวายน้าํ สากล วิธีการฝกและการแกไขทาทางวายน้ํา
ทาสากล การสอนวายน้ํา การดูแลรักษาอุปกรณ กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสิน
และการจัดการแขงขัน

4082506

ยูโด 2
Judo 2

2(1-2)

การฝกทักษะขั้นสูงและเทคนิคการทุมทาตาง ๆ ทาแกทา ทุมแตละทา
กลวิธเี ขาทุมคูตอสู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค
4082506

ยูโด 2
Judo 2

1(0-2)

การฝกทักษะขั้นสูงและเทคนิคการทุมทาตาง ๆ ทาแกทา ทุมแตละทา
กลวิธเี ขาทุมคูตอสู กฏ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค
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น(ท-ป)
2(1-2)

เทนนิส 2
Tennis 2
การฝกทักษะขั้นสูง
การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส
มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การจับไม การตีลกู แบบตาง ๆ การ
รับลูก วิธีการเลนกติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดี่ยวและคู

4082507

เทนนิส 2
1(0-2)
Tennis 2
การฝกทักษะขั้นสูง
การดูแลรักษาสนามและอุปกรณการเลนเทนนิส
มารยาทการเลน ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การจับไม การตีลกู แบบตาง ๆ การ
รับลูก วิธีการเลน กติกาการแขงขัน การเลนประเภทเดีย่ วและคู

4082508

มวยสากล 2
2(1-2)
Boxing 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของมวยสากล กฏ กติกาการแขงขัน
การแขงขันประเภทสมัครเลนและอาชีพ
หลักการตัดสินและการเปนเจาหนาที่
เทคนิค

4082508

มวยสากล 2
1(0-2)
Boxing 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของมวยสากล กฏ กติกาการแขงขัน
การแขงขันประเภทสมัครเลนและอาชีพ
หลักการตัดสินและการเปนเจาหนาที่
เทคนิค

4082509

ยิงปน 2
2(1-2)
Shooting 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬายิงปน กฏ กติกาการแขงขัน
เทคนิคการฝกนักยิงปน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค
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น(ท-ป)
1(0-2)

ยิงปน 2
Shooting 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะของกีฬายิงปน กฏ กติกาการแขงขัน
เทคนิคการฝกนักยิงปน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4082510

มวยไทย 2
2(1-2)
Muay Thai 2
การฝกทักษะการใชหมัด เทา เขา ศอก ฝกทักษะศิลปะมวยไทย หลักการ
ฝกซอมกีฬามวยไทย การแขงขัน ศึกษากฏ กติกา ระเบียบการแขงขัน ฝกการเปน
เจาหนาทีแ่ ละผูตัดสินกีฬามวยไทย

4082510

มวยไทย 2
1(0-2)
Muay Thai 2
การฝกทักษะการใชหมัด เทา เขา ศอก ฝกทักษะศิลปะมวยไทย หลักการ
ฝกซอมกีฬามวยไทย การแขงขัน ศึกษากฏ กติกา ระเบียบการแขงขัน ฝกการเปน
เจาหนาทีแ่ ละผูตัดสินกีฬามวยไทย

4082511

มวยปล้ํา 2
2(1-2)
Wrestling 2
การฝกทักษะขั้นสูง และทักษะเฉพาะกีฬามวยปล้ํา เทคนิคการแขงขัน กฏ
กติกา ระเบียบการแขงขันและการตัดสิน และนําทักษะไปถายทอดได

4082511

มวยปล้ํา 2
1(0-2)
Wrestling 2
การฝกทักษะขั้นสูง และทักษะเฉพาะกีฬามวยปล้ํา เทคนิคการแขงขัน กฏ
กติกา ระเบียบการแขงขันและการตัดสิน และนําทักษะไปถายทอดได

259

รหัส
4082512

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

ยกน้ําหนัก 2
Weight Lifting 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะกีฬายกน้ําหนัก กฏ กติกา ระเบียบการ
แขงขัน ฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค ศึกษาระเบียบการจัดการแขงขัน

4082512

ยกน้ําหนัก 2
1(0-2)
Weight Lifting 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะกีฬายกน้ําหนัก กฏ กติกา ระเบียบการ
แขงขัน ฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค ศึกษาระเบียบการจัดการแขงขัน

4082513

จักรยาน 2
2(1-2)
Cycling 2
การฝกทักษะและเทคนิคการปนจักรยานขัน้ สูง วิธีการวางเทาในการปน
จักรยานแบบตาง ๆ การเลือกอุปกรณในการฝกซอมและแขงขัน การรับประทาน
อาหารกอนและระหวางการแขงขัน หลังการแขงขัน การฝกทักษะที่จําเปนในการ
แขงขัน เทคนิคการแขงขันแบบบุคคลและแบบทีม ศึกษา กฏ กติกา และมารยาท
ในการแขงขัน การเปนผูตดั สินและเจาหนาที่เทคนิคตาง ๆ

4082513

จักรยาน 2
1(0-2)
Cycling 2
การฝกทักษะและเทคนิคการปนจักรยานขัน้ สูง วิธีการวางเทาในการปน
จักรยานแบบตาง ๆ การเลือกอุปกรณในการฝกซอมและแขงขัน การรับประทาน
อาหารกอนและระหวางการแขงขัน หลังการแขงขัน การฝกทักษะที่จําเปนในการ
แขงขัน เทคนิคการแขงขันแบบบุคคลและแบบทีม ศึกษา กฏ กติกา และมารยาท
ในการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคตาง ๆ
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น(ท-ป)
2(1-2)

การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะสําหรับกีฬากอลฟ การเลนลูกแบบ
ตาง ๆ ทักษะการใชไมกอลฟหัวเหล็กและหัวไมเบอรตา ง ๆ แซนเวคจ พัตเตอร กฏ
กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค การเปนผูแนะนําและสอน
ทักษะเบื้องตน
4082514

กอลฟ 2
Golf 2

1(0-2)

การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะสําหรับกีฬากอลฟ การเลนลูกแบบ
ตาง ๆ ทักษะการใชไมกอลฟหัวเหล็กและหัวไมเบอรตา ง ๆ แซนเวคจ พัตเตอร กฏ
กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิค การเปนผูแนะนําและสอน
ทักษะเบื้องตน
4082515

ยิงธนู 2
2(1-2)
Archery 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยางของการยิงธนู กฏ กติกาการ
แขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4082515

ยิงธนู 2
1(0-2)
Archery 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยางของการยิงธนู กฏ กติกาการ
แขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4082516

ดาบสากล 2
2(1-2)
Fencing 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยาง ฝกการตอสู กฏ กติกา ระเบียบ
การแขงขัน การฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคของดาบสากล
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น(ท-ป)
1(0-2)

ดาบสากล 2
Fencing 2
การฝกทักษะขั้นสูงและทักษะเฉพาะอยาง ฝกการตอสู กฏ กติกา ระเบียบ
การแขงขัน การฝกการเปนผูตัดสินและเจาหนาที่เทคนิคของดาบสากล

4082517

ศิลปะการปองกันตัว
2(1-2)
Self Defence
ศึกษาประวัติและประโยชนของศิลปะปองกันตัว ทักษะและกลวิธีของการ
ปองกันตัว การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเปนผูฝก สอน
มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การปฐมพยาบาล การนําไปใชในการตอสู
ปองกันตัว

4082517

ศิลปะการปองกันตัว
1(0-2)
Self Defence
ศึกษาประวัติและประโยชนของศิลปะปองกันตัว ทักษะและกลวิธีของการ
ปองกันตัว การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการสอนและการเปนผูฝก สอน
มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การปฐมพยาบาล การนําไปใชในการตอสู
ปองกันตัว

4082518

กระโดดน้ํา
2(1-2)
Diving
ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน เชน การลงสูน้ํา ทานําไปสูทา กระโดด
การมวนตัว การหมุนตัว ฯลฯ กติกาการแขงขัน การดําเนินการแขงขัน

4082518

กระโดดน้ํา
1(0-2)
Diving
ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน เชน การลงสูน้ํา ทานําไปสูทา กระโดด
การมวนตัว การหมุนตัว ฯลฯ กติกาการแขงขัน การดําเนินการแขงขัน
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น(ท-ป)
2(1-2)

ศึกษาประวัติความเปนมา ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การเคลื่อนไหว
จุดสําคัญในรางกาย การตอบโตดวยแบบตาง ๆ กติกาการแขงขัน
4082519

ไอกิโด
Aikido

1(0-2)

ศึกษาประวัติความเปนมา ฝกทักษะและเทคนิคเบื้องตน การเคลื่อนไหว
จุดสําคัญในรางกาย การตอบโตดวยแบบตาง ๆ กติกาการแขงขัน
4082520

หมากรุกฝรั่ง
2(1-2)
Chess
ศึกษาประวัติ วิวฒ
ั นาการ และประโยชนของการเลนหมากรุกฝรั่ง คุณคา
ความสําคัญและหนาที่ของหมากรุกแตละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก
อุปกรณ และการบํารุงรักษา มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการ
แขงขันหมากรุกฝรั่ง

4082520

หมากรุกฝรั่ง
1(0-2)
Chess
ศึกษาประวัติ วิวฒ
ั นาการ และประโยชนของการเลนหมากรุกฝรั่ง คุณคา
ความสําคัญและหนาที่ของหมากรุกแตละตัว เทคนิคและกลวิธีในการเดินหมาก
อุปกรณ และการบํารุงรักษา มารยาทในการเลนหมากรุก กติกาและการจัดการ
แขงขันหมากรุกฝรั่ง
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น(ท-ป)
2(1-2)

ดําน้ํา
Scuba Diving
รายวิชาที่ตองมากอน : 4081505 วายน้ํา 1
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ประโยชน ข องการดํ า น้ํ า การใช แ ละการ
บํารุงรักษาอุปกรณ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการปองกัน กฏระเบียบขอหาม
ของการดํ า น้ํ า การฝ ก ทั ก ษะในการดํ า น้ํ า เบื้ อ งต น และขั้ น สู ง หลั ก ฟ สิ ก ส แ ละ
สรีรวิทยาของการดําน้ํา การคํานวณระยะพัก การศึกษาสภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพล
ต อ นั ก ดํ า น้ํ า การศึ ก ษาชี วิ ต ความเป น อยู ข องสั ต ว น้ํ า ในทะเลและการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํา และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุทเี่ กิดจากการดําน้ํา

4082521

ดําน้ํา
1(0-2)
Scuba Diving
รายวิชาที่ตองมากอน : 4081505 วายน้ํา 1
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ประโยชน ข องการดํ า น้ํ า การใช แ ละการ
บํารุงรักษาอุปกรณ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และการปองกัน กฏระเบียบขอหาม
ของการดํ า น้ํ า การฝ ก ทั ก ษะในการดํ า น้ํ า เบื้ อ งต น และขั้ น สู ง หลั ก ฟ สิ ก ส แ ละ
สรีรวิทยาของการดําน้ํา การคํานวณระยะพัก การศึกษาสภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพล
ต อ นั ก ดํ า น้ํ า การศึ ก ษาชี วิ ต ความเป น อยู ข องสั ต ว น้ํ า ในทะเลและการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติใตน้ํา และการปฐมพยาบาลจากอุบัติเหตุทเี่ กิดจากการดําน้ํา

4082522

สนุกเกอร
2(1-2)
Snooker
ศึกษาเกีย่ วกับอุปกรณการเลน และเครื่องมือในการเลนสนุกเกอรแบบ
มาตรฐาน ลักษณะทาทางและมารยาทในการเลน การใชอปุ กรณ กฏและกติกาการ
นับคะแนนในการแขงขัน ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการทํามุมของการกระทบของลูก
ในลักษณะตาง ๆ การแทงลูกใหหยุด ถอยหลัง ลูกเลี้ยว การวางสนุกและการ
แกสนุกในสถานะการณตาง ๆ
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รหัส
4082522

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

สนุกเกอร
Snooker
ศึกษาเกีย่ วกับอุปกรณการเลน และเครื่องมือในการเลนสนุกเกอรแบบ
มาตรฐานลักษณะทาทางและมารยาทในการเลน การใชอปุ กรณ กฏและกติกาการ
นับคะแนนในการแขงขัน ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการทํามุมของการกระทบของลูก
ในลักษณะตาง ๆ การแทงลูกใหหยุด ถอยหลัง ลูกเลีย้ ว การวางสนุกและการแก
สนุกในสถานะการณตาง ๆ

4082523

เทควันโด
2(1-2)
Taekwondo
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาของศิ ล ปะการต อ สู ป อ งกั น ตั ว เทควั น โด
บทบัญญัติเทควันโด ศึกษาและฝกปฏิบัติ การฝกรางกาย อวัยวะของรางกายที่ใช
ตอสู การใชสวนของมือชก การเตะ และแบบการเตะ การปองกัน การตอสูทายืนใน
การตอสู กติกาการแขงขันและการตัดสินกีฬาเทควันโด

4082523

เทควันโด
1(0-2)
Taekwondo
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาของศิ ล ปะการต อ สู ป อ งกั น ตั ว เทควั น โด
บทบัญญัติเทควันโด ศึกษาและฝกปฏิบัติ การฝกรางกาย อวัยวะของรางกายที่ใช
ตอสู การใชสวนของมือชก การเตะ และแบบการเตะ การปองกัน การตอสูทายืนใน
การตอสู กติกาการแขงขันและการตัดสินกีฬาเทควันโด

4082524

สควอช 1
2(1-2)
Squash 1
ศึกษาประวัติและประโยชนของการกีฬาสควอช การฝกทักษะเบื้องตน
การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณและการบํารุง กติกาพืน้ ฐาน
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4082525

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

ปญจักสีลัต 1
Puncak Silat 1
ศึกษาประวัติและความสําคัญ ประโยชนของวิชาปญจักสีลัต การฝกทักษะ
ของการตอสูเบื้องตน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายทีเ่ กีย่ วของกับปญจักสีลัต
กฏกติกาและระเบียบการแขงขันปญจักสีลัต

4082526

ซอฟทเทนนิส
2(1-2)
Soft Tennis
ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬาซอฟทเทนนิส
การฝกทักษะ
เทคนิคและกลวิธีการเลนซอฟทเทนนิส การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อุปกรณ
และการบํารุงรักษามารยาทและความปลอดภัยในการเลน กติกาและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

4082527

ฟุตซอล
Futsal

2(1-2)

ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬาฟุตซอล (ฟุตบอล 5 คน) ตลอดจนการ
แขงขันที่สําคัญ ๆ ในรายการตาง ๆ ฝกปฏิบัติทกั ษะและกลวิธีในการเลนทีม กติกา
การแขงขัน การตัดสินและการจัดการแขงขัน
4082528

ยิมนาสติกลีลา
2(1-2)
Rhythmic Sportive Gymnastics
ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬายิมนาสติกลีลา อุปกรณทใี่ ชในการ
แขงขัน การดูแลรักษาอุปกรณประเภทของการแขงขัน การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย ฝกทักษะพืน้ ฐานในการแสดงแตละอุปกรณ กฏ กติกา ยิมนาสติกลีลา
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4082529
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น(ท-ป)
2(1-2)

วินดเซิฟ
Wind Surf
ศึกษาประวัติ ประโยชน การดูแลรักษาอุปกรณ (บอรด เสาใบ อุปกรณ
สําหรับหัดเลน) ทักษะเบื้องตน (ทิศทางลม, การยืน, และการตรงตัวบนกระดาน
คลื่น, 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 การดูแลรักษาอุปกรณ
การเปนผู
ตัดสิน และเจาหนาที่เทคนิค การจัดโปรแกรมการฝก การเตรียมนักกีฬาเพื่อการ
แขงขัน

4082601

ฟุตบอล 2
2(1-2)
Soccer 2
ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง
การฝกเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางรางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ในการฝก
กีฬาฟุตบอล และการฝกแบบตาง ๆ การฝกเพื่อการเลนเปนทีม ฝกการเปน
เจาหนาทีแ่ ละผูตัดสิน กติกาการแขงขันฟุตบอล

4082601

ฟุตบอล 2
1(0-2)
Soccer 2
ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง
การฝกเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางรางกาย และสมรรถภาพทางจิตใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ในการ
ฝกกีฬาฟุตบอล และการฝกแบบตาง ๆ การฝกเพื่อการเลนเปนทีม ฝกการเปน
เจาหนาทีแ่ ละผูตัดสิน กติกาการแขงขันฟุตบอล
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4082602

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

บาสเกตบอล 2
Basketball 2
ศึกษาและฝกทักษะขัน้ สูง การเลนทีม กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาที่
และผูตัดสิน หลักวิธกี ารจัดการแขงขัน

4082602

บาสเกตบอล 2
1(0-2)
Basketball 2
ศึกษาและฝกทักษะขัน้ สูง การเลนทีม กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาที่
และผูตัดสิน หลักวิธกี ารจัดการแขงขัน

4082603

วอลเลยบอล 2
2(1-2)
Volleyball 2
ศึกษาและฝกทักษะขัน้ สูง การเลนทีม กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาที่
และผูตัดสิน หลักวิธกี ารจัดการแขงขัน

4082603

วอลเลยบอล 2
1(0-2)
Volleyball 2
ศึกษาและฝกทักษะขัน้ สูง การเลนทีม กติกาการแขงขัน การเปนเจาหนาที่
และผูตัดสิน หลักวิธกี ารจัดการแขงขัน

4082604

รักบี้ฟุตบอล 2
Rugby Football 2
ศึกษาและฝกทักษะขัน้ สูง การเลนในตําแหนงตาง
กติกาการแขงขัน การเปนผูต ัดสินและเจาหนาที่เทคนิค

4082604

รักบี้ฟุตบอล 2
Rugby Football 2
ศึกษาและฝกทักษะขัน้ สูง การเลนในตําแหนงตาง
กติกาการแขงขัน การเปนผูต ัดสินและเจาหนาที่เทคนิค

2(1-2)
ๆ

การเลนทีม

1(0-2)
ๆ

การเลนทีม
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น(ท-ป)
2(1-2)

แฮนดบอล 2
Handball 2
ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง
การฝกเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางรางกาย การฝกทักษะในขั้นที่สงู ขึ้น การฝกการเลนเปนทีมรุก
และรับ กติกาการแขงขันแฮนดบอล การเปนผูตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4082605

แฮนดบอล 2
1(0-2)
Handball 2
ศึกษาและฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะตําแหนง
การฝกเพื่อเพิ่มพูน
สมรรถภาพทางรางกาย การฝกทักษะในขัน้ ที่สงู ขึ้น การฝกการเลนเปนทีมรุกและ
รับ กติกาการแขงขันแฮนดบอล การเปนผูตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4082606

ฮอกกี้ 2
2(1-2)
Hockey 2
ศึกษาเทคนิคการฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะ เทคนิคการเลนทีม แบบของ
การรุกและรับ เทคนิคการเลนลูกจากมุม รูปแบบของการเลน กติกาการแขงขัน
การปฏิบัติหนาที่สําหรับผูตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4082606

ฮอกกี้ 2
1(0-2)
Hockey 2
ศึกษาเทคนิคการฝกทักษะสวนบุคคลเฉพาะ เทคนิคการเลนทีม แบบของ
การรุกและรับ เทคนิคการเลนลูกจากมุม รูปแบบของการเลน กติกาการแขงขัน
การปฏิบัติหนาที่สําหรับผูตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค
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น(ท-ป)
2(1-2)

โปโลน้ํา 2
Water Polo 2
ศึกษาการเลนและรูปแบบการเลนกีฬาโปโลน้ํา ฝกทักษะการแขงขันโปโล
น้ํา และกลยุทธการเลนเปนทีม กติกาการแขงขัน การฝกการปฏิบัตหิ นาที่สาํ หรับ
เจาหนาที่ และผูตัดสิน สามารถเขาใจและเปนผูฝก สอนกีฬาโปโลน้าํ จัดกิจกรรม
และรูปแบบการฝกนักกีฬาโปโลน้ําได

4082607

โปโลน้ํา 2
1(0-2)
Water Polo 2
ศึกษาการเลนและรูปแบบการเลนกีฬาโปโลน้ํา ฝกทักษะการแขงขันโปโล
น้ํา และกลยุทธการเลนเปนทีม กติกาการแขงขัน การฝกการปฏิบัตหิ นาที่สาํ หรับ
เจาหนาที่ และผูตัดสิน สามารถเขาใจและเปนผูฝก สอนกีฬาโปโลน้าํ จัดกิจกรรม
และรูปแบบการ ฝกนักกีฬาโปโลน้ําได

4082608

เซปกตะกรอ 2
2(1-2)
Sepak Takraw 2
การฝกทักษะขั้นสูงและเฉพาะของนักกีฬาเซปกตะกรอ การเลนประเภท
เดี่ยว และการเลนเปนทีม กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่
เทคนิค

4082608

เซปกตะกรอ 2
1(0-2)
Sepak Takraw 2
การฝกทักษะขั้นสูงและเฉพาะของนักกีฬาเซปกตะกรอ การเลนประเภท
เดี่ยว และการเลนเปนทีม กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการเปนเจาหนาที่
เทคนิค
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รหัส
4082609

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

ซอฟทบอล
Softball
ศึกษาประวัตปิ ระโยชนของกีฬาซอฟทบอล กฎ กติกาพื้นฐาน การฝก
ทักษะ และเทคนิคในการเลนสวนบุคคลและเปนทีม การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ มารยาท
และความปลอดภัยในการเลนกีฬา
ซอฟทบอล

4082609

ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ศึกษาประวัตปิ ระโยชนของกีฬาซอฟทบอล กฎ กติกาพื้นฐาน การฝก
ทักษะ และเทคนิคในการเลนสวนบุคคลและเปนทีม การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การดูแลรักษาอุปกรณ มารยาท และความปลอดภัยในการเลนกีฬา
ซอฟทบอล

4082611

เบสบอล
2(1-2)
Baseball
ศึกษาประวัติและประโยชนของกีฬาเบสบอล กฎ กติกา พืน้ ฐาน การ
ฝกทักษะและเทคนิคในการเลนสวนบุคคลและเปนทีม การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย อุปกรณและการบํารุงรักษา มารยาทและความปลอดภัยในการเลน

4082701

กระบี่กระบอง 2
2(1-2)
Swords and Poles Fighting 2
ศึกษาประวัติและประโยชนของพลองและงาว ทักษะเบื้องตน การขึ้น
พรหม การรําไม การตีแมไม การลดลอ การรุกการรับ การแสดง การตอสู พิธี
ไหวครู กระบี่กระบอง การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ กติกาการแขงขัน
มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
นําไปใชในชีวติ ประจําวัน วิธสี อนกระบี่กระบอง
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รหัส
4082701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

กระบี่กระบอง 2
Swords and Poles Fighting 2
ศึกษาประวัติและประโยชนของพลองและงาว ทักษะเบื้องตน การขึ้น
พรหม การรําไม การตีแมไม การลดลอ การรุกการรับ การแสดง การตอสู พิธี
ไหวครู กระบี่กระบอง การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ กติกาการแขงขัน
มารยาทและความปลอดภัยในการเลน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
นําไปใชในชีวติ ประจําวัน วิธสี อนกระบี่กระบอง

4082702

เนตบอลและหวงยาง
2(1-2)
Netball and Ring Tennis
ศึกษาประวัติ ประโยชน มารยาท ความปลอดภัยและเทคนิคในการเลน
เนตบอลและหวงยาง การสรางเสริมสมรรถภาพและความพรอมของรางกาย
การเก็บรักษาอุปกรณ กติกาการตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4082702

เนตบอลและหวงยาง
1(0-2)
Netball and Ring Tennis
ศึกษาประวัติ ประโยชน มารยาท ความปลอดภัยและเทคนิคในการเลน
เนตบอลและหวงยาง การสรางเสริมสมรรถภาพและความพรอมของรางกาย
การเก็บรักษาอุปกรณ กติกาการตัดสินและการเปนเจาหนาที่เทคนิค

4083101

หลักและการฝกกีฬา
2(2-0)
Principles and Sports Coaching
ศึกษาหลักเบื้องตนในการสรางหลักมนุษยสัมพันธ หลักจิตวิทยาที่ผูฝก
นําไปใชในการฝกนักกีฬา หลักการฝก และการนําความรูไปใชทกั ษะทางกีฬา
ผลการคนควาวิจยั เพื่อแกไขสิ่งบกพรองในวงการกีฬาแตละประเภท การคัดเลือก
นักกีฬาแตละประเภท
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รหัส
4083103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา
3(3-0)
Test and Evaluation in Physical Education
ศึกษาความหมายการทดสอบ การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา
หลักการทดสอบและวัดผลทางพลศึกษา
ความมุงหมายและประโยชนของการ
วัดผล และประเมินผลแบบทดสอบชนิดตาง ๆ การเลือกแบบทดสอบ การสราง
แบบทดสอบพลศึกษา การดําเนินการทดสอบ การแปลงความหมายจากผลการ
ทดสอบ การวิเคราะหผล การทดสอบโดยใชหลักสถิติเบื้องตน การศึกษาถึง
กระบวนการวิจยั ทางพลศึกษา

4083104

การเรียนรูทกั ษะการเคลื่อนไหว
2(1-2)
Motor Learning
ศึกษาหลักจิตวิทยาในการเรียนรูเกีย่ วกับทักษะการเคลื่อนไหว
การฝก
การจํา และการถายทอดประสบการณ แรงจูงใจ ศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ
เพศ และความหนักของงานกับการออกกําลังกายและการฝกซอม

4083105

การประชาสัมพันธทางกีฬา
2(2-0)
Public Relation in Sports
ศึกษาหลักการ วิธีการ และการจัดการประชาสัมพันธ การสื่อสารการกีฬา
ทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ตลอดจนสื่อสารชนิดตาง ๆ ทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศ

4083106

การจัดการแขงขันกีฬา
2(2-0)
Sports Competition
แนวคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬา
แบบตาง ๆ การจัดวัสดุอปุ กรณ เครื่องอํานวยความสะดวก รวมทั้งปญหาที่เกิดขึน้
ในการจัดการแขงขัน การจัดการแขงขันใหสอดคลองกับประเภทกีฬาชุมชน และ
สังคมปจจุบัน
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รหัส
4083107

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
3(2-2)

กีฬาประเภททีม
Team Sports
ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาประเภททีม ประโยชนของการ
เลนกีฬาประเภททีม ชนิด ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเลน กติกามารยาท การตัดสิน
การวิจารณเกมการแขงขันของกีฬาประเภททีมชนิดตาง ๆ เชน ฟุตบอล
วอลเลยบ อล บาสเกตบอลแฮนดบอล ฮอกกี้ เบสบอล ฯลฯ โดยใหเรียนไมนอยกวา
4 ชนิดกีฬา

4083108

กีฬาประเภทบุคคล
3(2-2)
Individual Sports
ความหมาย ประวัติ ลักษณะของกีฬาประเภทบุคคล ประโยชนของการเลน
กีฬาประเภทบุคคล ชนิด ทักษะพืน้ ฐาน เทคนิคการเลน กติกามารยาท การตัดสิน
การวิจารณเกมการแขงขันของกีฬาประเภททีมชนิดตาง ๆ เชน กรีฑา จักรยาน ยก
น้าํ หนัก เทนนิส แบดมินตัน ยิมนาสติก ยิงธนู ฟนดาบ ฯลฯ
โดยใหเรียนไม
นอยกวา 4 ชนิด กีฬา

4083109

กีฬาตอสู
3(2-2)
Combative Sports
ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาตอสู ประโยชนของการเลนกีฬา
ตอสูชนิด ทักษะพืน้ ฐาน เทคนิคการเลน กติกา มารยาท การตัดสิน การวิจารณ เกม
การแขงขันของกีฬาตอสู เชน มวยสากล ยูโด เทควันโด มวยปล้ํา ดาบสากล ฯลฯ
โดยใหเรียนไมนอ ยกวา 4 ชนิดกีฬา

4083110

กีฬาทางน้ํา
3(2-2)
Aquatic Sports
ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาทางน้ํา ชนิด ทักษะพืน้ ฐาน
เทคนิคการเลน กติกา มรรยาท การตัดสิน การวิจารณ เกมการแขงขันของกีฬาทาง
น้ํา เชน วายน้าํ กระโดดน้ํา วินเซรฟ โปโลน้ํา ดําน้ํา เรือแคนู เจ็ตสกี ฯลฯ โดยให
เรียนไมนอ ยกวา 4 ชนิดกีฬา
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รหัส
4083201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
2(2-0)
Kinesiology
ศึกษาโครงสรางของระบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว เชน ระบบกลามเนื้อ
กระดูก ขอตอ เปนตน กลไกการเคลื่อนไหวของรางกายตามหลักวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย กฎความเคลื่อนไหว
ความสัมพันธของระบบ
กลามเนื้อ กลไกของการทํางาน การเคลื่อนไหวที่เกีย่ วของกับการเลน โดยนําพืน้
ฐานความรู กายวิภาค สรีรวิทยา และจิตวิทยา มาประกอบการเรียนรูใหสามารถ
นําความรูไปใชในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ

4083202

กีฬาเพื่อสุขภาพ
2(1-2)
Sports for Health
ศึกษาความหมาย ขอบขาย วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย
สภาพ
รางกาย สภาพความเจ็บปวย การวางแผน ตลอดจนการติดตามประเมินผลออก
กําลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ ศึกษาความสัมพันธของปจจัยทีม่ ีสวนสงเสริม
สุขภาพ เชน อาหาร อารมณ สิ่งแวดลอม สุขภาพสวนบุคคล รวมทั้งการฝกกีฬา
เพื่อสุขภาพในสถานบริหารรางกายและศูนยฝก กีฬา

4083204

โภชนาศาสตรการกีฬา
2(2-0)
Nutrition for Sports Science
ศึกษาถึงอาหารชนิดตาง ๆ ที่มคี วามสําคัญตอการเลนกีฬา การแปร
สภาพเปนพลังงานในรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งที่กลามเนื้อ ประโยชนทไี่ ดจาก
อาหารชนิดตาง ๆ เมื่อเขาสูรา งกายและปริมาณอาหารชนิดตาง ๆ เพื่อเสริมสราง
กําลังและความอดทน ใหแกนกั กีฬาและบุคคลทั่วไปในการที่จะทําใหมีสขุ ภาพ
สมบูรณและแข็งแรง
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รหัส
4083205

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

ชีวกลศาสตร
Biomechanics
ศึกษาความหมาย ขอบขายของชีวกลศาสตร และจลนศาสตร การใชหลัก
กลศาสตร กายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของกลามเนื้อ กระดูก และขอตอ มา
ประยุกตกบั การเคลื่อนไหวของมนุษย ตลอดจนการวิเคราะหทา ทางการเคลื่อนไหว
ทางการกีฬา เพื่อชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในทักษะประเภทตาง ๆ ให
ถูกตอง และเหมาะสมเพื่อการไดเปรียบเชิงกล

4083206

วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวกับการกีฬา
3(2-2)
Kinesiology and Sports Science
ศึกษาโครงสรางของระบบที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว เชน ระบบ
กลามเนื้อกระดูก ขอตอ เปนตน กลไกการเคลื่อนไหวของรางกาย ตามหลัก
วิทยาศาสตรทเี่ กี่ยวของกับการออกกําลังกาย กฎความเคลื่อนไหว ความสัมพันธ
ของระบบกลามเนื้อกับกลไกของการทํางาน การเคลื่อนไหวทีเ่ กีย่ วของกับการเลน
โดยนําพืน้ ฐานความรูกายวิภาค สรีรวิทยาและจิตวิทยา มาประกอบการเรียนรูให
สามารถนําความรูไปใชในการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบัติการทดลองหลักการตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรทเี่ กี่ยวของกับการเคลื่อนไหว
รางกายในการเลนกีฬา

4083301

บรรดิการทางพลศึกษา
2(2-0)
Adapted Physical Education
ศึกษาความหมายและความสําคัญของบรรดิการ ประเภทของเด็กผิดปกติ
หลักการจัดโปรแกรม และการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเด็กผิดปรกติ การจัด
กิจการ ดัดแปลงปญหาเด็กผิดปกติ
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รหัส
4083302

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

กายภาพบําบัด
Physical Therapy
ศึกษาความหมาย ขอบขาย จุดมุงหมายในการทํากายภาพบําบัดดวยวิธี
ตาง ๆ เชน การนวด การดัด การดึง การเคลื่อน การฟนฟูดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร การเคลื่อนไหวชวยใหกลับสูสภาพปกติไดเร็วขึ้น

4083303

การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
2(1-2)
Life Saving and Aquatic Safety Education
ศึกษาทฤษฎีของความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะและเทคนิคการชวยชีวิตคน
ตกน้ําในลักษณะตาง ๆ ตลอดจนการใชอปุ กรณชวยการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา
การปองกัน การกอดรัด การแกไขการกอดรัด การพาผูปว ยเขาสูฝง การนําผูปว ย
ขึน้ บนบก การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา ผูไดรบั อุบัติเหตุ ทักษะการสอน การจัด
และบริหารสระวายน้ํา การนําเอาความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

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
ศึกษาวิธกี ารบํารุงและปองกันสุขภาพสวนบุคคลของนักกีฬา รวมทั้งการ
เก็บรักษาการทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชสว นบุคคล และอุปกรณสว นรวม
การจัดสถานทีเ่ ก็บตัวนักกีฬา สถานที่ฝก ซอมและแขงขันใหถกู สุขลักษณะ ความ
ปลอดภัย การสงเสริมสุขภาพ จิตบําบัด และการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมเพือ่ ชวย
เสริมสุขภาพ และสมรรถภาพโดยทัว่ ไปของนักกีฬา
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รหัส
4083306

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
2(2-0)
Rehabilitation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย การเปลี่ยนแปลง
ทางดานกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของผูสงู อายุ ความบกพรองในการ
ทํางานรางกาย
การแกไขปรับปรุงและสงเสริมสมรรถภาพทางกาย การนวด
การจัดกิจกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
ตลอดจนการใชเครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ มาฟนฟูสมรรถภาพทางกายของผูสงู อายุ

4083307

การบาดเจ็บทางการกีฬา
2(2-0)
Sports Injuries
ศึกษาชนิดของอันตราย สาเหตุและกลไกในการบาดเจ็บทางการกีฬา
การปอง กันและการปฐมพยาบาลโดยวิธีตาง ๆ เชน การใชความเย็นความรอน
การรักษาทางกายบําบัด การพันผาเพื่อปองกันการบาดเจ็บ รวมทั้งการฝก เพื่อ
ฟนฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บของขอตอกลามเนื้อหรือความเจ็บปวดอื่น ๆ

4083308

การเสริมสรางและการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย
2(1-2)
Conditioning and Rehabilitation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเสริมสรางและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายที่
ชวยปรับปรุงแกไขความบกพรองในการทํางานของรางกาย
การเปลี่ยนแปลง
ทางดานกายวิภาควิทยาศาสตร และสรีรวิทยาของมนุษย ความบกพรองในการ
ทํางานของรางกายหลังการฝก อุณหภูมิ อาหาร การนวด การสงเสริมสมรรถภาพ
ทางรางกาย การจัดกิจกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนเครือ่ งแตงกาย
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ เพื่อปรับปรุงออกกําลังกายและสถิติการแขงขันให
ดีขึ้น
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รหัส
4083309

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(2-0)

กีฬาสําหรับคนพิการ
Sports for the Disabled
ศึกษาชนิดของความผิดปกติของรางกาย การฝกเฉพาะตามลักษณะความ
พิการและประเภทกีฬา การเลือกกิจกรรมสําหรับผูที่ผิดปกติ โดยอาศัยพื้นฐาน
ทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา จิตวิทยา ชีวกลศาสตร กีฬาเวชศาสตร

4083401

การจัดนันทนาการในโรงเรียนและชุมชน
2(2-0)
Recreation Management in School and Community
ศึกษาทฤษฎีการจัดการบริหาร ความสําคัญของบุคคล อุปกรณ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ทางนันทนาการ การจัดและบริหารนันทนาการใน
โรงเรียน วัตถุประสงค ประโยชน เวลาในการจัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม
การดําเนินงานนันทนาการของนักเรียน ระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมนักเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ นันทนาการชุมชน ลักษณะของชุมชนดานประชากร
สถาบันหรือองคการตาง ๆ ในสังคมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรม
นันทนาการของชุมชน ปญหาการใชเวลาวางของบุคคลในชุมชน และความ
ตองการทางนันทนาการของชุมชน

4083402

นันทนาการทางการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Recreation in Conversation of Nature and Environment
ศึกษา วิเคราะห ความสัมพันธของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับมนุษย
ในทางนันทนาการ ปญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุตาง ๆ
ความสําคัญ และความจําเปนของการอนุรกั ษ การศึกษาเรื่องทิวทัศน ความสําคัญ
ประเภทปญหาและการอนุรกั ษทวิ ทัศนการศึกษาลักษณะของแหลงธรรมชาติ
ประเภทตาง ๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรมนันทนาการ
ทีเ่ หมาะสม ขอพึงปฏิบัติและกฎหมายที่เกีย่ วของ กิจกรรมสํารวจนอกสถานที่
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รหัส
4083403

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

ลีลาศ
Social Dances
ศึกษาประวัติการลีลาศ ประเภทของจังหวะในการลีลาศ มารยาททาง
สังคมของการลีลาศ ประโยชนของการลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรูจักจังหวะ
ของดนตรีและเพลง การจับคู การนํา การพา และลวดลายในการเตนรํา จังหวะ
ตาง ๆ

4083404

นันทนาการการพูดอานและเขียน
1(0-2)
Speaking Reading and Writing for Recreation
ศึกษาการฝกพูดเพื่อนันทนาการ หลักการพูดตาง ๆ ตามวัตถุประสงค
การอาน ประโยชนการอาน ประเภทของหนังสือในการอาน การจัดกิจกรรมการ
อานเพื่อนันทนาการ การเขียน ฝกการเขียน คําขวัญ กลอน เรื่องสั้น การบันทึก
ตาง ๆ สามารถวิเคราะหประโยชนของกิจกรรมตามหลักนันทนาการ เนนการฝก
ปฏิบัติ

4083405

โมเดอรนดานซ
1(0-2)
Modern Dances
ศึกษาฝกทักษะเบื้องตน เทคนิคการเคลื่อนไหว การแสดงออกประกอบ
เสียง และจังหวะเพลง หลักและวิธีการเตนรํา การเตรียมอุปกรณ การเลือกเพลง
ความหมายของเพลง การแปลความหมายแหงการเคลื่อนไหว ตลอดจนให
สามารถฝกผูอื่นได

4083406

การจัดและการบริหารนันทนาการ
1(1-0)
Organization and Administration in Recreation
ศึกษาหลักและทฤษฎีการจัด และบริหารนันทนาการ การวางโครงการ
กิจกรรมนันทนาการ อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานศูนย
เยาวชนหรือหนวยงานของรัฐและเอกชนในการจัดและบริหารงานดานนันทนาการ
อิทธิพลตาง ๆ ที่มผี ลตอการจัดและบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน
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รหัส
4083407

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กายบริหารประกอบดนตรี
2(1-2)
Calisthenics
ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุงหมาย ประโยชนของกายบริหาร ทากาย
บริหารแบบตาง ๆ การฟงจังหวะของดนตรี ระเบียบวินยั การจัดระเบียบแถว การ
แปรขบวน สงเสริมใหเกิดแนวคิดสรางสรรคทา ตาง ๆ และนําเทคโนโลยีใหม ๆ
ในปจจุบนั ใชประกอบเปนทาชุดกายบริหาร การประยุกตทา กายบริหารแบบตาง ๆ
เขาดวยกัน ฝกทักษะสวนบุคคลและทักษะสวนรวม

4083408

แอโรบิคดานซ
2(1-2)
Aerobic Dances
ศึกษาประวัติ ความหมาย ประเภท และประโยชนของแอโรบิคดานซ
รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ ลักษณะสําคัญของ
แอโรบิคดานซ ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติกจิ กรรมแอโรบิคดานซประเภทตาง ๆ
การคํานวณความหนักของงานในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ
การ
ประยุกต ทาทางเพื่อประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซแตละประเภท การเลือกเพลง
และเทคนิคตาง ๆ ของการเปนผูนาํ แอโรบิคดานซ

4083411

กีฬาทองถิ่น
3(2-2)
Indigenous Sports
ความหมาย ประวัติ และลักษณะของกีฬาทองถิ่น ชนิดของกีฬาทองถิ่น
ตาง ๆ ทักษะพื้นฐาน เทคนิคการเลน กติกา มรรยาท การตัดสิน และเกมการ
แขงขันของกีฬาทองถิ่นแตละชนิดในปจจุบัน การสงเสริมและการอนุรกั ษกฬี า
ทองถิ่น

4083536

สควอช 2
2(1-2)
Squash 2
การฝกทักษะขั้นสูงของกีฬาสควอช เทคนิคและกลวิธีการเลนกีฬาสควอช
กติกาการแขงขัน การเปนผูต ัดสินและเจาหนาที่เทคนิค

281

รหัส
4083537

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(1-2)

ปญจักสีลัต 2
Pencak Silat 2
ศึกษาและฝกทักษะการตอสูทใี่ ชในการแขงขัน การเปนผูฝก สอนและผู
ตัดสินการดูแลรักษาอุปกรณ กฎ กติกาสําหรับการแขงขัน การเปนผูตัดสิน และ
การดําเนินการจัดการแขงขัน

4083801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 3
2(90)
Preparation for Professimal Experience in Sports Science 3
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการแขงขัน การเปนผูตัดสินกีฬา
ศึกษา
คนควาจัดทํารายการการฝกปฏิบัติกบั ปญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน การ
แกไขปญหา และขอเสนอแนะในการปฏิบัตงิ าน

4084101

สถานที่และอุปกรณกีฬา
2(2-0)
Sports Facilities and Equipment
ศึกษาหลักการวางแผนในการจัดสรางสถานที่และอุปกรณกฬี า ตั้งแตการ
พิจารณาสถานที่ตั้ง ชนิดอุปกรณ จํานวน งบประมาณ รวมทั้งการจัดสถานที่
และผลิตอุปกรณกฬี าใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่นใหใชงานได
การติดตาม
ประเมินผลการใชสถานที่และอุปกรณกฬี าใหเกิดประโยชนสงู สุด การบํารุงรักษา
ซอมแซมและตกแตงใหคงสภาพใชงาน

4084103

การสอนทางกีฬา
2(1-2)
Sports Pedagogy
ศึกษาเทคนิคการฝกอบรมหลักสูตรกีฬาระยะสั้นหรือหลักสูตรเฉพาะ การ
วางแผนฝกอบรม การจัดสถานที่ฝก อบรม การใชสื่อ โสตทัศนูปกรณ การ
ประเมิน และการติดตามผลโครงการฝกอบรมกีฬารูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการเปน
วิทยากรดานกีฬา หรือหลักสูตรเฉพาะใหนกั ศึกษาปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
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รหัส
4084201

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 3
2(2-0)
Physiology of Exercise 3
ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มผี ลประทบตอความสมบูรณ และสมรรถภาพทางกาย
ทัง้ ปจจัยภายในและภายนอก ไดแก อายุ เพศ แรงจูงใจ องคประกอบทางกาย
วิภาคและสรีรวิทยาเครื่องแตงกาย สารเคมี ยา อาหาร สิง่ แวดลอม อุณหภูมิ
ความชื้น และความกดอากาศ

4084202

หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา
2(1-2)
Scientific Principles of Sports Training
การประยุกตใชความรูทางกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา วิทยาศาสตร
การเคลื่อนไหว โภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตรและ
วิทยาศาสตรในสาขาตาง ๆ ทีใ่ ชในการออกกําลังกาย การฝกซอมและการกีฬา
ตั้งแตขนั้ พื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแขงขัน

4084401

กีฬาและนันทนาการของไทย
2(2-0)
Thai Sports and Recreation
ศึกษาประวัติและวิวฒ
ั นาการ ปรัชญา และแนวความคิดของการกีฬาไทย
ลักษณะ ประเภท ประโยชนและความจําเปนของการกีฬาและนันทนาการไทยตอ
ชีวิตประจําวัน ความสัมพันธระหวางการกีฬานันทนการของไทยกับโครงสราง
ทางวัฒนธรรมไทย
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รหัส
4084402

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กีฬาและนันทนาการพื้นบาน
2(2-0)
Local Sports and Recreation
ศึกษาบทบาทและการแสดงทางการกีฬาและนันทนาการการของ
วัฒนธรรมกลุมยอยในประเทศไทย ความสําคัญของการกีฬา
และนันทนาการ
พื้นบานที่มีตอ สังคมทองถิ่น
ลักษณะของการกีฬาและนันทนาการพื้นบาน
การศึกษาเปรียบเทียบการกีฬา และนันทนาการพื้นบานของทองถิ่นตาง ๆ อิทธิพล
การกีฬาและนันทนาการพืน้ บานของไทยที่มีตอ การดํารงชีวิต
หลักเกณฑและ
แนวโนมของการกีฬาและนันทนาการพืน้ บานในปจจุบนั คานิยมของคนไทยที่มี
ตอกีฬา และนันทนาการพื้นบานในปจจุบัน คานิยมของคนไทยทีม่ ีตอกีฬาและ
นันทนาการพืน้ บาน การสงเสริม และการอนุรกั ษกฬี าและนันทนาการพื้นบาน

4084403

นันทนาการสําหรับชุมชน
2(2-0)
Community of Recreation
ศึกษาถึงประวัติ ความหมาย ประโยชน ขอบขาย กิจกรรมนันทนาการ
ทัง้ สวนที่เปนของรัฐและเอกชน การวางแผนโครงการนันทนาการสําหรับชุมชน
การใหบริการความรับผิดชอบ และปญหานันทนาการ การบริการเยาวชนและ
ศูนยเยาวชน การจัดคายพักแรม ขอบังคับศูนยเยาวชน ศิลปการเปนผูนําศูนย
เยาวชน หลักในการจัดนันทนาการสําหรับชุมชน

4084404

นันทนาการสําหรับเด็กและผูสงู อายุ
2(2-0)
Recreation for Child and Elderly
ความสําคัญและหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กและผูสงู อายุ
กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัยและการปรับปรุงกิจกรรมนันทนาการ
สําหรับเด็กเล็กและผูสูงอายุ
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รหัส
4084405

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
ผูนํานันทนาการและการอยูคา ยพักแรม
3(2-2)
Recreation Leadership and Camping
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของผู นํ า นั น ทนาการ ผู นํ า ชนิ ด ต า ง ๆ เปรี ย บเที ย บ
คุณลักษณะผูนํากับผูบริหารความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นํ า นั น ทนาการ บทบาทหน า ที่ ข องผู นํ า นั น ทนาการ การ
ดําเนินงานปญหาทั่วไปในการทํ างานของผูนํานันทนาการที่มักประสบการฝก
ปฏิบัติการเปนผูนําดานกิจกรรมตาง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติความมุงหมายและ
ลักษณะของคายพักแรม ความสัมพันธของการอยูคายพักแรมกับการศึกษานอก
สถานที่ ชนิดของคายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและดําเนินการในการอยู
คายพักแรม อุปกรณ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยูคายพักแรม
การอยูคา ยภาคปฏิบัติ

4084406

การละเลนพื้นเมือง
2(1-2)
Thai Folk Plays
ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของ
การละเลนพื้นเมืองของแตละภาค วิธีการเลนและวิธีการฝก

4084407

นันทนาการอาสาสมัคร
1(0-2)
Voluntary Recreation
ศึกษาประวัติ คุณคาของงานอาสาสมัคร การบําเพ็ญประโยชนการเปน
ผูนาํ กิจกรรมตาง ๆ ของอาสาสมัคร การฝกความสามารถและฝกทักษะ กิจกรรม
อาสาสมัคร การคิดสรางสรรค การวางโครงการและแผนดําเนินงานกิจกรรม การ
ประเมินผลโครงการ
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รหัส
4084408

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
1(0-2)

นันทนาการสังคม
Social Recreation
ศึกษากิจกรรมนันทนาการสังคม ประเภทตาง ๆ โดยทั่วไปตามสากลนิยม
และกิ จ กรรมทางด า นประเพณี ไ ทยและสากลสามารถวิ เ คราะห แ นวโน ม ของ
กิจกรรมที่มีอิทธิพลตอสังคมในทางที่สรางสรรคหรือทําลายกอใหเกิดปญหาใน
สั ง คมไทย ได ฝ ก ให มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ใ นการสร า งกิ จ กรรมและสามารถ
ดําเนินงานใหไดประโยชน และคุณคาของนันทนาการทางสังคม ฝกปฏิบัติจัด
กิจกรรมและสามารถวิเคราะหปญหาตลอดจนการประเมินผล

4084409

นันทนาการเยาวชน
2(2-0)
Recreation of Youth
ศึกษาธรรมชาติและลักษณะเฉพาะวัยของเยาวชนตาง ๆ พฤติกรรมตาม
หลักพัฒนาการทางกายและจิตวิทยาการศึกษา ความตองการทางดานนันทนาการ
ของเยาวชนปญหาการใชเวลาวางของเยาวชน การจัดนันทนาการสําหรับเยาวชน
สถาบันหรือหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชนที่มบี ทบาทตอเยาวชน อาทิ
ศูนยเยาวชน โรงเรียนเทศบาล ฯลฯ อิทธิพลของกิจกรรมที่มีตอ เยาวชนใน
ปจจุบัน การปองกันแกไขปญหาเยาวชนและการศึกษาดูงานหนวยงานเยาวชน

4084410

การอยูคา ยพักแรม
2(1-2)
Camping
ศึกษาประวัติ ความหมาย ความมุงหมาย ประโยชน ประเภทของคาย
พักแรม การจัดองคการคายพักแรม กิจกรรมของคายพักแรม การดําเนินรายการ
กิจกรรมคายพักแรม สวัสดิศึกษากับการอยูคา ยพักแรม กฎ ขอบังคับและพิธี
การตาง ๆ ของคายพักแรม และการเลนรอบกองไฟ หลักการจัดและดําเนินการ
อยูคา ยพักแรม การประเมินผลคายพักแรม การอยูคา ยพักแรมภาคปฏิบัติ
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รหัส
4084411

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การฝกและการจัดการแอโรบิคดานซ
2(1-2)
Aerobic Dance Training, Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนแอโรบิคดานซ
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน
การแก ป ญ หาเฉพาะหน า หลั ก การจั ด การแข ง ขั น รวมทั้ ง การประเมิ น ผล
จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084412

การฝกและการจัดการกีฬานันทนาการ
2(1-2)
Recreation Sports Training and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬานันทนาการ
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการจัดกีฬานันทนาการ
การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา
การแกปญ
 หาเฉพาะหนา รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณและคุณธรรมของ
ผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084413

นันทนาการสําหรับเด็ก
2(2-0)
Recreation for Child
ศึกษาความหมาย
ขอบขาย
ความมุงหมายและความสําคัญของ
นันทนาการประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ
สําหรับเด็ก

4084414

กีฬาและการละเลนพื้นเมืองของไทย
1(0-2)
Sport and Game of Thailand
ศึกษาและฝกปฏิบัติ ความเปนมาจากประวัติของไทยดานกีฬา และการ
เลนพื้นเมืองของไทย คนควา รวบรวมและฝกปฏิบัติ กีฬา และการเลนพื้นเมือง
ของไทย วิเคราะหถงึ ความสําคัญ ประโยชน การอนุรกั ษ และสงเสริม ตลอดจน
เปนผูนาํ กิจกรรมได สามารถเขารวมและจัดกิจกรรมตามโอกาสตาง ๆ ได
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รหัส
4084415

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
3(2-2)

นันทนาการทางน้ํา
Marine Recreation
ศึกษากิจกรรมนันทนาการทางน้ํา ประเภทตาง ๆ โดยทั่วไปตามสากล
นิยมและกิจกรรมนันทนาการทางน้ําของไทยและสากลนิยมการจัดนันทนาการทาง
น้าํ เพื่อการทองเที่ยว ประโยชนและคุณคาของนันทนาการทางน้ํา ฝกปฏิบัติจัด
กิจกรรม
การวางโครงการและดําเนินกิจกรรมและการสามารถวิเคราะห
ประเมินผลกิจกรรม

4084416

ผูนํานันทนาการ
2(1-2)
Recreation Leadership
ศึกษาความสําคัญของผูนาํ นันทนาการผูนําชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบ
คุณลักษณะผูน าํ กับผูบริหารความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม
คุณสมบัติของผูนาํ นันทนาการ บทบาทและหนาที่ของผูนํานันทนาการ
การ
ดําเนินงานปญหาทั่วไปในการทํางานของผูนาํ นันทนาการที่มกั ประสบ ขอควร
คํานึงในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ การฝกปฏิบัติการเปนผูนําดวยกิจกรรม
ตาง ๆ ทางนันทนาการ

4084417

การอยูคา ยพักแรม
1(0-2)
Camping
ประวัติ ความมุงหมาย ลักษณะของคายพักแรม ความสัมพันธของการอยู
คายพักแรมนอกสถานที่ชนิดของคายพักแรม กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและการ
ดําเนินการในการอยูคา ยพักแรม อุปกรณการจัดโปรแกรมผูนําอยูคา ยพักแรมการ
วัดผลและประเมินผลการอยูค ายภาคปฏิบตั ิ

288

รหัส
4084501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกรีฑา
3(2-2)
Strategies in Track and Field Coaching and Management
ศึกษาหลักการวิธกี ารฝกทักษะและเทคนิคการเลนเฉพาะบุคคล การเลน
เปนทีมในการแขงขันกรีฑา การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัดโปรแกรม
ในการฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขัน
และการจัดการสําหรับนักกรีฑา

4084501

กลยุทธการฝกและการจัดการกรีฑา
2(1-2)
Strategies in Gymnastics Coaching and Management
ศึกษาหลักการและวิธกี ารฝกทักษะและเทคนิคการเลนเฉพาะบุคคล การ
เลนเปนทีมในการแขงขันกรีฑา การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัด
โปรแกรมในการฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การ
จัดการแขงขัน และการจัดการสําหรับนักกรีฑา

4084502

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
3(2-2)
Strategies in Gymnastics Coaching and Management
ศึกษาเพิ่มพูนความรูประสบการณ ความชํานาญ โดยเรียนรูการฝกทักษะ
เฉพาะอุปกรณ การแขงขัน การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล เทคนิคกลวิธีการ
วางแผนและการจัดโปรแกรมการฝกเพื่อนําไปสูการแขงขันกีฬายิมนาสติก

4084502

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายิมนาสติก
2(1-2)
Strategies in Gymnastics Coaching and Management
ศึกษาเพิ่มพูนความรูประสบการณ ความชํานาญ โดยเรียนรูการฝกทักษะ
เฉพาะอุปกรณ การแขงขัน การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล เทคนิคกลวิธี
การวางแผนและการจัดโปรแกรมการฝกเพื่อนําไปสูการแขงขันกีฬายิมนาสติก
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รหัส
4084503

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
3(2-2)
Strategies in Badminton Coaching and Management
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารฝ ก ทั ก ษะและเทคนิ ค การเล น ประเภทเดี่ ย วและ
ประเภท คูของกีฬาแบดมินตัน การจัดโปรแกรมในการฝก การคัดเลือกตัวนักกีฬา
การเตรียมทีมเพื่อการแขงขันการจัดการแขงขัน การจัดแบงสายและการวางมือ
ตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาแบดมินตัน

4084503

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
2(1-2)
Strategies in Badminton Coaching and Management
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารฝ ก ทั ก ษะและเทคนิ ค การเล น ประเภทเดี่ ย วและ
ประเภท คูของกีฬาแบดมินตัน การจัดโปรแกรมในการฝก การคัดเลือกตัวนักกีฬา
การเตรียมทีมเพื่อการแขงขันการ จัดการแขงขัน การจัดแบงสายและการวางมือ
ตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาแบดมินตัน

4084504

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
3(2-2)
Strategies in Table Tennis Coaching and Management
ศึกษาหลักการและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคูข องกีฬ าเทเบิลเทนนิส การจัด โปรแกรมในการฝก การคัด เลือ กตั ว
นักกีฬา การเตรียมทีมเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัดแบงสายและการ
วางมือตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส

4084504

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2)
Strategies in Table Tennis Coaching and Management
ศึกษาหลักการและวิธกี ารฝกทักษะและเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคูของกีฬาเทเบิลเทนนิส การจัดโปรแกรมในการฝก การคัดเลือกตัว
นักกีฬา การเตรียมทีมเพือ่ การแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัดแบงสายและ
การวางมือตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬาเทเบิลเทนนิส
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รหัส
4084505

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวายน้ํา
3(2-2)
Strategies in Swimming Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอน เทคนิค ทักษะ ขั้นตอน
การแขงขันความสามารถเฉพาะบุคคล และการเลนเปนทีมในการแขงขัน การ
วิเ คราะห ก ารฝ ก ทั ก ษะการว า ยน้ํ า และการเข า ร ว มแข ง ขั น การฝ ก โดยใช ห ลั ก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาวายน้ํา การวางแผนการแขงขันและการจัดโปรแกรม
การฝก การจัดการดําเนินงาน และการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาทางน้ํา

4084505

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาวายน้ํา
2(1-2)
Strategies in Swimming Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝกสอน เทคนิค ทักษะ ขั้นตอน
การแขงขันความสามารถเฉพาะบุคคล และการเลนเปนทีมในการแขงขัน การ
วิเคราะหการฝกทักษะการวายน้ําและการเขารวมแขงขัน การฝกโดยใชหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาวายน้ํา การวางแผนการแขงขันและการจัดโปรแกรม
การฝก การจัดการดําเนินงาน และการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาทางน้ํา

4084506

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายูโด
3(2-2)
Strategies in Judo Coaching and Management
ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการทุมและการแกทาทุมของ
กีฬายูโด การจัดโปรแกรมในการฝก การคัดเลือกตัวนักกีฬาและการเตรียมเพื่อการ
แขงขัน การจัดการแขงขันตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬายูโด

4084506

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายูโด
2(1-2)
Strategies in Judo Coaching and Management
ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิคการทุมและการแกทาทุมของ
กีฬายูโด การจัดโปรแกรมในการฝก การคัดเลือกตัวนักกีฬาและการเตรียมเพื่อการ
แขงขัน การจัดการแขงขันตลอดจนการจัดการสําหรับกีฬายูโด
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รหัส
4084507

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส
3(2-2)
Strategies in Tennis Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธี ในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาเทนนิส การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาเทนนิส

4084507

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส
2(1-2)
Strategies in Tennis Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน การวิเคราะห การสังเกต การ
พัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธี ในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตร การกีฬาของกีฬาเทนนิส การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้ง
การดําเนินงาน และการบริหารงานกีฬาเทนนิส

4084508

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล
3(2-2)
Strategies in Boxing Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต การ
พัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬามวยสากล การวางแผนการแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยสากล

4084508

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยสากล
2(1-2)
Strategies in Boxing Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต การ
พัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬามวยสากล การวางแผนการแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยสากล
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รหัส
4084509

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิงปน
3(2-2)
Strategies in Shooting Coaching and Management
การศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห
การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัติเกีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายิงปน การวางแผน การแขงขัน ตลอด
ทัง้ การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงปน

4084509

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายิงปน
2(1-2)
Strategies in Shooting Coaching and Management
การศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห
การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายิงปน การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้ง
การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงปน

4084510

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย
3(2-2)
Strategies in Thai Boxing Coaching and Management
การศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห
การสังเกตการพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬามวยไทย การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้ง
การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยไทย

4084510

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยไทย
2(1-2)
Strategies in Thai Boxing Coaching and Management
การศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห
การสังเกต การพัฒนา และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬามวยไทย การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้ง
การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยไทย
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รหัส
4084511

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬามวยปล้ํา
3(2-2)
Strategies in Wrestling Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห
การสังเกต การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬามวยปล้ํา การวางแผน การแขงขัน ตลอด
ทัง้ การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยปล้ํา

4084511

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬามวยปล้ํา
2(1-2)
Strategies in Wrestling Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห
การสังเกตการพัฒนาและการปฏิบัติเกีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬา
ตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬามวยปล้ํา การวางแผน การแขงขัน ตลอด
ทัง้ การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬามวยปล้ํา

4084512

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายกน้าํ หนัก
3(2-2)
Strategies in Weight Lifting Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนา และการปฏิบัติเกีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายกน้ําหนัก การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬายกน้ําหนัก

4084512

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายกน้ําหนัก
2(1-2)
Strategies in Weight Lifting Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนา
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตาม
หลักวิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายกน้ําหนัก การวางแผน การแขงขัน
ตลอด
ทัง้ การดําเนินงานและการบริหารงานกีฬายกน้ําหนัก
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รหัส
4084513

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน
3(2-2)
Strategies in Cycling Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาจักรยาน การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงาน และการบริหารงานกีฬาจักรยาน

4084513

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาจักรยาน
2(1-2)
Strategies in Cycling Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาจักรยาน การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาจักรยาน

4084514

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ
3(2-2)
Strategies in Golf Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนา และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกําหนดกลวิธใี นการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬากอลฟ การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬากอลฟ

4084514

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬากอลฟ
2(1-2)
Strategies in Golf Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬากอลฟ การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬากอลฟ
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รหัส
4084515

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬายิงธนู
3(2-2)
Strategies in Archery Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายิงธนู การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงธนู

4084515

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬายิงธนู
2(1-2)
Strategies in Archery Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬายิงธนู การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬายิงธนู

4084516

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล
3(2-2)
Strategies in Fencing Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาดาบสากล การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาดาบสากล

4084516

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาดาบสากล
2(1-2)
Strategies in Fencing Coaching and Management
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต
การพัฒนาและการปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกําหนดกลวิธีในการฝกนักกีฬาตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬาของกีฬาดาบสากล การวางแผน การแขงขัน ตลอดทั้งการ
ดําเนินงานและการบริหารงานกีฬาดาบสากล
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รหัส
4084517

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กรีฑา
1(0-2)
Track and Field Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคในการเลนกรีฑา วิธีการฝก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาในการ
แขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬ า การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การชี้ แ นะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการแข ง ขั น การแก ป ญ หา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084517

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กรีฑา
2(1-2)
Track and Field Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคในการเลนกรีฑา วิธีการฝก
หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาในการ
แขงขัน การประเมิน และแกไ ขจุด อ อ นของนัก กีฬ า การเตรี ย ม และนํา ทีม เข า
แขงขัน การชี้ แ นะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะและเทคนิ ค ในการแข ง ขั น การแก ป ญ หา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084518

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬายิมนาสติก
1(0-2)
Gymnastics Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬ ายิมนาสติก
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084518

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬายิมนาสติก
2(1-2)
Gymnastics Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬ ายิมนาสติก
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084519

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน
1(0-2)
Badminton Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาแบดมินตัน วิธี
การฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยา
ในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญหา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084519

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน
2(1-2)
Badminton Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาแบดมินตัน วิธี
การฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยา
ในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญหา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084520

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table tennis Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยา ในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แก ป ญ หาเฉพาะหน า หลั ก การจั ด การแข ง ขั น รวมทั้ ง การประเมิ น ผล
จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084520

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2)
Table tennis Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาเทเบิลเทนนิส
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชีแ้ นะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขันรวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084521

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาวายน้ํา
1(0-2)
Swimming Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาวายน้ํา วิธีการ
ฝกหลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาใน
การแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญ
 หา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาทีแ่ ละผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084521

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาวายน้ํา
2(1-2)
Swimming Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาวายน้ํา วิธีการ
ฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาใน
การแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญหา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084522

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทนนิส
1(0-2)
Tennis Training Coaching and Management
ศึกษาหลักการและเทคนิคของการสอนและการเตรียมอุปกรณการสอน
หลักการทางดานจิตวิทยาของการฝก การหาความชํานาญและประสบการณในการ
ฝกการปองกันอันตราย การเก็บรักษาอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวกับเทนนิสเทคนิคของการฝกการสอนเทนนิสทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู
การเพิม่ พูนสภาวะทางกาย การควบคุมอาหาร และการพักผอน การวางโปรแกรม
การฝก การเปนกรรมการ เจาหนาที่และผูตัดสิน

4084522

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทนนิส
2(1-2)
Tennis Training Coaching and Management
ศึกษาหลักการและเทคนิคของการสอนและการเตรียมอุปกรณการสอน
หลักการทางดานจิตวิทยาของการฝก การหาความชํานาญและประสบการณในการ
ฝกการปองกันอันตราย การเก็บรักษาอุปกรณ หลักการทางดานวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวกับเทนนิส เทคนิคของการฝกการสอนเทนนิสทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู
การเพิ่มพูนสภาวะทางกาย การควบคุมอาหาร
และการพักผอน การวาง
โปรแกรมการฝก การเปนกรรมการ เจาหนาที่ และผูตัดสิน
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รหัส
4084523

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยสากล
1(0-2)
Boxing Taining Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ ามวยไทย
วิธีการฝกหลักการคัดเลือกนัก กีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่ และผูบริหารงานกีฬา

4084523

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยสากล
2(1-2)
Boxing Training Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ ามวยไทย
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและ
นําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084524

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยไทย
1(0-2)
Muay Thai Training Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ ามวยไทย
วิธีก ารฝ ก หลัก การคั ด เลื อ กนั ก กีฬ า การสรา งความสมบูรณ ใ หนั ก กีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084524

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬามวยไทย
2(1-2)
Muay Thai training Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ ามวยไทย
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่ และผูบริหารงานกีฬา

4084525

กลวิธีการฝกและการจัดการกระบี่กระบอง
3(2-2)
Strategies in Swords and Poles Fighting Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ ามวยไทย
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬ า การสรางความสมบูรณใหนักกีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่ และผูบริหารงานกีฬา

4084525

กลวิธีการฝกและการจัดการกระบี่กระบอง
2(1-2)
Strategies in Swords and Poles Fighting Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ ามวยไทย
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬ า การสรางความสมบูรณใหนักกีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่ และผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
3(2-2)
Strategies in Soccer Coaching and Management
ศึกษาหลักและวิธกี ารฝกทักษะและเทคนิค กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง
การเล น เป น ที ม บทบาทหน า ที่ ข องผู ฝ ก กี ฬ าฟุ ต บอล การวิ เ คราะห ทั ก ษะ
ความสามารถเฉพาะตําแหนง การเลนทีมและการแขงขัน กลวิธีในการวางแผน การ
จัด โปรแกรม การฝก และการจั ด การแข ง ขัน หลั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าและ
จิตวิทยาการกีฬาในการฝกกีฬาฟุตบอล การบริหารและการจัดการกีฬาฟุตบอล

4084601

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
2(1-2)
Strategies in Soccer Coaching and Management
ศึกษาหลักและวิธีการฝกทักษะและเทคนิค กลวิธีการเลนเฉพาะตําแหนง
การเล น เป น ที ม บทบาทหน า ที่ ข องผู ฝ ก กี ฬ าฟุ ต บอล การวิ เ คราะห ทั ก ษะ
ความสามารถเฉพาะตําแหนง การเลนทีมและการแขงขัน กลวิธีในการวางแผน การ
จัดโปรแกรมการฝกและการจัดการแขงขัน หลักวิทยาศาสตรการกีฬาและจิตวิทยา
การกีฬาในการฝกกีฬาฟุตบอล การบริหารและการจัดการกีฬาฟุตบอล

4084602

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
3(2-2)
Strategies in Basketball Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
วิธีการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การฝกเฉพาะตําแหนง การเลน
ทีม การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน
การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาบาสเกตบอล

4084602

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
2(1-2)
Strategies in Basketball Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
วิธีการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การฝกเฉพาะตําแหนง การเลน
ทีม การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน
การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาบาสเกตบอล
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รหัส
4084603

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล
3(2-2)
Strategies in Volleyball Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ
วิธีการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การฝกเฉพาะตําแหนง การเลน
ทีม การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพือ่ การแขงขัน
การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาวอลเลยบอล

4084603

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาวอลเลยบอล
2(1-2)
Strategies in Volleyball Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธี
การฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การฝกเฉพาะตําแหนง การเลนทีม
การจัดโปรแกรมการฝกการวางแผนการเลน การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน
การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาวอลเลยบอล

4084604

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
3(2-2)
Strategies in Rugby Football Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธใี นการฝกกีฬารักบีฟ้ ตุ บอล หลักและวิธีการฝก
เฉพาะตําแหนง เทคนิคกลวิธใี นการเลนทั้งเฉพาะบุคคลและการเลนเปนทีม
การวางแผน การจัดโปรแกรมการฝก การเตรียมทีมเพือ่ การแขงขัน การจัดการ
แขงขันและการจัดการสําหรับกีฬารักบีฟ้ ตุ บอล

4084604

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2)
Strategies in Rugby Football Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวิเคราะห การสังเกต และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดกลวิธใี นการฝกกีฬารักบีฟ้ ตุ บอล หลักและวิธีการฝก
เฉพาะตําแหนง เทคนิคกลวิธใี นการเลนทัง้ เฉพาะบุคคลและการเลนเปนทีม
การวางแผน การจัดโปรแกรมการฝก การเตรียมทีมเพือ่ การแขงขัน การจัดการ
แขงขันและการจัดการสําหรับกีฬารักบีฟ้ ตุ บอล
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รหัส
4084605

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล
3(2-2)
Strategies in Handball Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวางแผน โปรแกรมการฝก
หลักการฝกซอม การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการ
กีฬา หลักและวิธกี ารฝกเฉพาะตําแหนง การวางแผนและการจัดโปรแกรมการ
ฝกซอม การเตรียมทีมเพื่อเขาแขงขัน การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับ
กีฬาแฮนดบอล

4084605

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาแฮนดบอล
2(1-2)
Strategies in Handball Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝกสอน การวางแผน โปรแกรมการฝก
หลักการฝกซอม การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการ
กีฬา หลักและวิธกี ารฝกเฉพาะตําแหนง การวางแผน และการจัดโปรแกรมการ
ฝกซอม การเตรียมทีมเพื่อเขาแขงขัน การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับ
กีฬาแฮนดบอล

4084606

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
3(2-2)
Strategies in Hockey Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวางแผนโปรแกรมการฝก
หลักการฝกซอม การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการ
กีฬา การวิเคราะห การเลนและการแขงขัน การจัดเตรียมทีมเพือ่ เขารวมการ
แขงขัน การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาฮอกกี้

4084606

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาฮอกกี้
2(1-2)
Strategies in Hockey Coaching and Management
ศึกษาบทบาทหนาที่ของการเปนผูฝก สอน การวางแผนโปรแกรมการฝก
หลักการฝกซอม การกําหนดเทคนิคในการฝกนักกีฬาตามหลักวิทยาศาสตรการ
กีฬา การวิเคราะห การเลนและการแขงขัน
การจัดเตรียมทีมเพื่อเขารวมการ
แขงขัน การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับกีฬาฮอกกี้
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รหัส
4084607

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
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
ศึกษาหลักการวิธกี ารฝกทักษะและเทคนิค การเลนเฉพาะบุคคล การเลน
เปนทีม การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคลการจัดโปรแกรม การวางแผนการเลน
การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับนักกีฬา
เซปกตะกรอ

4084608

กลยุทธการฝกและการจัดการกีฬาเซปกตะกรอ
2(1-2)
Strategies in Sepak Takraw Coaching and Management
ศึกษาหลักการวิธกี ารฝกทักษะและเทคนิค การเลนเฉพาะบุคคล การเลน
เปนทีม การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคลการจัดโปรแกรม การวางแผนการเลน
การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขันและการจัดการสําหรับนักกีฬา
เซปกตะกรอ
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รหัส
4084609

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล
2(1-2)
Advanced Soccer Training Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ าฟุ ต บอล
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬ า การสรางความสมบูรณใหนักกีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แก ป ญ หาเฉพาะหน า หลั ก การจั ด การแข ง ขั น รวมทั้ ง การประเมิ น ผล
จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084609

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล
1(0-2)
Advanced Soccer Training Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค ของการเล น กี ฬ าฟุ ต บอล
วิธีการฝก หลักการคัด เลือ กนัก กีฬ การสรางความสมบูรณใ หนัก กีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญหาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และ
คุณธรรมของผูฝก เจาหนาทีแ่ ละผูบริหารงานกีฬา

4084610

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
2(1-2)
Rugby Football Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬารักบี้ฟุตบอล
วิธีก ารฝ ก หลัก การคั ด เลื อ กนั ก กีฬ า การสรา งความสมบูรณ ใ หนั ก กีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก และเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084610

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬารักบี้ฟุตบอล
1(0-2)
Rugby Football Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬารักบี้ฟตุ บอล
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชีแ้ นะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก และเจาหนาทีแ่ ละผูบริหารงานกีฬา

4084611

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล
2(1-2)
Basketball Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาบอสเกตบอล
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนกั กีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชีแ้ นะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084611

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาบอสเกตบอล
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนกั กีฬา การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชีแ้ นะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การ
แกปญ
 หาเฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ
และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084612

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล
2(1-2)
Volleyball Training Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค การเล น กี ฬ าวอลเลย บ อล
วิธีก ารฝ ก หลัก การคั ด เลื อ กนั ก กีฬ า การสรา งความสมบูรณ ใ หนั ก กีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีมเขาแขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน
การแก ป ญ หาเฉพาะหน า หลั ก การจั ด การแข ง ขั น รวมทั้ ง การประเมิ น ผล
จรรยาบรรณ และคุณธรรมของผูฝก เจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084612

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball Training Coaching and Management
การวางกลวิ ธี ใ นการฝ ก ทั ก ษะ และเทคนิ ค การเล น กี ฬ าวอลเลย บ อล
วิธีการฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬ า การสรางความสมบูรณใหนักกีฬ า การใช
จิตวิทยาในการแขงขัน การประเมินผลและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียม
และนําทีม เขา แขงขั น การชี้แ นะเพื่อ ปรับปรุงทัก ษะและเทคนิค ในการแขงขั น
การแก ปญ หาเฉพาะหน า หลั ก การจัด การแขง ขั น รวมทั้ง การประเมิ น ผล
จรรยาบรรณและคุณธรรมของผูฝก เจาหนาทีและผูบริหารงานกีฬา

4084613

การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาตะกรอ
2(1-2)
Takraw Training Coaching and Management
การวางกลวิธีในการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาตะกรอ วิธีการ
ฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาใน
การแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญหา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก และเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา
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รหัส
4084613

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การเปนผูฝ กและการเปนเจาหนาที่กีฬาตะกรอ
1(0-2)
Takraw Training Coaching and Management
การวางกลวิธใี นการฝกทักษะ และเทคนิคของการเลนกีฬาตะกรอ วิธกี าร
ฝก หลักการคัดเลือกนักกีฬา การสรางความสมบูรณใหนักกีฬา การใชจิตวิทยาใน
การแขงขัน การประเมินและแกไขจุดออนของนักกีฬา การเตรียมและนําทีมเขา
แขงขัน การชี้แนะเพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการแขงขัน การแกปญ
 หา
เฉพาะหนา หลักการจัดการแขงขัน รวมทั้งการประเมินผล จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมของผูฝก และเจาหนาที่และผูบริหารงานกีฬา

4084801

การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรการกีฬา 3
5(450)
Field Experience in Sports Science 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ภาคปฏิบัตใิ นสถานการณจริง เชน ศูนยกฬี าของกรม
พลศึกษา ศูนยกฬี าของการกีฬาแหงประเทศไทย ศูนยฝก กีฬาเยาวชนของเทศบาล
ตลอดจนทั้งศูนยฝก กีฬาของเอกชน โรงงาน โรงแรมและสปอรตคลับตาง ๆ โดย
นักศึกษาตองปฏิบัติหนาที่เปนผูฝก และจัดการกีฬาใน 3 กีฬา อยางนอยกีฬาละ
ประมาณ 100 ชัว่ โมง

4084901

การสัมมนาวิทยาศาสตรการกีฬา
2(2-0)
Seminars in Sports Science
ศึกษาถึงแนวคิด ตลอดจนปญหาทางวิทยาศาสตรการกีฬาที่ประสบใน
ปจจุบันเปนการศึกษาคนควารวมกันเพื่อนํามาอภิปราย รายงาน และวิเคราะห
แนวทางเพื่อปรับปรุงแกไ ขปญหาตาง ๆ เหลานั้น ตลอดจนนําแนวทางนั้นมา
ประยุกตใชในการฝก และการจัดการกีฬา

310

รหัส
4084902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2(2-0)
Case Study in Sports Science
ความหมาย จุด มุงหมายและเทคนิคการศึกษารายกรณี เครื่องมือและ
ทักษะการใชเครื่องมือที่ใชในการศึกษารายกรณี การเลือกใชเครื่องมือ การศึกษา
รายกรณีทางวิทยาศาสตรการกีฬา การบันทึกผล สรุปผลและเสนอเผลการศึกษา
รายกรณีทางวิทยาศาสตรการกีฬา

4084903

การสัมมนาทางพลศึกษา
2(1-2)
Seminars Physical Education
ศึ ก ษาแนวคิ ด ตลอดจนป ญ หาทางพลศึก ษาที่ ป ระสบในป จ จุ บั น เป น
การศึกษาคนควารวมกันเพื่อนํามาอภิปราย รายงาน และวิเคราะหแนวทางเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขป ญ หาต า ง ๆ เหล า นั้ น ตลอดจนแนะแนวทางการนํ า หลั ก
วิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการเรียนการสอนพลศึกษา
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หมูวชิ าคณิตศาสตร
(409)
หมูวิชาคณิตศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. คณิตศาสตรทวั่ ไป
(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. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(409-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(409-9--)

312

หมูวชิ าคณิตศาสตร (409)
ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4091101 3171102
4091102 3171103
4091103 3171104
4091104 3171105
4091105 3171107
4091106 3171108
4091107 3171109
4091108 3171110
4091109
4091110
4091201 3171201
4091202 3171202
4091401 3171401
4091601 3171602
4091602 3171603
4091603 3171604
4091604 3171608
4091605 3171609
4091606 3171611
4091607 3171612

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
คณิตศาสตร 4
ระบบจํานวนเบื้องตน
แคลคูลสั เบื้องตน
คณิตศาสตรกบั การตัดสินใจ
คณิตศาสตรทวั่ ไป
คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
หลักการคณิตศาสตร
พีชคณิตระดับวิทยาลัย
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 1
คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง 1
คณิตศาสตรชา งอิเล็กทรอนิกส 1
คณิตศาสตรชา งอิเล็กทรอนิกส 2
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
หลักคณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต

น (ท-ป)
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
รหัสใหม รหัสเกา
4091608 3171616
4091609
4093603
4091610 4091610
3171618
4092201 3172203
4092202
4092401 3172402
4092501 3172501
4092601 3172613
4092602 3172614
4092603 3172615
4092605
4092606
4092701
4093101 3173106
4093201 3173204
4093301 3173302
4093302
4093303
4093401 3173403
4093402 4093402
3173404
4093501 3173502

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรสําหรับการประกันภัย
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3
คณิตศาสตรสําหรับครูวทิ ยาศาสตร
ระบบจํานวน
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 2
เรขาคณิตเบื้องตน
พีชคณิตเชิงเสน 1
พีชคณิตเชิงเสน 2
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง 2
คณิตเศรษฐศาสตร
โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร
ประวัติคณิตศาสตร
ทฤษฎีเซต
พีชคณิตนามธรรม 1
การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ
คณิตศาสตรเต็มหนวย
แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 3
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
สมการอนุพันธสามัญ
รากฐานเรขาคณิต

น (ท-ป)
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)

314
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4093602 3173621
4093604
4093605
4093606
4093607
4093608
4093702
4093801
4094201 3174205
4094202 3174206
4094301 3174303
4094302 3174304
4094303 3174305
4094401 4094401
3174405
4094402 3174406
4094403 3174407
4094404 3174408
4094405 4094405
3174409
4094406 3174410
4094407 3174411
4094406
4094408
4094409

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรงานทอ
กําหนดการเชิงเสน
คณิตศาสตรประกันภัย
ทฤษฎีเกม
คณิตศาสตรทางวิทยาศาสตรกายภาพ
ทฤษฎีดอกเบี้ย
คอมพิวเตอรชว ยสอนคณิตศาสตร
การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรมธั ยมศึกษา
ทฤษฎีจาํ นวน
ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร
พีชคณิตนามธรรม 2
พีชคณิตเชิงเสน
ทฤษฎีสมการ
สมการเชิงอนุพันธยอ ย
สมการอนุพันธยอ ย
แคลคูลสั ชั้นสูง
การวิเคราะหเวคเตอร
การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
การวิเคราะหจาํ นวนจริงเบื้องตน
การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน
การวิเคราะหจาํ นวนเชิงซอนเบื้องตน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การวิเคราะหจาํ นวนเชิงซอนเบื้องตน
การวิเคราะหจาํ นวนจริง 1
การวิเคราะหจาํ นวนจริง 2

น (ท-ป)
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
รหัสใหม รหัสเกา
4094410
4094411
4094501 3174503
4094501
4094502 3174504
4094502
4094503
4094504 3174506
4094504
4094505 3174507
4094505
4094601 3174622
4094602 3174623
4094603
4094604
4094605
4094606
4094607
4094801
4094802
4094901 3174901
4094902

ชื่อวิชา
การวิเคราะหเชิงซอน 1
การวิเคราะหเชิงซอน 2
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
เรขาคณิตนอกระบบยุคลิค
เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
เรขาคณิตโปรเจคทีพ
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
ทฤษฎีกราฟ
ทอพอโลยีเบื้องตน
โทโปโลยีเบื้องตน
คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3
คณิตศาสตรชนั้ สูง
ทฤษฎีรหัส
ทฤษฎีออพติไมเซชั่นและการประยุกต
ทฤษฎีการควบคุม
ทฤษฎีสินคาคงคลัง
คณิตศาสตรธรุ กิจ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพคณิตศาสตร
การฝกประสบการณวชิ าชีพคณิตศาสตร
สัมมนาคณิตศาสตร
การศึกษาสวนบุคคล

น (ท-ป)
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)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าคณิตศาสตร (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
จํานวนเชิงซอน เรขาคณิตวิเคราะหวา ดวยเสนตรงและภาคตัดกรวย

4091103

คณิตศาสตร 3
2(2-0)
Mathematics 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4091101 คณิตศาสตร 1
เมตริกซและดีเทอรมแิ นนซ เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรงและภาคตัด
กรวย
สําหรับนักศึกษากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

4091104

คณิตศาสตร 4
2(2-0)
Mathematics 4
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4091102 คณิตศาสตร 2
ลิมิต และความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชัน การประยุกตของอนุพนั ธ
อินเดฟฟนนิทอินทิกรัล
สําหรับนักศึกษากลุมวิทยาศาสตร และครุศาสตร (สายวิทยาศาสตร)
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4091105

ระบบจํานวนเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Number System
เมตริกซ และตัวกําหนด ระบบจํานวน ระบบสมการ อสมการ การดําเนิน
การเชิงเสน

4091106

แคลคูลัสเบื้องตน
Introduction to Calculus
อันดับ และอนุกรม ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพนั ธและอินทิกรัล

4091107

คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ
2(2-0)
Mathematics and Decision Making
การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสว น
กลาง การวัดการกระจาย วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู ความนาจะเปน ทฤษฎี
การตัดสินใจเบื้องตน

4091108

คณิตศาสตรทวั่ ไป
2(2-0)
General Mathematics
ธรรมชาติ แ ละโครงสร า งของคณิ ต ศาสตร ประโยชน แ ละคุ ณ ค า ของ
คณิตศาสตร การใหเหตุผลเชิงตรรกะทั่วไปที่ไมใชสัญลักษณ ดอกเบี้ย ภาษีการเชา
ชื้อ คานายหนา การจํานอง และการขายฝาก การทําผังและแผนที่

4091109

คณิตศาสตรพื้นฐาน
2(2-0)
Fundamental Mathematics
ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร การใหเหตุผล เซต ความ
สัมพันธและหนึ่งฟงกชัน ระบบเลขฐาน จํานวนจริง

3(3-0)
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4091110

คณิตศาสตรเพื่อชีวิต
2(2-0)
Mathematics for Daily Life
ดอกเบี้ย การเชาซื้อ คานายหนา การจํานอง การจํานําและการขายฝาก
หุนและดัชนี ราคาพื้นที่และปริมาตร ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา

4091201

หลักการคณิตศาสตร
3(3-0)
Principles of Mathematics
ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร จํานวนจริง ตรรกศาสตร การ
พิสจู น เซต ความสัมพันธและฟงกชัน (เนนวิธีการพิสจู น)

4091202

พีชคณิตระดับวิทยาลัย
3(3-0)
College Algebra
เศษส ว นย อ ย ฟ ง ก ชั น เลขชี้ กํ า ลั ง ฟ ง ก ชั น ลอการิ ทึ ม ฟ ง ก ชั น พหุ น าม
ฟงกชันตรรกยะ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไฮเพอรโบลิก สมการพหุนาม ลําดับ
และอนุกรม ทฤษฎีบทพหุนาม เมทริกซ ตัวกําหนด และการประยุกตในการแก
สมการเชิงเสน

4091401

แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะหวา ดวยเสนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน
ฟงกชันตอเนื่อง อนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การ
ประยุกตอนุพันธ และอินทิกรัล

4091601

คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง 1
2(2-0)
Mathematics for Metal Work and Construction Work
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน การหาคาลิมติ ฟงกชัน อนุพนั ธและ อินทิกรัล
สมการเชิงอนุพันธและความนาจะเปนเบื้องตน
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4091602

คณิตศาสตรชางอิเล็กทรอนิกส 1
3(3-0)
Mathematics for Electronics 1
สถิติเบื้องตน พีชคณิตเชิงเสนวาดวย เมทริกซและดีเทอรมิแนนต การแก
สมการโดยใชเมทริกซและดีเทอรมิแนนต แคลคูลัสเบื้องตนวาดวยลิมิต ความ
ตอเนื่อง การหาอนุพันธ คาสูงสุดและคาต่ําสุด การอินทิเกรต

4091603

คณิตศาสตรชางอิเล็กทรอนิกส 2
3(3-0)
Mathematics for Electronics 2
เทคนิคการอินทิเกรต การแกสมการอนุพันธเบื้องตน อนุกรมชนิดตางๆ
เวคเตอรวเิ คราะหวา ดวยเกรเดียนตไดเวอรเจนซ และ เคิรล การแปลงลาปลาซ

4091604

คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0)
Mathematics for Science 1
ลิมติ ของฟงกชัน ฟงกชนั ตอเนื่อง อนุพนั ธ บทประยุกตของอนุพนั ธ
อนุพันธยอ ย อินทิกรัล อินทิกรัลของฟงกชันชนิดตาง ๆ อินทิกรัลจํากัดเขตและ
ไมจาํ กัดเขต

4091605

คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0)
Mathematics for Science 2
เทคนิคการอินทิเกรต อินทิเกรตหลายชั้น สมการอนุพันธอันดับ 1 และ
อันดับ n สมการอนุพันธยอ ย เทคนิคการแกสมการอนุพนั ธ การแปลงลาปลาซ

4091606

คณิตศาสตรสาํ หรับคอมพิวเตอร
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

หลักคณิตศาสตรสาํ หรับสถิตปิ ระยุกต
3(3-0)
Principles of Mathematics for Applied Statistics
ตรรกศาสตร วิ ธี พิ สู จ น แ บบต า ง ๆ เซต ระบบจํ า นวน เศษส ว นย อ ย
ความสัมพันธฟงกชัน การอุปนัยทางคณิตศาสตร อันดับอนุกรม การจัดลําดับ
การจัดหมู ทฤษฎีบททวินาม

4091608

คณิตศาสตรสาํ หรับการประกันภัย
3(3-0)
Mathematics for Insurance
มโนมติพื้นฐานของการประกันภัย ปญหาชีวิตและการดํารงชีวิต ความรู
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการประกันชีวิต ความเปนมาและหลักการของการประกันชีวิต
เบี้ยประกันและการคิดเบี้ยประกัน แบบแผนของงานประกันชีวิต ขอจํากัดและ
ขอยกเวน ดอกเบี้ยทบตนและรายป คาสะสมและคาปจจุบัน อัตราสวนลด
ของดอกเบีย้ และอัตราสวนลดของดอกเบี้ยรายป การปลอยเงินกูโดยผอนชําระเปน
งวด ๆ

4091609

คณิตศาสตรสาํ หรับครูประถมศึกษา
3(3-0)
Mathematics for Elementary School Teachers
ระบบคณิตศาสตร ตรรกศาสตรเบื้องตน เซตเบื้องตน ระบบเลขฐาน
แนวคิด (concept) คณิตศาสตรตามเนื้อหาระดับประถมศึกษาใหสมบูรณ

4091610

คณิตศาสตรสาํ หรับวิทยาศาสตร 3
3(3-0)
Mathematics for Science 3
อนุ ก รมไม รู จ บ เวคเตอร แ ละการวิ เ คราะห เ วคเตอร เมทริ ก ซ จํ า นวน
เชิงซอน และการวิเคราะหจาํ นวนเชิงซอนเบื้องตน
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4092201

ระบบจํานวน
3(3-0)
Number System
การสรางระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม สมบัติตางๆ ของ
จํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ จํานวนจริง จํานวนเชิงซอน

4092202

การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Mathematical Modelling
ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหา
ดานตางๆ โดยกลาวถึงการวิเคราะหปญหา การกําหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัย
ทัว่ ไป การสรุปเปนตัวแบบ การแปลความหมายของคําตอบ

4092401

แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(3-0)
Calculus and Analytic Geometry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4091401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 1
พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจํากัดเขต เทคนิคการ
อินทิเกรต การประยุกตอนิ ทิกรัลจํากัดเขต อนุพนั ธ และอินทิกรัลของ
ฟงกชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑโลปตาล ลําดับและอนุกรม
อนุกรมกําลัง

4092501

เรขาคณิตเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Geometry
ระบบสัจพจน เรขาคณิตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใช
แนวทางอื่น วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใชระบบสัจพจน การคนพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
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4092601

พีชคณิตเชิงเสน 1
3(3-0)
Linear Algebra for Applied Statistics 1
เวคเตอร เวคเตอรสเปช ฐาน มิติ การแปลงเชิง เสน เมตริก ซแ ละการ
ดําเนินการบนเมตริกซ เมตริกซชนิดพิเศษ การหาอินเวอรส การเจนเนอรัลไลซอิน
เวอรสของเมตริกซ ความคลายของแคโนนิคลั ฟอรมสมมูลเชิงวิธีจัดหมู

4092602

พีชคณิตเชิงเสน 2
3(3-0)
Linear Algebra for Applied Statistics 2
ทบทวนเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับเมตริกซ การเปลี่ยนฟอรมของเมตริกซซึ่งไมใช
เมตริกซเอกฐานเปนเมตริกซสามเหลี่ยมและเมตริกซเฉียง ทฤษฎีบทของคาไอแกน
และเวคเตอรไอแกน การใชเมตริกซ ศึกษาเกี่ยวกับเวคเตอรสเปชนามธรรม ฟงกชัน
ของเมตริกซ

4092603

คณิตศาสตรประยุกต
3(3-0)
Applied Mathematics
สถิติเบื้องตน พีชคณิตเชิงเสนวาดวยเมตริกซและดีเทอรมแิ นนต การแก
สมการ โดยใชเมตริกซและดีเทอรมแิ นนต แคลคูลสั เบื้องตนวาดวย ลิมิต ความ
ตอเนื่อง การหาอนุพันธแบบตาง ๆ คาสูงสุด และคาต่ําสุด และการอินทิเกรตแบบ
ตางๆ

4092605

คณิตศาสตรชางโลหะและชางกอสราง 2
2(2-0)
Mathematics for Metal Work and Construction Work 2
เรขาคณิตวิเคราะหวาดวย เสนตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอรโบลา
ฟงกชัน และความตอเนื่องของฟงกชนั ประเภทตาง ๆ อนุพนั ธของฟงกชันชนิด
ตาง ๆ และการนําไปใช คาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชัน การอินทิเกรตฟงกชันตาง
ๆ เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรต 2 ชั้น และ 3 ชั้น และการนําไปใชในงานชาง
โลหะและกอสราง
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4092606

คณิตเศรษฐศาสตร
3(3-0)
Mathematics for Economics
การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร เชน ความรู
เบื้องตนเกี่ย วกับเมทริก ซ สมการเชิง เสน กฎเกี่ย วกับดิฟ เฟอเรนเซีย ล กฎการหา
อนุพันธแคลคูลัสเชิงอนุพันธ การหาคาสูงสุด และคาต่ําสุด ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงค
และอุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค และทฤษฎีการผลิต เปนตน

4092701

โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร
3(2-2)
Programming Package for Mathematics
การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในด า นคณิ ต ศาสตร โดยยกตั ว อย า งเชิ ง
คณิตศาสตรในการบรรยายการฝกปฏิบัติ

4093101

ประวัตคิ ณิตศาสตร
3(3-0)
History of Mathematics
คณิตศาสตรวา ดวยระบบจํานวนของชาติตาง ๆ ตั้งแตสมัยกอนศตวรรษที่ 17
ปรัชญาคณิตศาสตรและแนวคิดบางประการเกีย่ วกับคณิตศาสตรปจ จุบัน ใหศึกษาถึง
ประวัติและผลงานเดน ๆ ของนักคณิตศาสตรที่สําคัญ ๆ ตลอดจนใหทราบความ
เปนมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในประเทศไทย

4093201

ทฤษฎีเซต
3(3-0)
Set Theory
การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัย ระบบสัจ พจน สั จ พจน ของการเลือก เซต
อันดับ จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่
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4093301

พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0)
Abstract Algebra 1
กลุม กลุมยอย กลุมวัฎจักร กลุมวิธเี รียงสับเปลี่ยน สาทิสสัณฐาน
สมสัณฐาน อัตสัณฐาน กลุมยอยปกติ ทฤษฎีบทเคยเลย กลุมผลหาร วง อินทิกรัล
โดเมน สนาม

4093302

การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ
3(3-0)
Modelling and Simulation
การสรา งและการวิ เ คราะหต น แบบเชิง คณิต ศาสตรที่เ กี่ย วข องกับปญหา
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
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 2
เวคเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติ วาดวยเสนตรง ระนาบโคง
และผิว อนุพันธยอย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต สมการ
เชิงอนุพันธ
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4093402

สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3(3-0)
Ordinary Differential Equations
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2
ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและ
การประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับ n ทัว่ ไป ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ
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 ที่ใชในบานและอาคารหลายชั้น วิธีคํานวณเกี่ยวกับขนาดของ
เครื่องสูบน้ํา อัตราการสูบ ระบายน้ํา ถังน้ํา แรงดัน อัตราการใชน้ําของเครื่อง
สุขภัณฑ ระบบทอน้ําทิ้งที่เปนน้ําสกปรกและน้ําฝน วิธีคํานวณปริมาณการรับน้ําของ
ทอน้ําทิ้งและวิธีกําหนดขนาดของทอน้ําทิ้ง ระบบทอน้ํารอน เครื่องทําน้ํารอน
ชนิดตาง ๆ ขนาดของเครื่อง อุณหภูมิน้ํารอน
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4093604

กําหนดการเชิงเสน
3(3-0)
Linear Programming
พื้นฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสน ปญหากําหนดการ
เชิงเสน ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ ปญหาคูเสมอกัน สภาพเสื่อม
คลาย กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม การประยุกตของกําหนดการเชิงเสนกับปญหา
ตาง ๆ (เนนการแกปญ
 หาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร)

4093605

คณิตศาสตรประกันภัย
3(3-0)
Actuarial Mathematic
ทฤษฎีและหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีความนาจะเปนของ
การประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย การประกันและการ
ประกันภัยอื่นๆ ความนาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตาราง
มรณะ คารายป การคํานวณคาประกันแบบตาง ๆ เงินสํารองประกันชีวิต

4093606

ทฤษฎีเกม
3(3-0)
Game Theory
นิยาม ยุทธวิธี สมดุล เกมผลบวกเปนศูนย รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ
ยุทธวิธีที่ดีที่สุด เกมสมมาตร การใชโปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎียูทิลิตี้ เกม n - คน เกม
ในรูปแบบที่กวางขึ้น

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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4093608

ทฤษฎีดอกเบี้ย
3(3-0)
Theory of Interests
ดอกเบี้ยคงตน ดอกเบี้ยทบตน สวนลดและดอกเบี้ย คารายป คารายงวด
สวนประกอบคารายป ตารางเงินผอนและกองทุนสะสม อัตราดอกเบี้ยที่เปนจริง
อัตราสวนลดที่เปนจริง อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน หุน พันธบัตร หลักทรัพย
การชําระหนี้แบบตาง ๆ การใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหดานการเงิน

4093702

คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร
3(2-2)
Computer Assisted Instruction in Mathematics
การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รูป สร า งบทเรี ย นคณิ ต ศาสตร เพื่ อ ใช ศึ ก ษาส ว น
บุคคลและเพื่อสอนในชั้น

4093801

การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรมธั ยมศึกษา
3(2-2)
Analysis of Secondary School Mathematics
วิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา เนนแนวคิดทางคณิตศาสตร
และการเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตรพรอมทั้งการใชสอื่ ประกอบ

4094201

ทฤษฎีจาํ นวน
3(3-0)
Theory of Numbers
การหารลงตั ว จํ า นวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎี บ ทส ว นตกค า งกํ า ลั ง สอง
สมการไดโอแฟนไทน ฟงกชันของออยเลอร สัญลักษณของเลอจองค บทตั้งของ
เกาส สัญลักษณของยาโคบี

4094202

ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร
3(3-0)
Mathematical Logic
โครงสรางคณิตศาสตร กฏแหงการอางอิง ความสมเหตุสมผล การ
พิสจู น
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4094301

พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0)
Abstract Algebra 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1
ทฤษฎีบทของซิโลว วง อุดมคติ โดเมนแบบยุคลิค วงพหุนาม สนาม
สนามภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัวส

4094302

พีชคณิตเชิงเสน
3(3-0)
Linear Algebra
เวคเตอรและปริภูมิเวคเตอร เมทริกซและการแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ
เวคเตอรเฉพาะ รูปแบบเชิงเสนคู รูปแบบกําลังสอง ผลคูณสเกลาร ออโทโกนัลลิตี

4094303

ทฤษฎีสมการ
3(3-0)
Theory of Equations
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2
สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกําลัง
สอง สมการกําลังสาม สมการกําลังสี่ การประมาณรากสมการ

4094401

สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0)
Partial Differential Equations
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4093401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 3
4093402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิง
อนุ พั น ธ เ ชิ ง วงรี สมการเชิ ง อนุ พั น ธ เ ชิ ง ไฮเพอร โ บลา สมการเชิ ง อนุ พั น ธ เ ชิ ง
พาราโบลา อินทิกรัลของอนุพันธ
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4094402

แคลคูลัสชั้นสูง
3(3-0)
Advanced Calculus
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4093401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 3
ลําดับและอนุกรมของฟงกชัน ฟงกชนั พิเศษ ฟงกชันของตัวแปรหลายตัว
อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามผิว การทดสอบการลูเขาของอินทิกรัลไมตรงแบบ

4094403

การวิเคราะหเวคเตอร
3(3-0)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวคเตอร อนุพันธของเวคเตอร อินทิกรัลของเวคเตอร พิกัดเชิง
เสนโคง และการวิเคราะหเทนเซอร

4094404

การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
3(3-0)
Mathematical Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2
ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซอน ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพนั ธ
และอินทิกรัล

4094405

การวิเคราะหจํานวนจริงเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Real Analysis
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของ
จํานวนจริง ลิมติ และความตอเนื่อง อนุพันธ รีมันนอนิ ทิกรัล

4094406

การวิเคราะหจาํ นวนเชิงซอนเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Complex Analysis
ฟงกชนั ของตัวแปรเชิงซอน ฟงกชนั วิเคราะห ฟงกชันมูลฐาน อนุพนั ธ
อินทิกรัล ลําดับและอนุกรมของฟงกชนั ตกคาง การสงคงแบบ
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4094407

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
3(3-0)
Numerical Analysis
การวิเคราะหคาผิดพลาด ผลตางจํากัด การประมาณคาในชวง วิธีกําลัง
สองนอยที่สุด การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตร
นิวตัน - โคตัสและกรณีเฉพาะของสูตรนี้ ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงพีชคณิต และสมการเชิงอนุพันธ

4094408

การวิเคราะหจํานวนจริง 1
3(3-0)
Real Analysis 1
จํานวนจริง สวนตัดเดเดคินด เซตปด เซตเปด ปริภูมิเมทริกซ เซตสมบูรณ
เซตของโบเรล ฟงกชนั ตอเนื่องบนปริภูมิเมทริกซ ความติดตอ ความสมบูรณ
ความปกคลุมแนน

4094409

การวิเคราะหจํานวนจริง 2
3(3-0)
Real Analysis 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4094408 การวิเคราะหจํานวนจริง 1
ทฤษฎีเมเซอรพื้นฐาน เลอเบสกเมเซอร รีมันนอินทิกัรัล เลอเบกอินทิกรัล
ทฤษฎีเมเซอรทั่วไป เมเซอรและเอาเตอรเมเซอร ปริภูมิตาง ๆ เชน ปริภูมิบานาค
ปริภูมิเชิงเสน ปริภูมิเมเซอร

4094410

การวิเคราะหเชิงซอน 1
3(3-0)
Complex Analysis 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4093401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 3
จํานวนเชิงซอน การหาอนุพันธ การอินทิเกรต ทฤษฎีบทของโคชี สูตร
อินทิกรัลของโคชี อนุกรมของเทเลอร และอนุกรมของโลรองต สวนตกคาง การ
สงคงแบบและการประยุกต
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4094411

การวิเคราะหเชิงซอน 2
3(3-0)
Complex Analysis 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4094406 การวิเคราะหเชิงซอน 1
ฟงกชันวิเคราะห อนุกรมกําลัง การแปลงเมอบิอุส การอินทิเกรตเชิงซอน
ทฤษฎี โ คชี สู ต รของโคชี อิ น ทิ ก รั ล และผลสื บ เนื่ อ ง แคลคู ลั ส ของส ว นตกค า ง
ฟงกชนั ฮารมอนิก

4094501

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
3(3-0)
Non-Euclidean Geometry
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา เรขาคณิตเชิงวงรี
เรขาคณิตทรงกลม ความคลองจองของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค

4094502

เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0)
Projective Geometry
การเกิดจุดและเสน ภาวะคูกัน ภาวะเชิงภาพฉาย อัตราสวนไขว
ทฤษฎีบทของเดซารกสและปปปุส เอกพันธ พิกัดแบบจุด พิกัดแบบเสน โฟกัส
ของภาคตัดกรวย สิ่งหุมผิวโคงกําลังสอง ภาพฉายของเสน

4094503

เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3(3-0)
Differential Geometry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4093401 แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห 3 และ4093402
สมการอนุพันธสามัญ
ทฤษฎีของเสนโคงและผิว โดยวิธีการเชิงอนุพนั ธ
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4094504

ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Graph Theory
บทนิยามของกราฟ ความไมขาดตอนของกราฟ วิถี ตนไม กราฟแบบ
ออยเลอรและแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคูกัน การระบายสีของกราฟ ได
กราฟ และการไหลของขายงาน

4094505

ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Topology
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ปริภูมิอิง
ระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง

4094601

คณิตศาสตรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3
3(3-0)
Electrical and Electronics Mathematics 3
เมทริก ซแ ละดีเทอรมิแ นนต สมการเชิงอนุพัน ธ อัน ดับ หนึ่ง สมการเชิ ง
อนุพันธอันดับสูงขึ้น การประยุกต การแปลงลาปลาซและแนะนําการแกสมการเชิง
อนุพันธยอ ย

4094602

คณิตศาสตรชั้นสูง
3(3-0)
Higher Mathematics
เรขาคณิตศาสตรวาดวยเสนตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอรโบลา
ฟงกชนั และความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชัน และการนําไปใช
คาสูงสุดและคาต่ําสุดของฟงกชัน การอินทิเกรตของฟงกชันตางๆ เทคนิคการ
อินทิเกรตและการนําไปใช
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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
วิธีพื้นฐานในออพทิไมเซชันของฟงกชันตัวแปรตัวเดียวและตัวแปรหลายตัว
ทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาในโปรแกรมเชิงเสน และโปรแกรมไมเชิงเสน
ตัวอยางออพทิไมเซชันและการประยุกต

4094605

ทฤษฎีการควบคุม
3(3-0)
Control Theory
ทฤษฎีทใี่ ชในการควบคุมระบบตาง ๆ ไดแก ระบบกลศาสตร ระบบเคมี
และระบบไฟฟา การจําลองเลียนแบบระบบเหลานี้ เทคนิคการแกปญ
 หาและการ
เปลี่ยนแปลงระบบ การวิเคราะหเสถียรภาพ ผลตอบสนองความถี่

4094606

ทฤษฎีสนิ คาคงคลัง
3(3-0)
Inventory Theory
แบบจําลองสินคาคงคลัง การโปรแกรมเชิงเสน ตนทุนคอนเวกซ และ
คอนเคฟ อัลกอลิทึม การวางแผน การวิเคราะหแบบฮอริซ แบบจําลองสินคา
คงคลั ง โดยใช ค วาม น า จะเป น แบบจํ า ลองสถิ ติ แบบจํ า ลองปริ ม าณการสั่ ง
แบบจําลองทบทวนตอเนื่องอยาง สโตแคสติค
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4094607

คณิตศาสตรธุรกิจ
3(3-0)
Business Mathematics
ใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถทางคณิตศาสตร ในการศึกษาธุรกิจ
ทั้งในทางทฤษฎีและการประยุกตใช เชน ศึกษาแนวคิดและนิยาม สมการและ
กราฟ ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธของฟงกชัน การหาคาสูงสุด และ
คาต่ําสุดของฟงกชนั ที่สัมพันธกบั ทางธุรกิจ อนุพนั ธบางสวน อินทิเกรชัน และการ
ประยุ ก ต ใ นทางธุ ร กิ จ อนุ ก รมและการนํ า ความรู เ รื่ อ งอนุ ก รมไปใช ท างธุ ร กิ จ
เมตริกซ สมการเชิงเสนและพื้นฐานการวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจเชิงสถิติ และ
สถิติเชิงเปรียบเทียบ

4094801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพคณิตศาสตร
2(90)
Preparation for Professional experience in Mathematics
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ

4094802

การฝกประสบการณวชิ าชีพคณิตศาสตร
5(350)
Field Experience in Mathematics
ใหทาํ การฝกงานที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต สถิติ หรือ
คอมพิวเตอรกบั หนวยงานของรัฐบาล หรือเอกชน

4094901

สัมมนาคณิตศาสตร
3(3-0)
Seminar in Mathematics
สัมมนาในเรื่องที่นกั ศึกษาสนใจ ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผสู อน
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การศึกษาสวนบุคคล
3(3-0)
Individual Study
เรื่องพิเศษทางคณิตศาสตรที่กาํ ลังเปนที่สนใจรวมกันระหวางนักศึกษากับ
อาจารย
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หมูวชิ าสถิติประยุกต
(411)
หมูวิชาสถิติประยุกต ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. หลักสถิติประยุกตและสถิติวเิ คราะห
(411-1--)
2. ทฤษฎีสถิติ และความนาจะเปน
(411-2--)
3. วิธีวิจัยและ การวิเคราะห
(411-3--)
4. สถิติประชากร
(411-4--)
5. การวิจยั และดําเนินการ
(411-5--)
6.
(411-6--)
7.
(411-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(411-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(411-9--)
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หมูวชิ าสถิติประยุกต (411)
ในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4111101 4111101
4111102 4111102
4111103 4111103
4112101 4112101
4112102 4112102
4112103 4112103
4112104 4112104
4112105 4112105
4112106 4112106
4112107 4112107
4112201 4112201
4112202 4112202
4112203 4112203
4112301 4112301
4112302
4112801 4112801
4112802 4112802
4113101 4113101
4113102 4113102
4113103 4113103
4113104 4113104
4113105 4113105
4113106 4113106

ชื่อวิชา
หลักสถิติ
สถิติธุรกิจ 1
สถิติธุรกิจ 2
สถิติวเิ คราะห 1
สถิติวเิ คราะห 2
สถิติเศรษฐศาสตร
สถิติการศึกษา
สถิติธุรกิจ
สถิติการศึกษาเบื้องตน
สถิติเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติและการวิจัยนิเทศศาสตร
วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสถิติประยุกต 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพสถิติประยุกต 1
สถิติจติ วิทยา
สถิติเพื่อการวิจยั ทางเกษตร
สถิติการศึกษา 1
สถิติการศึกษา 2
สถิติเพื่อการวิจัย
สถิติเพื่อการวิจัย

น(ท-ป)
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
รหัสใหม
รหัสเกา
4113301 4113301
4113302 4113302
4113303 4113303
4113304 4113304
4113305 4113305
4113306 4113306
4113307 4113307
4113308 4113308
4113309
4113310
4113311
4113401 4113401
4113402 4113402
4113403 4113403
4113404 4113404
4113405 4113405
4113406 4113406
4113407 4113407
4113408
4113501 4113501
4113502
4113503
4113504
4113601
4114201 4114201
4114202 4114202

ชื่อวิชา
การวิเคราะหการถดถอย
สถิตินอนพาราเมตริก
การวิเคราะหอนุกรมเวลา
เทคนิคการสุมตัวอยาง
แผนแบบการทดลอง 1
แผนแบบการทดลอง 2
สถิติประยุกต
ชีวสถิติ
เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ
สถิติสาธารณสุข
อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
วิธีการทําสํามะโน
ประชากรศาสตร
สถิติประชากรเบื้องตน
สถิติกับภาวะชุมชนเมือง
สถิติและการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ
สถิติสําหรับการวิจัยทางภูมศิ าสตร
สถิตแิ ละการวิจยั เบื้องตน
วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน
การวิจยั ดําเนินงาน 1
การวิจยั ดําเนินงาน 2
การวิเคราะหการตัดสินใจ
การวิจยั การดําเนินงานเบื้องตน
โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
ทฤษฎีความนาจะเปน 1
ทฤษฎีความนาจะเปน 2

น(ท-ป)
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
รหัสใหม
รหัสเกา
4114203 4114203
4114204 4114204
4114205 4114205
4114301 4114301
4114302 4114302
4114304 4114304
4114305 4114305
4114306
4114307
4114308
4114801 4114801
4114802 4114802
4114901 4114901
4114902 4114902
4114903 4114903
4114904 4114904
4114905 4114905

ชื่อวิชา
ทฤษฎีการตัดสินใจ
การวิเคราะหแบบซีเควนเชียล
สถิติอา งอิง
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล
หลักการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะหสํารวจขอมูล
การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ
วิธีวิจัยเบื้องตน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสถิติประยุกต 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพสถิติประยุกต 3
สัมมนาเกีย่ วกับสถิติ
โครงการพิเศษ
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 1
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 2
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 3

น(ท-ป)
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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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ า สถิติประยุกต (411)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4111101

หลักสถิติ
3(3-0)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ขัน้ ตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความ
นาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง ความนาจะเปนแบบทวินาม แบบปวรซอง
และแบบปกติ โมเมนต การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคา
การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ
วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกับแตละ
วิชาเอก

4111102

สถิติธรุ กิจ 1
3(3-0)
Business Statistics 1
ศึกษาถึงการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการสุมตัวอยาง การวิเคราะห
ขอมูล การรายงานผล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการกระจายของขอมูล
การแจกแจงตัวแปรเชิงเสน การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสมมุติฐาน

4111103

สถิติธรุ กิจ 2
3(3-0)
Business Statistics 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4111102 สถิติธุรกิจ 1
ศึกษาวิธปี ระยุกตขอ มูลทางสถิติกับวิชาการสถิติ เชน ความนาจะเปน
การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา เลขดรรชนี
สถิติที่ใชพารามิเตอร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4112101

สถิติวิเคราะห 1
3(3-0)
Statistical Analysis 1
ความหมายขอบเขตและประโยชนของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอ มูลตัวเลข (คากลาง การกระจายของขอมูล
ตําแหนงของขอมูล ความเบและความโดง) ความนาจะเปน ตัวแปรสุม คา
คาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม แบบปวสซอง และ
แบบปกติ ทฤษฎี
ตัวอยางสุม การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร และแบบเอฟ การประมาณคาและ
การทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับคาเฉลี่ย
สัดสวน และความแปรปรวนของ
ประชากร หนึ่งกลุมและสองกลุม

4112102

สถิติวิเคราะห 2
3(3-0)
Statistical Analysis 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน 4112101 สถิติวเิ คราะห 1
การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเปนอิสระ การทดสอบ
ความเทากันของความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสอง
ทาง การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน และสหสัมพันธแบบธรรมดา สถิตินอนพารา
เมตริกเบื้องตน อนุกรมเวลาเบือ้ งตน และเลขดรรชนี

4112103

สถิตเิ ศรษฐศาสตร
3(3-0)
Economic Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1 หรือ 4111101 หลักสถิติ
ศึกษาความนาจะเปน และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การ
ประยุกตทฤษฎีความนาจะเปนในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีการสุมตัวอยาง
ในการศึกษาปญหาทางเศรษฐศาสตร การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบ
สมมุติฐาน
การวิเคราะหความแปรปรวน
การวิเคราะหความถดถอยและ
สหสัมพันธ
การพยากรณและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทาง
เศรษฐ-ศาสตร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4112104

สถิตกิ ารศึกษา
3(3-0)
Educational Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1 หรือ 4111101 หลักสถิติ
ศึกษาทฤษฎีการสุมตั ว อยางและการประยุก ตในปญหาและตัว แปรทาง
การศึกษา การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการ
ถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณและการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
ทางการศึกษา การวิเคราะหความแปรปรวนและการประยุกตทางการศึกษา

4112105

สถิติธรุ กิจ
3(3-0)
Business Statistics
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไปประยุกตใช ไดแก การเก็บ
รวบรวมและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอ มูลเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจก
แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา
การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน สถิติ
นอนพาราเมตริก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี
การพยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ

4112106

สถิตกิ ารศึกษาเบื้องตน
2(2-0)
Foundation in Statistics
ความหมายและความสําคัญของสถิติการศึกษา
สถิติเชิงบรรยายและการ
นําไปใชความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุม คาที่คาดหวังของตัวแปรสุม การแจก
แจง ความนาจะเปนของตัวแปรสุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา
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น(ท-ป)

4112107

สถิตเิ ศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(3-0)
Business Economics Statistics
การศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัด
การกระจาย ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบคาเฉลี่ยและสัดสวน
การทดสอบไค-สแควร
การวิเคราะห
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร ว ม การวิเ คราะหถ ดถอยและสหสัม พัน ธ
พหุคูณ การวิเคราะหอนุกรมเวลา เลขดัชนี และการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชกับ
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล เพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

4112201

ความนาจะเปนและสถิตเิ บื้องตน
3(3-0)
Introduction to Probability and Statistics
ความนาจะเปน การแปรสุม (Random variable) การแจกแจงความนาจะ
เปน (Probability distribution) การคาดคะเนทางคณิตศาสตร (Mathematical
expectation) การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง (Sampling distribution) หลักการ
ประมาณ (Estimation) การทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)

4112202

สถิตเิ ชิงคณิตศาสตร 1
3(3-0)
Mathematical Statistics 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092401 แคลคูลัส 2
ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหมาย
ของ ตัวแปรสุม โมเมนตและฟงกชนั ที่ใหโมเมนต การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่
สําคัญ การแจกแจงรวมและการแจกแจงทางเดียว การแจกแจงที่มเี งื่อนไขและ
ตัวแปรสุมอิสระ ความแปรปรวนรวม โมเมนตรว มและฟงกชันที่ไดโมเมนต
รวม คาคาดหมายที่มเี งื่อนไข การแจกแจงหลายตัวแปรที่สาํ คัญ ฟงกชันของ
ตัวแปรสุม ทฤษฎีตัวอยางสุม และการแจกแจงของตัวสถิติ กฎของเลขจํานวน
มาก และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง
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น(ท-ป)

4112203

สถิตเิ ชิงคณิตศาสตร 2
3(3-0)
Mathematical Statistics 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาแบบจุด ตัวประมาณคาที่ดี (ไมเอน
เอียง มีประสิทธิภาพ มีความแนบนัยและมีความเพียงพอ) การหาตัวประมาณคา
โดยวิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบย การประมาณคาแบบชวง
และวิธหี าชวงความเชื่อมั่น ทฤษฎีการทดสอบสมมุติฐานของนียแ มนและเพียรสัน
การทดสอบที่มีอาํ นาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะ
เปนและการทดสอบไคสแควร

4112301

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับสถิตแิ ละการวิจยั นิเทศศาสตร
3(3-0)
Introduction to Statistics and Communication Research
ศึกษาระเบียบวิธที างสถิติและวิจยั เบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัย นิเทศศาสตร ศึกษาถึงความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิด คุณลักษณะของการ
วิจัย ภาษาที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม
การสุมตัวอยาง การจัดตารางขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการเขียนรายงาน
การวิจยั อันเปนประโยชนตอ วิชานิเทศศาสตร

4112302

วิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร
2(2-0)
Research in Sciences
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย
ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ประเภทการวิจัยทางวิทยาศาสตร เจตคติเชิงวิทยาศาสตร การกําหนดปญหาการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรและสมมุต-ิ ฐาน
การวิจัยทางวิทยา-ศาสตร ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย หลักการวางแผน
การทดลอง สถิติพนื้ ฐานในการวิจัยทางวิทยาศาสตร การเขียนเคาโครงและรายงาน
การวิจัย การประเมินผลและการนําผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรไปใช
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4112801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสถิตปิ ระยุกต 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Applied \Statistics 1
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางสถิติประยุกต ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะ
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

4112802

การฝกประสบการณวชิ าชีพสถิตปิ ระยุกต 1
3(250)
Field Experience in Applied Statistics 1
ใหทาํ การฝกประสบการณวชิ าชีพกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บ
รวบรวมขอมูล การใชสถิติ การใชเครื่องคอมพิวเตอร

4113101

สถิติจิตวิทยา
3(3-0)
Psychological Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1 หรือ 4111101 หลักสถิติ
ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยาง การประยุกตเทคนิคการสํารวจดวยตัวอยางใน
งานวิจยั ดานจิตวิทยา
การประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมุติฐาน
พารามิเตอรทางจิตวิทยา การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงายและแบบ
พหุคูณ การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรทางจิตวิทยา การออกแบบและ
วิเคราะหการทดลองทางจิตวิทยา
การประยุกตสถิตินอนพาราเมตริกกับขอมูล
จิตวิทยา
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สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางเกษตร
3(3-0)
Statistical Methods in Agricultural Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1 หรือ 4111101 หลักสถิติ
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง เทคนิ ค การสุ ม ตั ว อย า ง การวิ เ คราะห
เปรียบเทียบขอมูล 2 กลุม การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงายและแบบ
พหุคูณ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและหลายทาง การวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม การทดสอบแบบไคสแควร และการประยุกตสถิตินอนพารา
เมตริกกับการวิจยั ทางเกษตร

22

4113103

สถิตกิ ารศึกษา 1
2(2-0)
Educational Statistics 1
ความหมายและความสําคัญของวิชาสถิติทางการศึกษา มาตราวัดและสถิติ
สหสัมพันธอยางงาย ประชากรกับกลุมตัวอยาง การสุมตัวอยาง การแจกแจงปกติ
การประมาณคา ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน อันตรภาคความเชื่อมั่น การทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติดวยคา z และคา t
(เฉพาะการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ย) และการทดสอบไค-สแควร (Chi – Square)

4113104

สถิตกิ ารศึกษา 2
2(2-0)
Educational Statistics 2
ความนาจะเปน การแจกแจงแบบตาง ๆ การทดสอบสมมุติฐาน t-test, ztest, F-test (One way ANOVA) สหสัมพันธพหุคุณ การวิเคราะหความ
แปรปรวนและความแปรปรวนรวม
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4113105

สถิตเิ พื่อการวิจัย
3(3-0)
Statistics for Research
ความหมายของสถิติ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจก
แจง ความนาจะเปนแบบตาง ๆ ประชากรและการสุมตัวอยาง การแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม หลักการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียวและสองทาง

4113106

สถิตเิ พื่อการวิจัย
3(3-0)
Statistics for Research
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การสุมตัวอยาง การ
แจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและหลาย
ทาง สัมประสิทธิ์การทดสอบและสหสัมพันธ การทดสอบ ไค-สแควร (Chi –
Square)

4113301

การวิเคราะหการถดถอย
3(3-0)
Regression Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวเิ คราะห 2
ตัวแบบการถดถอยเชิงเสนแบบธรรมดาและแบบพหุคูณ และขอสมมุติที่
เกี่ยวของ การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีกาํ ลังสองนอยที่สุด
การประมาณ
คาแบบชวงของสัมประสิทธการถดถอย การพยากรณ การทดสอบความมีนัยสําคัญ
ของสัมประสิทธิ์การถดถอย การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเสนและ
การแกปญ
 หาของตัวแบบ
การใชตัวแปรหุนสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพในการ
วิเคราะหการถดถอย การสรางตัวแบบที่เหมาะสม การคัดเลือกตัวแปรวิธีตางๆ การ
เปรียบเทียบตัวแบบและการถดถอยที่ไมใชเชิงเสน
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4113302

สถิตนิ อนพาราเมตริก
3(3-0)
Nonparametric Statistics
รายวิชาทีตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวเิ คราะห 2
การทดสอบภาวะสารรูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร
ตางๆ โดยสถิติที่ไมองิ พารามิเตอรของประชากรหนึ่งกลุม สองกลุมและหลายกลุม
การทดสอบความสุม และสหสัมพันธแบบนอนพาราเมตริก

4113303

การวิเคราะหอนุกรมเวลา
3(3-0)
Time Series Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวเิ คราะห 2
ตัวแบบอนุกรมเวลา
การวิเคราะหแนวโนมการแยกสวนประกอบ
เทคนิคการปรับใหเรียบ
การวิเคราะหความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะห
ความผั น แปรตามวั ฎ จั ก ร ความผั น แปรที่ ไ ม ส ม่ํ า เสมอ การถดถอยที่ ใ ช ข อ มู ล
อนุกรมเวลา การพยากรณโดยใชอนุกรมเวลา การตรวจสอบการพยากรณ

4113304

เทคนิคการสุมตัวอยาง
3(3-0)
Sampling Technique
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112202 สถิติเชิงคณิศาสตร 1
ประโยชนทางงานสํารวจ ขัน้ ตอนการสํารวจ การสุมอยางงาย การสุมแบบ
แบงชั้นภูมิ การสุมแบบมีระบบ การสุมแบบแบงกลุม ตัวประมาณคาอัตราสวน
ตัวประมาณคาถดถอย การสุมตัวอยางที่ไมใชความนาจะเปน ความคลาดเคลื่อน
ของงานสํารวจ การปฏิบัติงานภาคสนาม การเสนอรายงานการสํารวจ
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4113305

แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0)
Experimental Design 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวเิ คราะห 2
หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุม สมบูรณ แผนแบบบล็อกสุม
สมบูรณ แผนแบบจัตุรสั ลาติน แผนแบบแฟคทอเรียล การเปรียบเทียบเชิงพหุ
การวิเคราะหเมื่อมีคา สูญหาย

4113306

แผนแบบการทดลอง 2
3(3-0)
Experimental Design 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4113305 แผนแบบการทดลอง 1
คอนฟาวดิ้ง แผนแบบสปลิทพลอท แผนแบบสุม แบงบล็อคไมสมบูรณ
แผนแบบยูเด็นสแควร แผนแบบแลททิช แผนแบบสลับ และการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม

4113307

สถิตปิ ระยุกต
3(3-0)
Applied Statistics
สหสัมพันธ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน Nonparametric Statistics เบื้องตน

4113308

ชีวสถิติ
2(2-0)
Biological Statistics
ความสําคัญของสถิติในวิชาชีววิทยา การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ
การแจกแจงความถี่ การเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ การวัดการกระจายประชากร การ
สุมตัวอยาง การทดสอบ ความมีนยั สําคัญ สหสัมพันธ และการทดสอบความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณ การวางแผนและโครงการวิจัย
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4113309

เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ
3(3-0)
Forecasting Technique
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวเิ คราะห 2
การกรองมูลเพื่อพยากรณ ตัวแบบพยากรณเบื้องตน เทคนิคควบคุมที่ปรับ
ได เทคนิคของบอกซและเจนกินส (ARIMA Model) และการพยากรณตาม
วิจารณญาณ (Judgemental Forecasting)

4113310

สถิตสิ าธารณสุข
3(3-0)
Statistics for Public Health
ความสําคัญของสถิติ ตารางชีพ และสถิติชีพที่สาํ คัญในงานสาธารณสุข
การกระจายแบบปกติ การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐานดวยวิธีการทางสถิติ
และการแปลผล

4113311

อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
3(3-0)
Time Series and Index Numbers
วิชาที่ตองเรียนมา : 4112102 สถิติวเิ คราะห 2
การเคลื่อนไหวของอนุกรมวิธปี ฏิบัติเบื้องตนของขอมูล
การวิเคราะห
แนวโนมเชิงคณิตศาสตร เสนโคง และเอ็กซโปเนบเชียวสมูท การแกลงตามฤดูกาล
การเปลี่ยนแบบอยางตามฤดูกาล
การเคลื่อนไหวแบบไมสม่ําเสมอ และการ
เคลื่อนไหวแบบวัฎจักร การวิเคราะหอนุกรมเวลาสําหรับการพยากรณ การใชเลข
ดัชนี ชนิดของเลขดัชนีราคา การเปลี่ยนฐานะ และเลขดัชนีประมาณจํานวนดัชนี
แบบลูกโซ การแทนที่สินคาใหมและเปลี่ยนน้ําหนัก
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4113401

วิธีการทําสํามะโน
3(3-0)
Census Studies
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1
ประวัติและการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโน การกําหนดทองที่ที่จะทํา
สํ า มะโน การอบรมพนั ก งาน การนั บ จด การแจงนั บ และความสั ม พั น ธ กั บ
ทะเบียน การสํารวจทดลองความครบถวน สมบูรณและเชื่อถือไดของขอมูลที่ได
จากทะเบียน การสํารวจภายหลังการแจงนับ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ทะเบียน เทคนิคการสุมตัวอยาง การประเมินคาขอมูลที่ไดจากการทําสํามะโน
การปฏิบัติงานสนาม การเสนอรายงานการสํามะโน

4113402

ประชากรศาสตร
3(3-0)
Demography
แนวคิดทางประชากรศาสตร ขอมูลประชากร มาตรการที่ใชวัดระดับภาวะ
เจริญพันธุ ระดับการสมรส ระดับการเจ็บปวยและระดับภาวะการตาย ตารางชีพ
มาตรวั ด การกระจายตั ว ของประชากร และระดั บ การยา ยถิ่น การประมาณค า
ประชากร และการฉายภาพประชากร

4113403

สถิตปิ ระชากรเบื้องตน
3(3-0)
Statistics Method in Population Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4113402 ประชากรศาสตร
ข อ มู ล ทางประชากร การคํ า นวณค า ประมาณทางสถิ ติ ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
ประชากรและการตีความหมาย ตารางชีพและการใชประโยชนจากตารางชีพ การ
วิเคราะหขนั้ ตนเกี่ยวกับการเจริญพันธุ การตาย การเจ็บปวยและการยายถิ่น การฉาย
ภาพประชากร
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4113404

สถิติกบั ภาวะชุมชนเมือง
3(3-0)
Statistical Method in Community Development
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4113402 ประชากรศาสตร
ลักษณะเฉพาะของชุมชนเมือง การวิเคราะหภาวะชุมชนเมืองโดยการวัด
การกระจายตัวดวยอัตราสวนรอย การจัดลําดับ การวัดคาเฉลี่ยของการตั้งถิ่นฐาน
และการวัดการรวมตัว เสนมัธยฐานและจุดมัธยฐาน ศูนยกลางของประชากร จุด
ต่ําสุดของการอพยพ ระยะทางมาตรฐาน ศักยภาพของประชากร การแบงเขตของ
ประชากรจากแผนที่ การใชแผนที่เปนเครื่องมือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด ภาวะ
ชุมชนเมือง และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

4113405

สถิตแิ ละการวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ
2(2-0)
Statistical Methods in Community Development
ความหมายและขอบขายของการวิจัย ทบทวนสถิติเบื้องตน การกําหนด
ปญหา การศึกษานอกระบบเพื่อการวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย การวิจัยแบบตาง ๆ
การออกแบบ การวิจั ย การสุม ตั ว อย า ง การสรา งเครื่ อ งมือ การรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล การแปรผลการวิจัย การนําผลวิจัยมาใชเพื่อการพัฒนาการศึกษา
นอกระบบ

4113406

สถิติสาํ หรับการวิจยั ทางภูมศิ าสตร
3(2-2)
Statistical Techniques in Geography
ศึกษาขอมูลสถิติทางภูมศิ าสตร การรวบรวมขอมูล การแปลความหมายการ
ประยุกตความหมายทางสถิติใหเขากับความหมายทางภูมิศาสตร การสรางและ
ทดสอบแบบจําลองทางภูมศิ าสตร โดยอาศัยความรูทางสถิติและคณิตศาสตร
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4113407

สถิตแิ ละการวิจยั เบื้องตน
3(3-0)
Statistics and Research
ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจัย ทบทวนสถิติเบื้องตน การตั้งปญหา
เพื่อการวิจัย ขัน้ ตอนตาง ๆ ของการวิจัย การวิจัยแบบตาง ๆ หลักการออกแบบการ
วิจัย การสุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจยั แบบตาง ๆ หลักการคํานวณขอมูล
เบื้องตน หลักการประเมินผลการวิจัย

4113408

วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Population Studies
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1
ประวั ติ แ ละการกํ า หนดแผนแบบการทํ า สํ า มะโนครั ว และการสํ า รวจ
ประชากร การกําหนดทองที่ ๆ จะทําสํามะโนครัวและสํารวจ การอบรมพนักงาน
การนับจดการแจงนับ และความสัมพันธกับการทะเบียน การสํารวจทดลองความ
ครบถวนสมบูรณ และเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดจากการทะเบียน การสํารวจภายหลัง
การแจงนับ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียนทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับ
เทคนิค การสุมตัวอยาง การประเมินคาขอมูลที่ไดจากทําสํามะโนครัว การสํารวจ
และการทะเบียน การปฏิบัติงานสนามโดยการสํารวจโครงการใดโครงการหนึ่ง
และการเสนอรายงาน

4113501

การวิจยั ดําเนินงาน 1
3(3-0)
Operation Research 1
ตัวแบบการวิจยั ดําเนินงาน กําหนดการเชิงเสน ปญหาคูกัน(Duality) การ
วิเคราะหความไว ปญหาการขนสง ปญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม
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4113502

การวิจยั ดําเนินงาน 2
3(3-0)
Operation Research 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน 4113501 การวิจยั ดําเนินงาน 1
การวิเคราะหขา ยงาน CPM และ PERT ตัวแบบสินคาคงคลัง
ตัวแบบแถวคอย การจําลองแบบปญหา และกําหนดการไดนามิค

4113503

การวิเคราะหการตัดสินใจ
3(3-0)
Decision Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1
ตัวแบบการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ไมใชความนาจะเปน การตัดสินใจ
ภายใตความไมแนนอน อรรถประโยชนกับการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบ
ซี ค วนเชี ย ล การตั ด สิ น ใจบนฐานข อ มู ล ตั ว อย า ง ทฤษฎี เ กมและกระบวนการ
ตัดสินใจของมารคอฟ

4113504

การวิจยั การดําเนินงานเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Operational Research
หลั ก การเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ โครงสร า ง และแบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร
ทฤษฎีการตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ คิว ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุม
คลังพัสดุ การวิเคราะหขา ยงาน และการเขียนโปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน

4113601

โปรแกรมประยุกตดานสถิตแิ ละวิจัย
3(3-0)
Programming Application for Statistics and Research
การคํานวณ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ การวัด
แนวโนมสูสวนกลาง การวัดการกระจายการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับคาเฉลี่ยคา
สัดสวน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเชื่อมั่นและ
เชื่อถือไดของแบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทางการ
ทดสอบนอนพาราเมตริก เชน ไคสแควร การโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
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4114201

ทฤษฎีความนาจะเปน 1
3(3-0)
Theory of Probability 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 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
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4114201 ทฤษฎีความนาจะเปน 1
กระบวนการเชิ ง สุ ม กระบวนการป ว ส ซ อง กระบวนการปรั บ ใหม
(Renewal Process) ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะหสเปคตรัล กระบวนการแบบเกาส
การวิเคราะหอนุกรมเวลา กระบวนการไวเนอรและเลวี กระบวนการมารคอฟ การ
พยากรณเชิงสุมและกระบวนการแตกสาขา

4114203

ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0)
Decision Theory
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
ตัวแบบการตัดสินใจ ฟงกชนั การตัดสินใจ ฟงกชันอรรถประโยชนและ
ฟงกชนั คาสูญเสีย คาคาดหมายและฟงกชนั การเสี่ยง ทฤษฎีมินิแมกซ ทฤษฎีการ
ตัดสินใจแบบเบย ทฤษฎีระนาบมิตเิ กิน การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจ
และการเรียงลําดับและการเลือกในรูปการตัดสินใจ
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4114204

การวิเคราะหแบบซีเควนเชียล
3(3-0)
Sequential Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
การสุมตัวอยางแบบซีเควนเชียล การประมาณคาแบบซีเควนเชียล การ
ทดสอบซีเควนเชียลแบบคารทเี ชียน การทดสอบซีเควนเชียลแบบอัตราสวนความ
นาจะเปน (SPRT) การประยุกตใช SPRT ในดานตางๆ และเอกลักษณ (Identity)
พื้นฐานของวอลด

4114205

สถิติอา งอิง
3(3-0)
Inferential Statistics
สมมุติฐานและการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช z-test, t-test, Chi-Square test
การวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธและสหสัมพันธพหุคูณ

4114301

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(3-0)
Statistical Quality Control
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112101 สถิติวเิ คราะห 1
หลักการของการควบคุมคุณภาพ การสรางคุณภาพ
แผนภูมิควบคุม
ลักษณะ แผนภูมิควบคุมตัวแปร เทคนิคการควบคุมคุณภาพอื่นๆ การสุมตัวอยาง
เพื่อการยอมรับลักษณะ การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับตัวแปร วิธีสุมตัวอยาง
เพื่อการยอมรับอื่นๆ และระบบควบคุมคุณภาพ ISO
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4114302

ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล
3(3-0)
Problems in Data Collections
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4113304 เทคนิคการสุมตัวอยาง
ขอมูลทุติยภูมิ ปญหาการใชขอ มูลทุติยภูมิ และการแกไขเพื่อเตรียมขอมูล
สําหรับการวิเคราะห การใชเทคนิคการสุมตัวอยางในงานดานตางๆ การแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆของการสํารวจ
การสรางแบบสํารวจ
การ
ปฏิบัติงานสนาม และการตรวจสอบความถูกตองเชือ่ ถือไดของขอมูล

4114304

หลักการวิจัย
3(3-0)
Principle of Research
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112102 สถิติวเิ คราะห 2
ความหมายของการวิจัย ตรรกของการวิจัย และวิธีการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการวิจัย ปญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีและสมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรและ
การนิยามตัวแปร การวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ แผนแบบการวิจยั การ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย ความตรงและความเที่ยงของคาวัด การเลือกตัวอยาง การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลและการแปลผลการวิเคราะห การเขียน
รายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจยั และการประยุกตใช

4114305

ระเบียบวิธีวิจัย
2(2-0)
Research Methodology
ศึกษาระบบวิธกี ารวิจยั ในลักษณะตาง ๆ ขั้นตอนการวางแผนการวิจัย การ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล การสรุปผลงานวิจัย ตลอดจนรูปแบบ และ
ระเบียบสําหรับการทําเอกสารการวิจัย
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4114306

การวิเคราะหสาํ รวจขอมูล
3(3-0)
Exploratory Data Analysis
จุดมุงหมายของการวิเคราะหสํารวจขอมูล การพิจารณาตําแหนงการ กระจาย
และรูปการแจกแจงของขอมูล แผนภาพลําตนและใบ การสรุปขอมูล คาผิดปก
(Outlier) สถิติที่มคี วามแกรง (Robust Statistics) บอกซพลอต (Box Plot) ความเบ
และความโดงของขอมูล แผนภาพกระจาย (Scatter Plot) รูปแบบเสนที่เหมาะสม
กับขอมูล การปรับใหเรียบ (Smoothing)
การตรวจสอบคาคลาดเคลื่อน
(Residuals) การจัดการกับคาผิดปกติและความไมเปนเชิงเสนตรง การพิจารณา
โครงสรางขอมูล การแปลงขอมูล (Data Transformation) การวิเคราะหตัวแปรเชิง
พหุโดยวิเคราะหตัวแปร 1 ตัว 2 ตัวและหลายตัวไปพรอมๆกันและพิจารณาสาเหตุ
ควบคูไปดวย
วิชานี้เนนการตรวจสอบขอมูลและปรับขอมูลใหเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห
ทางสถิติชั้นสูงตอไป

4114307

การวิเคราะหตวั แปรเชิงพหุ
3(3-0)
Multivariate Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 และ 4113301
การวิเคราะห การถดถอย
พีชคณิตของเมตริกซและเวคเตอรสุม การแจกแจงแบบปกติของตัวแปร
เชิงพหุ การอนุมานเวกเตอรคา เฉลี่ยโดยวิธโี ฮลเทลลิงทีสแควร
การอนุมาน
เวกเตอรคา เฉลี่ยของกลุมตัวอยางขนาดใหญ การวิเคราะหความแปรปรวนของตัว
แปรเชิงพหุทางเดียว (One-way MANOVA) และสองทาง (Two-way MANOVA)
และการถดถอยแบบพหุคณ
ู ของตัวแปรเชิงพหุ

359
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4114308

วิธีวิจยั เบื้องตน
3(3-0)
Principles of Research
การวางแผนการวิจยั และวิธกี ารวิจยั เบื้องตน วิธีการทางวิทยาศาสตร วิธี
เก็บรวบรวมขอมูล การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอ มูล การเขียนรายงานขอมูล
และผลการวิจัย

4114801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสถิตปิ ระยุกต 3
2(140)
Preparation for Professional Experience in Applied Statistics 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ

4114802

การฝกประสบการณวชิ าชีพสถิตปิ ระยุกต 3
5(350)
Field Experience in Applied Statistics 3
ใหทาํ การฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูล
การ
สํารวจและวิจยั การใชสถิติ การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ เชน
สํานักงานสถิติจงั หวัด สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานพาณิชย สํานักงาน
แรงงาน ธนาคารและอื่นๆ

4114901

สัมมนาเกี่ยวกับสถิติ
3(3-0)
Seminar in Statistics
คนควาหรือรวบรวมหัวขอเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรือผลงานการศึกษาทางสถิติ
และนํามาอภิปรายพรอมทั้งเขียนรายงานเพื่อใหทราบถึงวิธีการทางสถิติ หรือ
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในงานวิจยั นั้นๆ

360
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4114902

โครงการพิเศษ
3(3-0)
Special project
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : โดยความยินยอมของอาจารยผูควบคุม
คนควาทางทฤษฎีหรือทําการทดลอง สํารวจ วิจัย ในหัวขอเรื่องที่
นาสนใจ พรอมทั้งรายงานทางวิชาการโดยการเขียนหรือนําเสนอตอที่ประชุม

4114903

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 1
Special Problems in Statistics 1
รวยวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
หัวขอที่นา สนใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธกี ารทางสถิติ

3(3-0)

4114904

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 2
Special Problems in Statistics 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
หัวขอที่นา สนใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธกี ารทางสถิติ

3(3-0)

4114905

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับสถิติ 3
Special Problems in Statistics 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 4112203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
หัวขอที่นา สนใจเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธกี ารสถิติ

3(3-0)
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หมูวชิ าคอมพิวเตอร (412)
หมูวิชาคอมพิวเตอร ซึ่งอยูในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. เรื่องทั่วไป
(412-1--)
2. ขอสนเทศและขอมูล
(412-2--)
3. ซอฟทแวร
(412-3--)
4. ทฤษฎีและการคํานวณ
(412-4--)
5. ระเบียบวิธี
(412-5--)
6. การประยุกตใชงาน
(412-6--)
7. ฮารดแวรและระบบเครื่อง
(412-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(412-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(412-9--)

362

หมูวชิ าคอมพิวเตอร (412)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4121101
4121102
4121103
4121201
4121202
4121301
4121302
4121401
4121402
4121701
4122102
4122103
4122201
4122202
4122203
4122304
4122401
4122501
4122502
4122504
4122602
4122603
-

ชื่อวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร
การประยุกตใชคอมพิวเตอร
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึ่ม
การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1
โปรแกรมภาษาเบสิก 1
โปรแกรมภาษาโคบอล 1
ระบบปฏิบัติการ 1
ระบบปฏิบัติการ 2
ดิจติ อลเบื้องตน
เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย
การใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน
ฐานขอมูลเบื้องตน
โครงสรางขอมูล
การประมวลผลแฟมขอมูล
โปรแกรมภาษาซี
ภาษาคอมพิวเตอร
เทคนิคการเขียนโปรแกรม
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 1
การวิจยั การดําเนินงาน 1
โปรแกรมประยุกตดานการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
คอมพิวเตอรกราฟก

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
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(2-2)
3(2-2)

363
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4122604
4122605
4122606
4122607
4122701
4122702
4122801
4122802
4123101
4123102
4123201
4123301
4123303
4123304
4123305
4123401
4123402
4123601
4123602

ชื่อวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
โปรแกรมประยุกตดานเสนภาพและภาพประกอบ
โปรแกรมประยุกตดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพคอมพิวเตอร 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพคอมพิวเตอร 1
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ระบบการจัดการฐานขอมูล
โปรแกรมภาษาเบสิก 2
โปรแกรมภาษาปาสคาล 2
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชนั้ สูง
โปรแกรมควบคุมระบบ
ดีสครีตและโครงสราง
โปรแกรมประยุกตดานสถิติและวิจัย
โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุด

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(90)
3(250)
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)

364
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4123603
4123604
4123605
4123606
4123607
4123608
4123609
4123611
4123612
4123613
4123614
4123615
4123616
4123617
4123618
4123619
4123620
4123621
4123622

-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

โปรแกรมประยุกตดานการเงินและการบัญชี
โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคา
โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนบุคคลและการจาย
เงินเดือน
โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานการธนาคาร
คอมพิวเตอรชว ยสอน
คอมพิวเตอรชว ยออกแบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอ มูลทางภูมศิ าสตร
โปรแกรมประยุกตดานงานธุรการ
โปรแกรมประยุกตดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
การประยุกตใชงานมัลติมเี ดีย
การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานโรงแรม
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในเชิงฟสกิ ส
คอมพิวเตอรสําหรับครูประถมศึกษา
คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา

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)

365
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4123623
4123624
4123625
4123626
4123627
4123628
4123629
4123630
4123631
4123632
4123633
4123634
4123636
4123701
4123702
4123704
4123705

ชื่อวิชา

ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยี
การศึกษา
คอมพิวเตอรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกมและสถานการณจาํ ลองเพื่อการศึกษา
ความจริงเสมือนสําหรับการศึกษา
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
อินเตอรเน็ตเพือ่ การศึกษา
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
การประมวลเสียงและภาพระบบดิจติ อล
คอมพิวเตอรเพื่องานประวัตศิ าสตรศลิ ปะและโบราณคดี
การออกแบบวัสดุกราฟกดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานในสํานักงาน
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวัฒนธรรม
โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี
3193704 การออกแบบระบบดิจติ อล
ระบบการสื่อสารขอมูล
ไมโครโปรเซสเซอร
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

366
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
4123801
4123902
4123903
4124301
4124302
4124501
4124502
4124503
4124602
4124603
4124604
4124801
4124901
-

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3
การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอร
หัวขอพิเศษเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร
การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
ปญญาประดิษฐ
การจําลองและโมเดล
การสรางคอมไพเลอร
การสรางบทเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาชีพดานภาษาฝรั่งเศส
การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร
การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3
การสัมมนาคอมพิวเตอร

น(ท-ป)
2(90)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
5(450)
3(2-2)

367

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าคอมพิวเตอร (412)
รหัส

ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4121101

โปรแกรมคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Programming
ความหมายและลําดับขั้นตอนของโปรแกรม ชนิดของขอมูลและตัวแปร คําสั่ง
ตางๆ ในการเขียนโปรแกรม คําสั่งรับขอมูล คํานวณ แสดงผล ทําซ้ํา เงื่อนไข
โปรแกรมยอย ฟงกชนั พิเศษ ฝกการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใด
ภาษาหนึ่ง หรือฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

4121102

การประยุกตใชคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Application
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในงานตาง 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
ฝกปฏิบัติจากโปรแกรมขางตนอยางนอย 1 โปรแกรม

4121103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึ่ม
3(2-2)
Computer Programming and Algorithm
องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรชนิด
ตางๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการ
พัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานการวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึ่มแบบ
Sequentia decision, Repeatition, Modular, Recursion
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4121201

การประมวลผลขอมูลและแฟมขอมูล
3(2-2)
Data and File Processing
ความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลขอมูล ชนิดและหนาที่ของ
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 รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคําสั่ง
I/O ชนิดของขอมูลแบบตางๆ Operations, Looping โปรแกรมยอยและฟงกชั่นตางๆ และ
การใชแฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน Pascal,
Cobol, C etc. ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม

4121301

โปรแกรมภาษาเบสิก 1
3(2-2)
Basic Programming 1
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาเบสิก คําสั่งในภาคปฏิบัติการทันทีทันใด คําสั่ง
และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกําหนดคาตัวแปร การอานและการแสดงผลขอมูล
การกําหนดเงื่อนไข การทํางานเปนวงรอบโปรแกรมยอย ฟงกชั่นอะเรยแบบมิติเดียว
และสองมิติ การเรียงลําดับขอมูลและการคนหาขอมูล
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4121302

โปรแกรมภาษาโคบอล 1
3(2-2)
COBOL Programming 1
หลักเบื้องตนเกี่ยวกับภาษาโคบอล รูปแบบการเขียนโปรแกรมดวยไอเด็นติฟเคชั่นดิวิชั่น เอ็นวิรอนเมนตดิวิชั่น ดาตาดิวิชั่น โปรซีเยอรดิวิชั่น ตัวอยางโปรแกรม
ภาษาโคบอล การเขียนโปรแกรมโครงสราง
การสรางตารางโดยวิธีการอินเด็กซ
การใชแฟมขอมูลจานแมเหล็ก คําสั่งที่เกี่ยวของกับการออกรายงานโดยเครื่องพิมพ และ
การฝกเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

4121401

ระบบปฏิบัติการ 1
3(2-2)
Operating Systems 1
ความหมาย และวิ วั ฒ นาการของระบบปฏิ บั ติ ก าร บทบาท หน า ที่ ข อง
ระบบปฏิบัติการ การจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหาร และการ
จัดการหนวยความจํา การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการ
แสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม

4121402

ระบบปฏิบัติการ 2
3(2-2)
Operating System 2
ศึ ก ษาหน า ที่ แ ละการดํ า เนิ น งานของระบบปฏิ บั ติ ก าร เกี่ ย วกั บ การจั ด การ
หน ว ยความจํ า หน ว ยประมวลผลกลาง การจั ด แฟ ม ข อ มู ล หน ว ยรั บ และแสดงผล
ขอมูลในลักษณะเดียวของผูใชคนเดียว งานเดียว และใชหลายคนหลายงานพรอมกัน
รวมทั้งการสื่อสารระหวางขบวนการ (Interprocess Communication: ICP)
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4121701

ดิจติ อลเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Digital Concept
ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎี
ลอจิก วงจรพื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเครื่องและการนําโมโครโปรเซสเซอร
มาใชงาน

4122102

เครือขายคอมพิวเตอร และการกระจาย
3(2-2)
Computer Network and Distributed
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเครือขาย การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร
กับ เทอรฟนอล ขั้นของโปรโตคอลมาตรฐาน 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
ทัง้ ดานการบริหาร การบริการและการเรียนการสอน ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของ
หองเรียนคอมพิวเตอรและศึกษาผลกระทบจากการนําคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียน

4122201

ฐานขอมูลเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Data Base
ความสําคัญของระบบของขอมูล ตอการบริหาร และการตัดสินใจ โครงสราง
และความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ การศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบ
ขอมูลในการบริหารและการตัดสินใจ การศึกษาตัวอยางงาน
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4122202

โครงสรางขอมูล
3(2-2)
Data Structure
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล 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
หลักการเบื้องตนของภาษาซี คําสั่งรับขอมูล คําสั่งคํานวณ แสดงผล ทําซ้ํา
เงื่อนไข โปรแกรมยอย ตัวแปรแบบตาง ๆ ฟงกชั่น การสรางและการใชแฟมขอมูล
แบบตาง ๆ ตัวอยางและการฝกเขียนโปรแกรม

4122401

ภาษาคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computer Languages
จุด มุ ง หมาย โครงสร า งของภาษาคอมพิ ว เตอร ใ นกรณี ต า ง ๆ ภาษาที่ ใ ช ใ น
การศึกษาเปรียบเทียบ เชน FORTRAN , COBOL , PL/1 , PASCAL
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4122501

เทคนิคการเขียนโปรแกรม
3(2-2)
Programming Techniques
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรซีเยอร โปรแกรม
โครงสราง การวิเคราะหปญ
 หา 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
ทีใ่ ชใหมกบั ระบบเดิมการออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟม
ขอมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ และการนําไปใชรวมถึงการ
แกไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การ
ควบคุม และความปลอดภัย

4122504

การวิจยั การดําเนินงาน 1
3(2-2)
Operation Research 1
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสราง และแบบจําลองทางคณิตศาสตร ทฤษฎี
การตัดสินใจ การเลียนแบบทางสถิติ ทฤษฎีการแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุการ
วิเคราะหขา ยงานและการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจัยการดําเนินงาน

4122602

โปรแกรมประยุกตดานการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2)
Programming Application for Office Automation
ศึ ก ษาการทํ า งานและระบบในสํ า นั ก งาน ฝ ก เขี ย นโปรแกรมและการนํ า
โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
เชน การเก็บเอกสาร
งานธุรการ และการทําเอกสารดวยเวิรด โปรเซสเซอร ฯลฯ
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4122603

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2)
Computer Graphics
หลั ก การสรา งจุด เส น รูป เรขาคณิ ต รู ปภาพ Transformation,
Segments
Windows and Clipping, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines,
Carves Shading และการสรางภาพเคลื่อนไหว(Animation)

4122604

โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน
3(2-2)
Software Package and Application
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบัน
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
การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
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4122607

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Computer Program for Education
ศึ ก ษาพั ฒ นาการ แนวคิ ด โครงสร า งการใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ของ
ไมโครคอมพิวเตอรและการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในวงการศึกษาฝกปฏิบัติการ
ออกแบบและผลิตผลงานจากโปรแกรมสําเร็จรูป

4122701

ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(2-2)
Computer Systems and Architecture
หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟแวร โครงสรางและองคประกอบในการ
ทํางานของคอมพิวเตอร ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาที่
วงจรลอจิคและ ตรรก ระบบบัส สัญญานสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของ
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน ระบบออนไลน อิตเทอรแอกทีฟ แบทซ เปนตน

4122702

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2)
Computer Architecture and Assembly Language
สถาป ต ยกรรม และส ว นประกอบของไมโครโปรเซสเซอร เช น ระบบบั ส
Addressing mode assembler, instruction mode, macro instruction/assembler ฯลฯ

4122801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอร 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Computer 1
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพคอมพิวเตอรในระดับ
นักวิชาการกึ่งอาชีพขั้นสูงและระดับเทคนิคซึ่งเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร
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4122802

การฝกประสบการณวชิ าชีพคอมพิวเตอร 1
3(250)
Field Experience in Computer 1
จัดใหนัก ศึกษาไดฝก ประสบการณวิชาชีพ ดานคอมพิวเตอรในองคการหรือ
หน ว ยงานที่ ส ถานประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ได รั บ ความรู ทั ก ษะ เจตคติ แ ละ
ประสบการณในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพชั้นสูงและระดับเทคนิค

4123101

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร
3(2-2)
Design of Computer Assisted Instruction
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4123622 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู เพื่อนํามาออกแบบสรางบทเรียนคอมพิวเตอร บทเรียน
คอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ ขั้นตอนการสรางบทเรียน ใช Authoring Program ทําการ
ทดลองสรางและใชบทเรียน
ฝกปฏิบัติการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

4123102

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
3(2-2)
Development of Computer Assisted Instruction
ศึกษาวิเคราะห ขอดี ขอจํากัด ของโปรแกรมสรางบทเรียน (Authoring) ตางๆ
วิจยั และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรใหมีศกั ยภาพยิ่งขึน้ ดวยโปรแกรมภาพ เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการสรางและวิจยั เพื่อพัฒนาบทเรียน
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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
คําสั่งและโปรแกรมที่เกีย่ วกับการบันทึกและการอานขอมูลจากแฟมขอมูล การ
จัดเก็บในซีเควนเชียลไฟล แรนคอมไฟล และอินเด็กซไฟล เทคนิคการเขียนโปรแกรม
เกี่ยวกับการเพิม่ การเรียงลําดับ การคนหา การลบ การแกไขขอมูลในไฟลและการเขียน
โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบรายงาน ตองเรียนรายวิชา 4121301โปรแกรมภาษาเบสิก
1 มากอน

4123303

โปรแกรมภาษาปาสคาล 2
3(2-2)
Pascal Programming 2
ทบทวนคําสั่งตาง ๆ ในภาษาปาสคาล การนิยามชนิดขอมูลเรคคอรด
พอยทเตอร การเรียกใชอะเรยและฟงกชั่น การสงผานคาพารามิเตอร รีเคอรชีพ การ
บันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล การเขียนโปรแกรมเพิ่ม การเรียงลําดับ การคนหา
การลบ การแกไขขอมูลในไฟล การออกแบบรายงานและกราฟกอยางงาย
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4123304

โปรแกรมภาษาแอสแชมบลี
3(2-2)
Assembly Programming
การกําหนดตัวแปร รูปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนดขอมูล คําสั่งคํานวณ
คําสั่งทําซ้ํา คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งแมคโคร หนาที่และการใชรีจิสเตอรแบบตาง ๆ ตัวอยาง
และการฝกเขียนโปรแกรม

4123305

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง
3(2-2)
High-Level Language Programming
ศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบและลักษณะคําสั่งและการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูงอื่นๆ

4123401

โปรแกรมควบคุมระบบ
3(2-2)
System Programming
ฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมระบบ ชุดคําสั่งโครงสราง หนวยนําขอมูลเขาออกและอินเตอรรพั ท การจัดตําแหนงขอมูล ไมโครโปรแกรมมิ่ง การจัดหนวยความจํา
โปรเซสเซอร อุปกรณและขอสนเทศ

4123402

ดีสครีตและโครงสราง
3(2-2)
Discrete Mathematics and Structure
เซต ความสัมพันธและฟงกชั่น 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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4123601

โปรแกรมประยุกตดานสถิตแิ ละวิจัย
3(2-2)
Programming Application for Statistics and Research
การคํานวณและการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย
คาสัดสวน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเชื่อมั่น และ
เชื่อถือไดของแบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การ
ทดสอบนอนพาราเมตริก เชน ไดสแควร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย

4123602

โปรแกรมประยุกตดานระบบงานหองสมุด
3(2-2)
Programming Application for Libraries
ศึกษาเกี่ยวกับงานหองสมุด ดัชนีรายชื่อหนังสือ ดัชนีผูแตง ดัชนีหัวเรื่องการจัด
หมวดหนังสือ การยืม การสงหนังสือ และระบบงานหองสมุดตางๆ ฝกเขียนโปรแกรม
และใชโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับงานหองสมุด

4123603

โปรแกรมประยุกตดานการเงินและการบัญชี
3(2-2)
Programming Application for Finance and Accounting
ศึกษาขอมูลทางดานการเงินและการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหนี้
ลูกหนี้ บัญชีสินคาคงคลัง บัญชีวิเคราะหตนทุนบัญชีตนทุนการผลิต ตามคําสั่ง บัญชีเพื่อ
การวิเคราะหการเงิน การเขียนโปรแกรมประยุกตและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ประยุกตใชกบั งานนี้
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4123604

โปรแกรมประยุกตดานการควบคุมสินคา
3(2-2)
Programming Application for Inventory Control
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดชื้อ การรับ การจัดสงสินคา การควบคุมคลังสินคา
คงคลังการตัด บัญชีสิน คา การวิเ คราะห การขยายและการยึดครองตลาด ฝก เขีย น
โปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกบั งานดานควบคุมสินคา

4123605

โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนบุคคล และการจายเงินเดือน
3(2-2)
Programming Application for Personal Record and Payroll
ศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดานทะเบียนบุคคล และการจายเงินเดือน การจัดขอมูล
และการโยงระบบขอมูลดานนี้ ออกแบบ รายงานตางๆ การเขียนโปรแกรมรับขอมูล
การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูลและการออกแบบรายงานผลทางดานนี้ ศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถนํามาประยุกตใชกบั งานดานนี้ได

4123606

โปรแกรมประยุกตดานงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา
3(2-2)
Programming Application for School Registration and Records
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด ตารางสอน ตารางสอบ การวางแผนการเป ด วิ ช า การ
ลงทะเบียนวิชาเรียน การตรวจขอสอบ การวัดและการประเมินผล การแจงผลการเรียน
และการฝกเขียนโปรแกรม ตลอดจนการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชใหเหมาะสมกับงาน

4123607

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3(2-2)
Computer Application for Business
ศึก ษาการนํ าเครื่ องคอมพิว เตอร ไ ปประยุก ต ใ ชใ นงานธุรกิจ ดา นต าง ๆ เช น
ระบบสินคาคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน
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4123608

โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(2-2)
Programning Application for Science and Mathematics
ศึกษาและฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เชน อันดับ
และอนุกรม การจัดหมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชั่น การแก
สมการ เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะห และแคลคูลัสเบื้องตน ศึกษา
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับเนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

4123609

โปรแกรมประยุกตดานการบริหารในสถานศึกษา
3(2-2)
Programming Application for School Administration
ศึ ก ษาการนํ า ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษา เช น 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 การแลกเปลีย่ นเงินตรา การจัดทํารายงาน เปนตน

4123612

คอมพิวเตอรชว ยสอน
3(2-2)
Computer Assisted Instruction
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารนํา คอมพิ ว เตอรม าประยุ ก ต ใ ชใ นการเรี ย นการสอน การสร า ง
โปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหาร
การศึกษา
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4123613

คอมพิวเตอรชว ยออกแบบ
3(2-2)
Computer Design
ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิต
และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน ภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

4123614

คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางภูมศิ าสตร
3(2-2)
Computer for Geography Analysis
การศึกษาเกี่ยวกับการใชเครือ่ งคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อ
วิเคราะหขอ มูลดานภูมศิ าสตร การเสนอขอมูลทางภูมศิ าสตรดวยกราฟไดอะแกรมคาศโดแกรมและเแผนที่คอมพิวเตอร

4123615

โปรแกรมประยุกตดานงานธุรการ
3(2-2)
Applied Program Business
ศึกษาการทํางานในสํานักงานเกี่ยวกับโครงสรางการเก็บเอกสารเครื่องมือ เพื่อ
จัดใหเขาระบบงานคอมพิวเตอร และการจัดทําเอกสารดวยระบบคอมพิวเตอร
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4123616

โปรแกรมประยุกตดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(2-2)
Programming Application for Tourism Industry
ศึกษาสาระสําคัญระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศกับอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
การวิเคราะหระบบงานทางอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
การออกแบบระบบงาน และ
การพัฒนาระบบงานโปรแกรมประยุกตใชงานดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว การ
จัดเก็บขอมูลสนเทศ การนําเสนอขอมูล (presentation technology) การสืบคน
ขอมูลสนเทศ (query) บนระบบเครือขายและฐานขอมูล ตาง ๆ
ศึกษาและการประยุกตใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร(computer technology)
และสารสนเทศ(information technology) ในสาขาวิชาชีพ ตลอดจนนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อการแสวงหาความรูสืบคนขอมูล การใชขอ มูลและขาวสารใน
สังคมสารสนเทศ เปนตนวาการใชComputer Networking, Internet, JANET, CD,
Homepage, FTS, E-mails, BBS, Multi-media, Virtual Reality Concepts เปนตน

4123617

การประยุกตใชงานมัลติมเิ ดีย
3(2-2)
Mulitmedia Application
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลังการและการปฎิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
โดยใชสื่อประเภทมัลติมิเดีย ความสัมพันธระหวางวินโดวกับมัลติมิเดียการบันทึกเสียง
การประมวลภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว การนําอุปกรณ หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกส
ตางๆ มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูล
ของมัลติมเิ ดีย และใหมกี ารศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ มัลติมเิ ดีย
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4123618

การประยุกตใชคอมพิวเตอรสาํ หรับงานโรงแรม
3(2-2)
Computer Applications for Hotel
ศึกษาระบบโรงแรม และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในงาน
โรงแรมดานตาง ๆ เชน งานบริการสวนหนา งานอาหารและเครื่องดืม่ งานแมบา น
งานบัญชีการเงิน เปนตน ฝกปฏิบัติการโปรแกรมสํานักงาน และการเชื่อมโยงขอมูล
ดวยระบบ Internet

4123619

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในเชิงฟสกิ ส
3(2-2)
Computer Application in Physics
ใชโปรแกรมสําเร็จรูป หรือ/ และโปรแกรมภาษา ศึกษาวิธีหาผลลัพธทางสถิติที่
ใชในทางฟสกิ ส เชน Mean , Maximum , Minimum , S.D. สรางโปรแกรม
คํานวณหาคาตาง ๆ จากสมการทางฟสิกส เชน การเคลือ่ นที่แบบตาง ๆ การแผรงั สี
การดูดกลืนคลื่นความถี่ตาง ๆ คาทางไฟฟาสถิติ ไฟฟากระแส ศึกษาถึงวิธีสราง
กราฟจากสมการทางฟสิกส วิธีหาผลลัพธตาง ๆ ทางฟสกิ สอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน

4123620

คอมพิวเตอรสาํ หรับครูประถมศึกษา
3(2-2)
Computer in Primary Education
ศึกษาการนําคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานดานการจัดการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษาในดานตาง ๆ การสรางบทเรียนดวยคอมพิวเตอร การผลิตสื่อการ
เรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร การสรางบทเรียนบนเครือขายอินเตอรเน็ต การสราง
และประยุกตใชฐานขอมูล และระบบมัลติมเี ดีย การใชขอมูลจากอินเตอรเน็ตในการ
เรียนการสอน
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4123621

คอมพิวเตอรเพื่องานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
3(2-2)
Computer in Art and Local Culture Works
ศึกษาการใชคอมพิวเตอร เพือ่ การเก็บรวบรวมขอมูล การเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับ
งานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชโปรแกรมตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ

4123622

คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Computer in Education
ศึกษาองคประกอบ การทํางาน ขอจํากัด และประโยชนของคอมพิวเตอร การ
ใชคอมพิวเตอร วิธีการจัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรในลักษณะตาง ๆ ตลอดจน
บทบาทของคอมพิวเตอรที่มผี ลกระทบตอการศึกษา
ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการศึกษากับการเรียนการสอน

4123623

ระบบคอมพิวเตอรและการประยุกตใชงานเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2)
Computer System and Applications for Education Technology
พัฒนาการคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิว เตอร องคประกอบของ
ระบบคอมพิ ว เตอร การบํ า รุ ง รั ก ษาคอมพิ ว เตอร การบริ ห ารและการจั ด การ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในโรงเรียน

4123624

คอมพิวเตอรสาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2)
Computer for Information Technology
ศึ ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร ใ นสํ า นั ก งาน ระบบสํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ ระบบ
สารสนเทศ การประมวลผลขอมูล ระบบการจัดเก็บขอมูล การสรางฐานขอมูล การ
สื่อสารขอมูล การนําเสนอขอมูล การใชคอมพิวเตอรสํา หรับการสืบคน ขอมูลทาง
การศึกษา การใชคอมพิวเตอรสําหรับผลิตงานดานสารสนเทศ
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการเก็ บ ข อ มู ล และผลิ ต งานด า น
สารสนเทศ
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4123625

เกมและสถานการณจาํ ลองเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Game and Simulation in Education
ศึกษาฮารดแวรและซอฟตแวรประเภทเกมและสถานการณจําลอง ที่ใชในวง
การศึกษา การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับเกมและสถานการณจําลอง การสรางโปรแกรมประเภท
นี้ ตลอดจนการใชและการประเมินผลเกมและสถานการณจําลองในการศึกษา
ฝกปฏิบัติการสรางเกมและสถานการณจําลองเพื่อการศึกษา

4123626

ความจริงเสมือนสําหรับการศึกษา
3(2-2)
Virtual Reality in Education
ศึกษาคอมพิวเตอรกราฟก การสรางภาพสามมิติ การสรางภาพแอนนิเมชั่น
ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบสําหรับการสราง การใชโปรแกรมความจริง
เสมือน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปความจริงเสมือนในการเรียนการสอน การฝกอบรม
และการประเมินผลโปรแกรมความจริงเสมือน
ฝก ปฏิบัติออกแบบและสรางภาพประกอบตาง ๆ โดยใชโปแกรมความจริง
เสมือน

4123627

เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Computer Net-Working in Education
ศึกษาความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีและอุปกรณ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการเครือขาย การเชื่อมโยงเครือขาย การบริหาร
ทรัพยากรเครือขาย การรักษาความปลอดภัยของเครือขายคอมพิวเตอร การใชเครือขาย
คอมพิวเตอรกบั การศึกษา
ฝกปฏิบัติการใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
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4123628

อินเตอรเน็ตเพื่อการศึกษา
2(1-2)
Internet for Education
ศึกษาความเปนมา และแนวคิดของการสื่อสารในระบบอินเตอรเน็ต เพื่อจะ
นํามาใชในการสอน การเขาสูระบบ การใชเครื่องมือตาง ๆ ของระบบอินเตอรเน็ต การ
สรางและการนําขอมูลเขาสูระบบอินเตอรเน็ต

4123629

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
3(2-2)
Programming Language in Education
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร การใชภาษาคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา
โปรแกรมทางการศึกษา
ฝกปฏิบัติการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร

4123630

การประมวลเสียงและภาพระบบดิจติ อล
3(2-2)
Audio and Visual Digital System Processing
ศึกษากระบวนการในการสราง การบันทึก การปรับแตง การตัดตอเสียง
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรสาํ หรับการสราง การบันทึก การตัดตอ
เสียง ภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
ฝกปฏิบัติการสราง การบันทึก การตัดตอเสียง ภาพเคลื่อนไหว

4123631

คอมพิวเตอรเพื่องานประวัตศิ าสตรศิลปะและโบราณคดี
3(2-2)
Computer in Art History and Archaeology
ศึ ก ษาการใช ค อมพิ ว เตอร เพื่ อ การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การเสนอข อ มู ล ที่
เกี่ยวกับงานประวัติศาสตรศิลปะและโบราณคดี โดยใชโปรแกรมตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
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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
ความรูพื้ นฐานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ประเภทและลัก ษณะ
สําคัญของโปรแกรมสําเร็จรูป การฝกเขียนโปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา
ประยุกตใชกบั งานในสํานักงาน เชน การเก็บเอกสารงานธุรกิจ

4123634

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวัฒนธรรม
2(1-2)
Computer Usages in Cultural Works
ความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ระบบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอรทสี่ ามารถนํามาใชในงานวัฒนธรรม ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอร
ในงานวัฒนธรรม เชน การเก็บขอมูล การจัดนิทรรศการ งานศิลปะ และงานดาน
การใหบริการขอมูล

4123636

โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี
3(2-2)
Programming Application for Accounting
ศึกษาขอมูลทางการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหนี้ บัญชีลกู หนี้ บัญชี
สินคาคงคลัง และบัญชีอื่น ๆ บัญชีเพื่อการวิเคราะหการเงินฝกเขียนโปรแกรมและการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในงานบัญชี
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4123701

การออกแบบระบบดิจติ อล
3(2-2)
Digital System Design
การวิเคราะหและสรางวงจรSequential การออกแบบวงจร Sequential โดยใช
ASM (Algorithm State Machine) การตรวจสอบตําแหนงและขอผิดพลาดในวงจร
Comrintion และวงจร Sequential การออกแบบลอจิกโดยใชไมโครคอมพิวเตอร

4123702

ระบบการสื่อสารขอมูล
3(2-2)
Data Communication System
การทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณทใี่ ชกบั ระบบเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใช ระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบ
ทางเดี่ ย ว แบบสองทางไม พ ร อ มกั น แบบสองทางพร อ มกั น ชนิ ด ของการส ง ข อ มู ล
Analog และ Digital สถาปตยกรรมของ network protocal, ระบบเครือขาย, WAN, LAN
และ Distributed Network

4123704

ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2)
Microprocessor
ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร โครงสรา งหนว ยความจํา ขนาดของคําใน
หนวยความจํา แอดเดรสของหนวยความจํา การแปล content ของคําในหนวยความจํา
การแปลรหัสขอมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ รหัสคําสั่ง รีจิสเตอรของซีพียู การใชงาน
รีจิสเตอรของซีพียู หนวยกระทําคณิตศาสตร และลอจิค หนวยควบคุม แฟล็กสถานะ
การเอกซีคิ้วคําสั่ง ตารางเวลาของคําสั่ง ROM และ RAM การสงขอมูลภายในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร INPUT/OUTPUT การโปรแกรม INPUT/OUTPUT การ
อินเตอรรัพท INPUT/OUTPUTการตอบสนองการอินเตอรรัพท ระบบ DMA ระบบบัส
การสงขอมูลแบบอนุกรม พื้นฐาน การโปรแกรม ภาษาแอสเซมบลี การอางแอดเดรส
ของหนวยความจําแบบอิมพลาย แบบไดเรค ระบบสแตค การอางแอดเดรสแบบอิน
ไดเรค การอางแอดเดรสแบบอินเด็กซ ชุคคําสั่งของซีพียู
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4123705

การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2)
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
ศึกษาระบบ BUS (3-BUS Architecture) ศึกษาระบบ BUS โดยใช
ไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา การอินเตอรเฟส หนวยความจํา หนวยปอน
ขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ อุปกรณทใี่ ชในการซอม หลักการซอมเบือ้ งตน

4123801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Computer 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอร
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานคอมพิวเตอร

4123902

การศึกษาเอกเทศดานโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2)
Independent Study in Computer Programming
ศึกษาปญหาทั่วไปและปญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาวิธีแกปญหา การเขียนผังงาน
เพื่อแสดงขั้นตอนการแกปญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง
หรื อ หลายภาษา เพื่ อ ใช ง านหรื อ แก ป ญ หานั้ น ตลอดจนการทํ า โครงการพิ เ ศษทาง
โปรแกรมคอมพิวเตอร

4123903

หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(2-2)
Special Topics in Computer
ศึกษาปญหาหรือความกาวหนาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรในงานเฉพาะเรื่อง เชน
ขอสนเทศและขอมูล , ซอฟตแวร , ทฤษฎีและการคํานวณ , ระบบวิธีการ , การ
ประยุกตใชงาน , ฮารดแวรและระบบเครื่อง เปนตน

390
รหัส

ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4124301

การออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Graphics Design by Computer
ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรกบั งานออกแบบดานตาง ๆ ศึกษารูปแบบของ
แฟมภาพแบบตาง ๆ ทั้ง 2 มิติ 3 มิติ และการสรางภาพเคลื่อนไหว ฝกใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบ และตกแตงภาพ ฝกสรางชิ้นงานดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป

4124302

การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Advertisement Design by Computer
ศึกษาการประยุกตคอมพิวเตอรกับงานโฆษณา ศึกษารูปแบบของแฟมภาพ
แบบตาง ๆ ทั้ง 2 มิติ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว ฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ที่ใช
ในงานโฆษณา และ desktop publishing ฝกสรางชิ้นงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

4124501

ปญญาประดิษฐ
3(2-2)
Artificial Intelligence
ความหมายของป ญ ญาประดิ ษ ฐ แผนการแก ป ญ หา การค น หาแบบ
Stategraph การกําหนดขั้นปญหา จุดประสงคยอย และโครงการยอย Representation of
Knowledge, โปรแกรมการเลนเกมโดยใช Heuristics รูปแบบการจําได และการเรียนรู
หุนยนต (Robots) ลอจิคการคํานวณ วิธีแกปญหาในปญญาประดิษฐ การรับรูภาพ
การแทนความรูและระบบผูเ ชี่ยวชาญ

391
รหัส

ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4124502

การจําลองและโมเดล
3(2-2)
Simulation and Model
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจําลอง การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลองปญหา
เทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน การเลือกภาษา การทดลองปฏิบัติ การจําลองปญหา เทคนิค
การจําลอง ระบบขอมูลนําเขา กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจําลอง
Continuous Sub System in discrete Event Models

4124503

การสรางคอมไพเลอร
3(2-2)
Compiler Construction
วิธีการวิเคราะห ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรม การสรางออบเจ็คโคดที่มี
ประสิทธิภาพ การทํางานของคอมไพเลอร และตัวอยางการสรางไพเลอรขนาดเล็ก

4124602

การสรางบทเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Design and Planning of French Lessons
ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรภาษาฝรั่งเศส ศึกษาวิธีการใช
คอมพิวเตอร การสรางงานเอกสารภาษาฝรั่งเศส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เพื่อ
งานทางดานวิชาชีพ ศึกษาโปรแกรมการสรางบทเรียนภาษาฝรั่งเศสดวยคอมพิวเตอร
วิเคราะหแนวทางการสรางบทเรียน การใชภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมฝรั่งเศส โดย
คอมพิวเตอร ศึกษาวิธกี ารสืบคนขอมูลภาษาฝรั่งเศสทางอินเตอรเน็ต

4124603

คอมพิวเตอรเพื่องานวิชาชีพดานภาษาฝรั่งเศส
3 (3-0)
Computer for Professional Work
ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ภาษาฝรั่งเศส ศึกษาวิธีการใช
คอมพิวเตอร การสรางงานเอกสารภาษาฝรั่งเศส การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เพื่อ
งานทางดานวิชาชีพ

392
รหัส

ชื่อรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4124604

การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Computerized Photography Improvement
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ คุ ณ ค า ของการตกแต ง ภาพที่ มี ต อ การศึ ก ษาและโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ วิ ธี ก ารนํ า ภาพเข า สู ร ะบบดิ จิ ต อลด ว ยเครื่ อ งมื อ ประกอบต า ง ๆ
โปรแกรมที่ใชในการตกแตงภาพ ระบบการทํางาน นําความรูเรื่องทฤษฎีสี การจัด
องคประกอบภาพมาประยุกตใชในการสรางภาพใหม การแกไขและตกแตงภาพ การ
เตรียมภาพเพื่อใชงานในระบบออฟเซท หรือระบบดิจิตอลในลักษณะอื่น ๆ ตอไป
ฝกปฏิบัติการนําภาพเขาสูระบบดิจิตอล ปฏิบัติการใชโปรแกรมที่ใชในการ
สรางภาพ แกไขและตกแตงภาพ การนําภาพที่ตกแตงแลวไปใชเปนสื่อในการศึกษา
หรือประชาสัมพันธ

4124801

การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 3
5(450)
Field Experience in Computer 3
จัดใหนัก ศึกษาไดฝก ประสบการณวิชาชีพ ดานคอมพิวเตอรในองคการหรือ
หนวยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ
และประสบการณในอาชีพ

4124901

การสัมมนาคอมพิวเตอร
3(2-2)
Seminar in Computer
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความกาวหนา แนวคิดที่แปลกใหมและผลงานที่มี
คุณคาทางคอมพิวเตอรจากเอกสาร วารสาร งานวิจยั หรือการที่ปฏิบัติงานจริง
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หมวดวิชาคหกรรมศาสตร
(รหัส 450 – 499)

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร ไดจดั หมูวชิ าไวดังนี้
รหัส
450
451
452
453
454
455
456

หมูวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร
หมูวชิ าอาหารและโภชนาการ
หมูวชิ าผาและเครื่องแตงกาย
หมูวชิ าบานและการบริหารงานบาน
หมูวชิ าพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
หมูวชิ าศิลปประดิษฐ
หมูวชิ าสิ่งทอ

394

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร
(450)
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร
ศิลปะ

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(450-1--)
(450-2--)
(450-3--)
(450-4--)
(450-5--)
(450-6--)
(450-7--)
(450-8--)
(450-9--)
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (450)
รหัสวิชา
รหัสใหม
4501101
4501102
4501103
4504901
4504902
4504903

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
แนะนําคหกรรมศาสตร
การจัดการทรัพยากรครอบครัว
การสงเสริมคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง
ปญหาพิเศษคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง
สัมมนาทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง
การศึกษางานวิจยั ทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง

2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (450)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

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 อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง การ
ดําเนินชีวติ ที่มผี ลตอลักษณะงานบาน อิทธิพลตอคานิยม ปรัชญาและเปาหมาย ซึ่ง
มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจใช ท รั พ ยากรของครอบครั ว ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ ในการ
บริ ห ารงานบ า นสอดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ป จ จุ บั น กลวิ ธี แ ละเทคโนโลยี ที่
สงเสริมการทํางานในบานใหมปี ระสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติการวางแผน ดําเนินงานและ
ประเมินผลงาน

4501103

การสงเสริมคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง
2(1-2)
Home Economics Extension
วิธีการผลิตและการใชสื่อประเภทตาง ๆ การประชาสัมพันธ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ การสาธิตเพื่อเผยแพรความรูทาง
คหกรรมศาสตร

397
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4504901

ปญหาพิเศษคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง
2(1-2)
Special Problems in Home Economics
ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ

4504902

สัมมนาทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง
2(2-0)
Seminar in Home Economics
คนควาเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยดานตาง ๆ จากแขนงที่เรียนทั้งในและ
ตางประเทศ

4504903

การศึกษางานวิจยั ทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง
2(1-2)
Study of Specific Field in Home Economics
ศึ ก ษางานวิ จั ย ทางคหกรรมศาสตร จ ากแขนงวิ ช าที่ เ รี ย นทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการทําภาคนิพนธ โดยไดรับคําแนะนําและอยู
ภายใตการนิเทศอยางใกลชดิ จากอาจารย
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หมูวชิ าอาหารและโภชนาการ
(451)
หมูวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ไดจัดลักษณะเนือ้ หาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. โภชนาการ
(451-1--)
2. อาหาร
(451-2--)
3. การจัดเลี้ยงและบริการ
(451-3--)
4.
(451-4--)
5.
(451-5--)
6.
(451-6--)
7.
(451-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(451-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการเทศ การสัมมนา
และการวิจยั
(451-9--)
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หมูวชิ าอาหารและโภชนาการ (451)
รหัสวิชา
รหัสใหม
4511101
4511103
4511201
4511202
4511203
4512101
4512102
4512103
4512105
4512201
4512202
4512203
4512204
4512205
4512206
4512207
4512208
4512209
4512210
4512211
4512212
4512213

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
โภชนาการ
บริโภคศึกษา
ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
หลักการประกอบอาหาร
หลักการประกอบอาหารสําหรับงานโรงแรม
โภชนศาสตรมนุษย
โภชนศาสตรครอบครัว
โภชนศาสตรชมุ ชน
โภชนาการเด็ก
เครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร
อาหารสําหรับชีวติ ประจําวัน
การถนอมอาหาร
การแปรรูปอาหาร
อาหารทองถิ่น
อาหารไทย
อาหารจีน
อาหารนานาชาติ
อาหารพื้นบาน
อาหารยุโรป
อาหารญี่ปุน
อาหารฝรั่งเศส
อาหารอิตาเลียน

2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

400
รหัสวิชา
รหัสใหม
4512214
4512215
4512801
4512802
4513101
4513102
4513103
4513201
4513202
4513203
4513204
4513205
4513801
4514101
4514201
4514202
4514203
4514204
4514205
4514206
4514207
4514208

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

อาหารอิสลาม
อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพอาหารและ
โภชนาการ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพอาหารและโภชนาการ 1
อาหารบําบัดโรค
โภชนาการเด็กและผูสูงอายุ
หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด
อาหารวาง
ขนมไทย
ขนมอบ
การแตงหนาเคกและขนม
เครื่องดื่ม
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพอาหารและ
โภชนาการ 3
โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
การประกอบอาหารเสร็จเร็ว
อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย
ความรูเกี่ยวกับอาหารยุโรป
ความรูเกี่ยวกับอาหารจีน
ความรูเกี่ยวกับอาหารญี่ปุน
ไอศกรีม
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ

2(1-2)
2(1-2)

รหัสเกา

2(90)
3(270)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)

401
รหัสวิชา
รหัสใหม
4514301
4514302
4514801
4514901
4514902
4514903
4514904
4514905
4514906
4514907

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

การบริการอาหารในสถาบัน
การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสตาง ๆ
การฝกประสบการณวชิ าชีพอาหารและโภชนาการ 3
โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
การคนควาทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
อาหารและจุลนิ ทรียทเี่ กีย่ วของ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาท
สัมผัส
การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร

2(1-2)
2(1-2)
5(450)
2(1-2)
2(1-2)
1(1-0)
2(1-2)
3(2-2)

รหัสเกา

3(2-2)
3(2-2)

402

รหัส
4511101

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าอาหารและโภชนาการ (451)
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
2(2-0)

โภชนาการ
Nutrition
ความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอสุขภาพ อาหารหลัก
5 หมู หลักการจัดอาหารสมสวน ประเภทของสารอาหาร หนาที่และปริมาณที่พึง
ไดรับ แหลงสารอาหาร กลไกการยอยและการดูด ซึมอาหารและบริโ ภค นิสัย
ปญหาโภชนาการในประเทศไทย หนวยงานทั้งในและนอกประเทศที่มีบทบาทใน
การแกปญ
 หาโภชนาการ

4511103

บริโภคศึกษา
2(1-2)
Education for Consumers
ความสํ าคั ญ ของบริโ ภคศึก ษาตอ เศรษฐกิจ สว นบุ ค คล
ต อส ว นรวม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ความตองการที่จําเปนและไมจําเปน การเลือกซื้อ
เครื่องบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของการโฆษณา คานิยมของผูบริโภคใน
การนิยมใชของไทย

4511201

ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
3(2-2)
Principles and Food Preparation
ลักษณะองคประกอบ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตรของอาหาร หลัก วิธีการ
ประกอบอาหารหลัก 5 หมู ศัพทการประกอบอาหาร เครื่องปรุง และสารปรุงแตง
อาหารที่ มี ป ฏิ กิ ริ ย าต อ อาหาร การเลื อ กซื้ อ และการเก็ บ รั ก ษาอาหาร ฝ ก
ปฏิบัติการ ทดสอบคุณสมบัติของอาหารและการประกอบอาหารหลัก 5 หมู

4511202

หลักการประกอบอาหาร
2(1-2)
Food Preparation
ลักษณะ องคประกอบ คุณสมบัติ กรรมวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู
หลักการจัดอาหารสมสวนราคาถูก สําหรับครอบครัวเพื่อสุขภาพ มารยาทในการ
เสิรฟและรับประทานอาหาร การจัดโตะอาหาร การจัดครัว หลักการสุขาภิบาลและ
ฝกปฏิบัติ

403
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4511203

หลักการประกอบอาหารสําหรับงานโรงแรม
3(2-2)
Principles of Food Preparation for Hotel
ความรูทวั่ ไปของอาหาร วัตถุดิบที่ใชเปนอาหารประเภทตาง ๆ การคัดเลือก
และการถนอมอาหารประเภทตาง ๆ การใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบ
อาหารอยางถูกตอง ศัพท การประกอบอาหาร การเตรียมอาหาร การประกอบ
อาหารประเภทตาง ๆ และการตบแตงอาหาร

4512101

โภชนศาสตรมนุษย
2(2-0)
Human Nutrition
ศึกษากระบวนการไดรับสารอาหารของรางกาย
การยอย การดูดซึม
การขั บ ถ า ย และเมตาบอลิ ซึ ม ของสารอาหาร ศึ ก ษาวิ ธี ก ารหาความต อ งการ
สารอาหารและพลั ง งานของร า งกาย ตลอดจนศึก ษาวิธีการวิ เ คราะห ห าปริม าณ
สารอาหารในอาหารที่บริโภค ศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลจากผลการวิจัยดาน
โภชนาการ

4512102

โภชนศาสตรครอบครัว
3(2-2)
Family Nutrition
ความตองการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยตาง ๆ และภาวะพิเศษ
การกําหนดรายการ การจัดอาหารสมสวนของหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร ทารก
เด็กวัยกอนเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญ ผูสงู อายุ และฝกปฏิบัติ

4512103

โภชนศาสตรชมุ ชน
3(2-2)
Community Nutrition
ภาวะโภชนาการในประเทศไทย การติ ด ตามและประเมิ น ผลภาวะ
โภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการในชุ ม ชน รวมทั้ ง การให ค วามรู ท าง
โภชนาการ ฝกปฏิบัติการสํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน

404
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4512105

โภชนาการเด็ก
2(2-0)
Child Nutrition
ศึกษาขบวนการรับสารอาหารของรางกาย เมตาบอลิซึม ขบวนการขับถาย
ของสารอาหารประเภทตาง ๆ การจัดเตรียมและเสริมคุณคาอาหารใหแกเด็ก ปญหา
โภชนาการในเด็ก หลักและวิธกี ารจัดโครงการโภชนาการสําหรับเด็กแตละวัย

4512201

เครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร
2(1-2)
Cooking Appliance
ชนิดเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหาร และในงานอุตสาหกรรม
บริการอาหารตาง ๆ การเลือกซื้อเครื่องมือเฉพาะอยาง ทั้งแบบธรรมดาและแบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม วิธีใช เก็บและบํารุงรักษา การทําความสะอาดเครื่องมือ
เครื่องใช

4512202

อาหารสําหรับชีวิตประจําวัน
3(2-2)
Family Cookery
ความต อ งการอาหารสํ า หรั บ บุ ค คล หลั ก การเลื อ ก การเตรี ย มและการ
ประกอบอาหาร โดยคํานึงถึงคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวติ ประจําวัน

4512203

การถนอมอาหาร
3(2-2)
Food Preservation
ประวัติ ความมุงหมายของการถนอมอาหาร สาเหตุที่ทําใหอาหารเสีย หลัก
และวิธีการถนอมอาหารแบบตาง ๆ การใชสารปรุงแตชนิดตาง ๆ คุณสมบัติและ
ปริมาณสารที่ใชในการถนอมอาหาร อุปกรณ เครื่องใชสําหรับการถนอมอาหาร การ
เก็บรักษาอาหารที่ถนอมแลว ฝกปฏิบัติการถนอมอาหารที่มีตามฤดูกาลและทองถิ่น
การบรรจุ

405
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4512204

การแปรรูปอาหาร
3(2-2)
Principles of Food Processing
การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ ขบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ และการบรรจุหีบหอ

4512205

อาหารทองถิ่น
3(2-2)
Local Cookery
ประวัติความเปนมาของอาหารประจําทองถิ่นในแตละทองถิ่น อาหารภาค
ตาง ๆ อาหารมังสวิรัติ อาหารประเพณี ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใชวัตถุดิบ
ในทองถิ่น

4512206

อาหารไทย
3(2-2)
Thai Food Cookery
ลักษณะอาหารไทย เครื่องปรุง เครื่องเทศ เทคนิคการประกอบอาหารไทย
การจัด การเสิรฟ การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนาย และฝก
ปฏิบัติอาหารไทย

4512207

อาหารจีน
2(1-2)
Chinese Food Cookery
ลักษณะอาหารจีน เครื่องปรุงชนิดตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบ
อาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหารจีน การจัดโตะ
และการบริการ มารยาทในการรับประทานอาหาร ฝกปฏิบัติอาหารจีนทั้งคาวหวาน

4512208

อาหารนานาชาติ
2(1-2)
International Food Cookery
บริ โ ภคนิ สั ย ของชาวยุ โ รป อเมริ ก า และเอเซี ย เรี ย นรู ถึ ง เครื่ อ งปรุ ง
อุปกรณและวิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารประจําชาติที่เปนที่นิยม
และฝกปฏิบัติ

406
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4512209

อาหารพื้นบาน
2(1-2)
Local Cookery
ศึกษาอาหารพื้นบานในดานประเพณี วิวัฒนาการ คุณคา วิธีการประกอบ
อาหาร การตกแตง การจัดเลี้ยงอาหาร คานิยมในเรื่องอาหารของคนในทองถิ่น

4512210

อาหารยุโรป
2(1-2)
European Food Cooker
ลักษณะสําคัญของอาหารยุโรป ความแตกตางของลักษณะอาหารประเทศ
ตาง ๆ ที่สําคัญในยุโรป เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญในการประกอบอาหารยุโรป
การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดและตกแตงอาหาร ตลอดจนการ
จัดเสิรฟ และวิธกี ารรับประทานอาหารตามมารยาทของยุโรป ปฏิบัติการอาหารยุโรป
ตามเนื้อหา

4512211

อาหารญี่ปุน
2(1-2)
Japanese Food Cookery
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนญี่ปุน ลักษณะและประเภทของ
อาหารญี่ปุน วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารญี่ปุนและการเลือกซื้อ เครื่องมือ
และอุปกรณในการประกอบอาหารญี่ปุน การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร
การหุงขาวแบบญี่ปุน ปลาดิบ การหอขาว การหั่นผัก การชงชาและการดื่มชา
ศิลปะในการจัดและตกแตงอาหารญี่ปุน การจัดโตะอาหารแบบญี่ปุน ตลอดจนการ
จัดเสิรฟ และวิธกี ารรับประทานอาหารตามประเพณีของญี่ปุน ปฏิบัติการตามเนือ้ หา

407
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4512212

อาหารฝรั่งเศส
2(1-2)
French Food Cookery
ลักษณะและประเภทของอาหารฝรั่งเศส
วัตถุดิบที่ใชในการประกอบ
อาหารฝรั่งเศส เครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหารฝรั่งเศส การจัด
รายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดและตกแตงอาหาร
ตลอดจนการ
จัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของฝรั่งเศส ปฏิบัติการอาหาร
ฝรั่งเศสตามเนื้อหา

4512213

อาหารอิตาเลียน
2(1-2)
Italian Food Cookery
ลักษณะและประเภทของอาหารอิตาเลียน วัตถุดิบที่ใชในการประกอบ
อาหารอิตาเลียน เครื่องมือและอุปกรณในการประกอบอาหารอิตาเลียน การจัด
รายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดและตกแตงอาหาร ตลอดจนการจัดเสิรฟ
และวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของอิตาเลียน ปฏิบัติการอาหารอิตาเลียน
ตามเนื้อหา

4512214

อาหารอิสลาม
2(1-2)
Islam Food Cookery
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม อาหารฮาลาน ลักษณะ
ของอาหารอิสลาม วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารฮาลาน ขอปฏิบัติในการจัด
ประกอบอาหารอิสลามและกรรมวิธีในการปรุงอาหาร การถือศีลอดและอาหารใน
เดือนบวช และปฏิบัติการอาหารอิสลามตามเนื้อหา

408
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4512215

อาหารมังสวิรตั ิ และอาหารเจ
2(1-2)
Vegetarian Food Cookery
ความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ ประเภทของ
อาหารมังสวิรัติ วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ การ
ประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ตลอดจนการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทาน
อาหารตามขอกําหนด ปฏิบัติการอาหารมังสวิรัติและอาหารเจตามเนื้อหา

4512801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Foods and Nutrition I
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณวชิ าชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ การจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกีย่ วของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

4512802

การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1
3(270)
Field Experience in Foods and Nutrition I
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาที่ เ รี ย นนอกสถานศึ ก ษา และให มี ก าร
ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ

4513101

อาหารบําบัดโรค
3(2-2)
Dietetics
ความมุงหมายของการใหอาหารเพื่อบําบัดโรค
การบริการอาหารใน
โรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน และอาหารเฉพาะโรค การดัดแปลงและ
จัดทํารวมทัง้ การเสิรฟ อาหารสําหรับผูปว ย และฝกปฏิบตั ิ

409
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4513102

โภชนาการเด็กและผูสงู อายุ
2(2-0)
Child and Elderly Nutrition
ศึกษาความสําคัญของอาหาร การเจริญเติบโตของเด็ก และสุขภาพของ
ผูสงู อายุ สารอาหารที่จาํ เปนสําหรับเด็กและผูสงู อายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
สรีรวิทยาของอาหาร และเมตาบอลิซึมในเด็กและผูสูงอายุ สาเหตุและภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กและผูสูงอายุ และการปองกันการขาดสารอาหารในเด็ก วิธีการให
อาหารและการปรุงอาหารสําหรับเด็ก การจัดอาหารและวิธีการปรุงอาหารสําหรับ
ผูสงู อายุ

4513103

หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด
2(2-0)
Principles of Dietaries and Therapeutic Nutrition
ศึกษาการจัดอาหารบริโภคตามหลักโภชนศาสตรสําหรับบุคคลปกติ การ
กําหนดอาหารเพื่อควบคุมโรค 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 ลักษณะที่ดีของขนมไทย การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ และการฝกปฏิบัติ
ขนมไทย

410
รหัส
4513203

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
ขนมอบ
Bakery

น(ท-ป)
3(2-2)

คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแตงในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใช
และการเก็บรักษาวัสดุอปุ กรณ หลักที่ใชในการทําขนมอบไทย และตางประเทศ
ขัน้ พื้นฐาน การเก็บอาหารที่ทาํ เสร็จแลว การบรรจุหบี หอ การจัดจําหนายและ
ฝกปฏิบัติขนมอบ
4513204

การแตงหนาเคกและขนม
2(1-2)
Cake Decoration
การออกแบบ การแตงหนาเคกและขนมอื่น ๆ เครื่องใช วัสดุที่จะนํามาใช
แตงใหสวยงาม เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ
และฝกปฏิบัติ

4513205

เครื่องดื่ม
2(1-2)
Beverage
ความสําคัญของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผสมและการบริการ การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล
การจัดเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร มารยาทในการบริการของพนักงาน
บริการเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติการผสมและการใหบริการเครื่องดื่ม

411
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4513801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Foods and Nutrition 3
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และหรือศึกษาจาก
ประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ การฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

4514101

โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Nutrition and Feeding Programs for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของโภชนาการที่มีตอ สุขภาพ อนามัย และ
สติปญญาของเด็กปฐมวัย รวมทั้งเทคนิคการแกไขปญหาทางโภชนาการของเด็ก
การเลือก การจัดและการประกอบอาหารใหมีคุณคาอาหารครบถวน การสงเสริมสุข
นิสยั ในการรับประทานอาหารของเด็ก หลักและวิธีการจัดอาหารกลางวันและอาหาร
วางสําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล และศูนยเด็กทุกรูปแบบ

4514201

การประกอบอาหารเสร็จเร็ว
2(1-2)
Fast Cookery
ปฏิบัติการประกอบอาหาร ที่บริการสะดวกรวดเร็ว การใชเครื่องใชให
เหมาะสมกับการเสิรฟ การจัดจําหนายใหเหมาะสมกับเวลาและโอกาส สถานที่
เศรษฐกิจของผูบริโภค

412
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4514202

อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
3(2-2)
Commercial Food Preparation
ความรูเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร การทําอาหารเพื่อการคา
แนวโนมของประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการคาปจจุบันและในอนาคต ขอควร
คํา นึ ง ถึง การเลื อ กซื้อ และสํ า รองวั ส ดุ และเครื่ อ งปรุง ประเภทและรู ป แบบของ
ภาชนะบรรจุอาหาร การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย ฝกปฏิบัติอาหารจํานวน
มาก และกลวิธีในการทําอาหารเฉพาะอยางที่ตองการความชํานาญพิเศษ

4514203

ความรูเ กี่ยวกับอาหารไทย
3(2-2)
Knowledge of Thai Food
ศึ ก ษาลั ก ษณะความสํ า คั ญ ของอาหารไทย อาหารประจํ า ภาค รู จั ก
สวนประกอบการจัดรายการ กรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารใหสอดคลอง
กับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐดัดแปลงใหเปนรูปแบบตาง ๆ การแกะสลัก การจัด
เสิรฟ และมารยาทในการรับประทาน

4514204

ความรูเ กี่ยวกับอาหารยุโรป
3(2-2)
Knowledge of European Food
ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารยุโรป ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศตาง ๆ ที่สําคัญในยุโรป รูจักรายการอาหาร ชื่อและสวนประกอบของอาหาร
รวมทั้งการจัดเสิรฟ และมารยาทในการรับประทาน

4514205

ความรูเ กี่ยวกับอาหารจีน
3(2-2)
Knowledge of Chinese Food
ศึกษาลักษณะรูปแบบตาง ๆ ของอาหารจีน รูจักชื่อรายการอาหาร และ
สวนประกอบอาหาร รวมทั้งการจัดเสิรฟ และวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณี
ของจีน

413
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4514206

ความรูเ กี่ยวกับอาหารญี่ปุน
3(2-2)
Knowledge of Japanese Food
ศึกษาลักษณะและแบบตาง ๆ ของอาหารญี่ปุน รูจักชื่อรายการอาหารและ
สวนประกอบอาหาร รวมทั้งการจัดเสิรฟ และวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณี
ของญี่ปุน

4514207

ไอศกรีม
2(1-2)
Ice - cream
ศึกษาประเภทของไอศกรีม เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องปรุง สวนผสม และ
เทคนิคการทําไอศกรีมชนิดตาง ๆ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของไอศกรีม
การตกแตง และการใหบริการดวยวิธีตาง ๆ การคํานวณตนทุน ราคาขายและการจัด
จําหนาย

4514208

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับอาหารนานาชาติ
3(2-2)
Introduction to International Foods
ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารนานาชาติ ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศต า ง ๆ ที่ สํ า คั ญ รู จั ก รายการอาหาร ชื่ อ และส ว นประกอบของอาหาร
กรรมวิธีการปรุง รวมทั้งการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหาร มารยาทในการ
รับประทานของชนชาติตาง ๆ

4514301

การบริการอาหารในสถาบัน
2(1-2)
Institutional Food Production Service
ประวัติความเปนมาของการบริการอาหารในสถานศึกษาและสถาบันอื่น
เป า หมายและประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การ การเตรี ย มเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ ห
เหมาะสมกับอาหาร การจัดเสิรฟ ทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนการเก็บรักษา การ
เลือกซื้ออุปกรณตาง ๆ ในการบริการอาหาร ชนิดของการบริการอาหารแบบตาง ๆ
การจัดหนวยงานและฝกปฏิบัติบริการอาหารในสถาบัน

414
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4514302

การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสตาง ๆ
2(1-2)
Meal Management
การวางแผนดําเนินงานจัดเลี้ยง ฝกปฏิบัติ กําหนดรายการอาหาร จัดแตงโตะ
อาหาร จัดเลี้ยงอาหารในโอกาสตาง ๆ

4514801

การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3
5(450)
Field Experience in Founds and Nutrition 3
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ

4514901

โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
2(1-2)
Individual Study in Foods and Nutrition
ใหผเู รียนทําโครงการเฉพาะแขนงที่เรียนตามความสนใจพิเศษ จากความรู
พื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซึ้ง และกวางขวาง โดย
ไดรบั คําแนะนํา และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย

4514902

ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
2(1-2)
Special Problems in Foods and Nutrition
ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขปญหานั้น ๆ

4514903

สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
1(1-0)
Seminar in Foods and Nutrition
ค น คว า เอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ต า ง ๆ จากแขนงที่ เ รี ย น ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ

415
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4514904

การคนควาทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ
2(1-2)
Experimental Research in Foods and Nutrition
นําหลักการทางวิทยาศาสตรมาทดลองอาหารตาง ๆ เพื่อปรับปรุงคนควาหา
ตํารับใหม ๆ และสรางตํารับมาตรฐาน หรือศึกษาคนควาทดลองงานดานโภชนาการ

4514905

อาหารและจุลินทรียทเี่ กี่ยวของ
3(2-2)
Food and Microbiology
จุลิ น ทรีย ที่เ กี่ย วขอ งกั บ อาหาร ความสํ าคั ญ ของจุ ลิน ทรี ย ที่เ กี่ย วข อ งกั บ
อาหาร ป จ จั ย ที่มี ผ ลการเจริ ญเติบ โตของจุ ลิน ทรี ย การเสื่ อ มเสี ย ของอาหารอั น
เนื่องมาจาก
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคทางเดินอาหาร
อาหารเปนพิษ
หลักการและวิธีการปองกันการเสื่อมเสียของอาหารอันเนื่องมาจากจุลินทรีย การใช
ประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตอาหารหมัก การตรวจสอบจุลินทรียในอาหาร
ปฏิบัติการตามเนือ้ หา

4514906

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส 3(2-2)
Product Development and Sensory Evaluation
ความจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ความสําคัญของผูบริโภคที่มีตอ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หลักและวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร พื้นฐานของ
ประสาททั้งหา วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสในการพัฒ นา
ผลิตภัณฑอาหาร

416
รหัส
4514907

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(2-2)
Food Sanitation and Quality Control
การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณในสถานประกอบอาหารใหถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนสงอาหาร
และขณะรอจํ าหนา ย สุ ขวิ ทยาส ว นบุค คลในการผลิต อาหาร หลัก การทํ า ความ
สะอาดและการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหาร
หลักการควบคุม
คุณภาพอาหารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และผลิตภัณฑสุดทาย
ฉลากอาหาร กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสถานประกอบอาหาร และมาตรฐานอาหาร

417

หมูวชิ าผาและเครื่องแตงกาย
(452)
หมูวิชาผาและเครื่องแตงกาย ซึ่งอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. ความรูเรื่องผาและเครื่องแตงกาย
(452-1--)
2. การออกแบบและสรางแบบตัด
(452-2--)
3. การตัดเย็บและตกแตงเสือ้ ผา
(452-3--)
4. อุตสาหกรรมเสื้อผา
(452-4--)
5. เทคนิคการใชจกั รชนิดตาง ๆ
(452-5--)
6.
(452-6--)
7.
(452-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(452-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(452-9--)

418

หมูวชิ าผาและเครื่องแตงกาย (452)
รหัสวิชา
รหัสใหม
4521101
4521102
4521103
4521104
4521106
4521201
4521202
4521301
4521302
4521303
4521304
4522101
4522102
4522104
4522201
4522202
4522301
4522302
4522303
4522304
4522305
4522306

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
ความรูเรื่องผา
เสื้อผาและการแตงกาย
ประวัติเครื่องแตงกาย
เทคนิคการสรางและแยกแบบตัด
การศึกษาเสื้อผาตัวอยาง
การออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
การสรางแบบและแยกแบบตัด
หลักการตัดเย็บเบื้องตน
เทคนิคการตัดเย็บ
เสื้อผาสตรี 1
เสื้อผาชาย 1
เสื้อผาสําหรับครอบครัว
เสื้อผาและการแตงกายพื้นบาน
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปอุตสาหกรรม
การสรางแบบเสื้อแฟชั่น
การออกแบบลวดลายผาดวยวิธีพิมพยอม
เทคนิคการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ
เสื้อผาเด็ก
การตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี
การตัดเย็บเสื้อและกางเกงชาย
เสื้อผาสตรี 2
เสื้อผาชาย 2

2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)

419
รหัสวิชา
รหัสใหม
4522401
4522501
4522801
4522802
4523201
4523302
4523303
4523401
4523402
4523403
4523801
4524202
4524301
4524302
4524303
4524304
4524305
4524306
4524307
4524308
4524801
4524901
4524902

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

เสื้อผาเพื่อการคา
ความรูเกี่ยวกับจักรชนิดพิเศษ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพผาและเครื่องแตงกาย 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพผาและเครื่องแตงกาย 1
การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง
ชุดสตรี
กางเกงสตรี
การซักรีดซอมแซมเสื้อผาเพื่อการคา
การทําแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม
การตัดเย็บเสื้อผาแบบอุตสาหกรรม
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพผาและเครื่องแตงกาย 3
เทคโนโลยีการตัดเย็บเสื้อผา
การตัดเย็บชุดวิวาห-ราตรีแบบไทย
การทําเสื้อบนหุน
การตัดเย็บชุดชั้นใน
การตัดเย็บสูทสตรี
การตัดเย็บสูทชาย
การตัดเย็บชุดนอน
การตัดเย็บชุดวิวาห-ราตรี
การตัดเย็บชุดวายน้ํา
การฝกประสบการณวชิ าชีพผาและเครื่องแตงกาย 3
โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย
ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย

3(2-2)
2(1-2)
2(90)
3(270)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
5(450)
2(1-2)
2(1-2)

รหัสเกา

420
รหัสวิชา
รหัสใหม
4524903
4524904
4524905
4524906
4524907
4524908
4504909
4524910
4524911
4524912
4524913

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
สัมมนาเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย
การคนควาทดลองเฉพาะแขนงผาและเครือ่ งแตงกาย
หลักการออกแบบเครื่องแตงกายและการวาดหุน
หลักการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
การผลิตเสื้อผาตัวอยาง
การทดสอบเสนใยและผลิตภัณฑจากสิ่งทอ
สีและการยอมสี
การควบคุมคุณภาพเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
เทคโนโลยีการตัดเย็บ
การทําความสะอาดเสื้อผา
หลักการตัดเย็บเสื้อผา

1(1-0)
2(1-2)
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(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าผาและเครื่องแตงกาย (452)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4521101

ความรูเ รื่องผา
2(1-2)
Textile Fabric
ประวัติ ชนิด และคุณสมบัติของเสนใย การผลิตเสนใย เสนดาย ผืนผา
การทดสอบคุณสมบัติของผาและเสนใย

4521102

เสื้อผาและเครื่องแตงกาย
2(1-2)
Clothing and Textile
การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ
โอกาส สถานที่ สมัยนิยม
การปลูกฝงเจตคติ คานิยม การปฏิบัติและการแกไขปญหาเรื่องเสื้อผา การดัดแปลง
เสื้อผา

4521103

ประวัตเิ ครื่องแตงกาย
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

422
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4521106

การศึกษาเสื้อผาตัวอยาง
2(1-2)
Study of Sample Clothes
ศึกษากระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การสรางแบบ การขึ้นหุน
เสื้อผา ตัวอยาง การแกไขปรับแบบและการนําเทคนิคใหม ๆ มาใช

4521201

การออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
2(1-2)
Clothing and Dressing Design
ลั ก ษณะการแต ง กายนานาชาติ เพื่ อ การดั ด แปลงออกแบบเสื้ อ และ
เครื่องประดับชนิดตาง ๆ การออกแบบการแตงกายจากสิ่งแวดลอม การตัดเสื้อผา
สําหรับผูอื่น โดยอาศัยแบบที่ไดจากการออกแบบในตอนตน

4521202

การสรางแบบและแยกแบบตัด
2(1-2)
Pattern Construction and Processing
การวัดตัว การสรางแบบมาตรฐานเสื้อและกระโปรง การสรางปกและ
แขนชนิดตาง ๆ การแยกแบบ การใชผารองในการลองตัวเพื่อทดสอบการแยกแบบ
ตัด

4521301

หลักการตัดเย็บเบื้องตน
2(1-2)
Basic Sewing
อุปกรณการตัดเย็บเสื้อผา ความรูเกี่ยวกับการใชจักรเย็บผา การวัดตัว การ
สรางแบบตัวเบื้องตนของเสื้อและกระโปรง การเตรียมผา การกลิ้งรอย การตัด การ
เย็บกันยืด การเขาตัวเสื้อและกระโปรง การลองตัวและการแกไข

4521302

เทคนิคการตัดเย็บ
2(1-2)
Sewing Techniques
เทคนิ ค การตั ด เย็ บ เบื้ อ งต น และเทคนิ ค การตั ด เย็ บ ส ว นต า ง ๆ ของเสื้ อ
กระโปรง และกางเกง เทคนิคการเย็บผาหนา ผาบาง ผายืด เทคนิคการทําตะเข็บ
ตาง ๆ เทคนิคการตกแตงเสื้อผา

423
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4521303

เสื้อผาสตรี 1
2(1-2)
Dressmaking 1
การใชและการเก็บรักษาจักรเย็บผา เครื่องใชในการตัดเย็บ เทคนิคการตัด
เย็บเบื้องตน ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผาอยางงาย โดยใชผา ที่ทอไดในทองถิ่น

4521304

เสื้อผาชาย 1
2(1-2)
Tailoring 1
การวัดตัว การสรางแบบ การแยกแบบ การเย็บ การลองตัวและปฏิบัติการ
ตัดเย็บเสื้อผาชายอยางงาย โดยใชผา ที่ทอไดในทองถิ่น

4522101

เสื้อผาสําหรับครอบครัว
2(2-0)
Family Clothing
การจัดการเสื้อผาสําหรับครอบครัว การดูแลรักษา การปรับปรุงเครื่องแตง
กาย การจัดงบประมาณสําหรับเสื้อผาในครอบครัว รูจักเลือกชื้อเพื่อประโยชนการใช
สอย

4522102

เสื้อผาและการแตงกายพื้นบาน
2(2-0)
Local Textile and Clothing
ศึกษาการผลิต วิวัฒนาการของเครื่องแตงกาย และประเพณีการแตงกาย
ของคนไทยทองถิ่นตาง ๆ

4522104

การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปอุตสาหกรรม
2(1-2)
Mass Production of Apparel Ready Made
กระบวนการผลิตเสื้อผาเชิงอุตสาหกรรม การออกแบบ การกําหนดขนาด
การใชวสั ดุอปุ กรณ การตัด การเย็บ การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหบี หอ
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4522201

การสรางแบบเสื้อแฟชั่น
3(2-2)
Flat Pattern Designing and Drafting
การออกแบบและดัดแปลงแบบตัดเบื้องตนใหเปนเสื้อแบบตาง ๆ ตามสมัย
นิยม ฝกปฏิบัติตัดเย็บเสื้อแฟชั่นตามความเหมาะสม

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 เครื่องมือเครื่องใชในการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ ฝกปฏิบัติการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ
ตามความเหมาะสม

4522302

เสื้อผาเด็ก
3(2-2)
Children Clothing
การตัดเย็บเสื้อผาเด็กหญิง-ชาย ลักษณะเสื้อผา – สี – การตกแตงเสื้อ การ
ออกแบบตัดเย็บเสื้อเด็กใหเหมาะสมกับ โอกาส กิจกรรม ใหมีความรูเกี่ยวกับ
เครื่องใชเด็กออน เชน ผากันเปอน ถุงมือ ถุงเทา เครื่องนอน ฯลฯ
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4522303

การตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี
3(2-2)
Woman Clothing Construction
การฝกปฏิบัติการตัดเสื้อและกระโปรงแบบตาง ๆ โดยการแยกแบบจากแบบ
ตัดมาตรฐาน เทคนิคพิเศษที่ใชในการตัดเย็บเสื้อกระโปรง พรอมการตกแตง ฝก
ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อกระโปรงตามสมัยนิยม

4522304

การตัดเย็บเสื้อและกางเกงชาย
3(2-2)
Man Clothing Construction
ชนิดและลักษณะของเสื้อและกางเกงชาย การวัดตัว การสรางแบบ การแยก
แบบตัด เทคนิคในการเย็บเสื้อและกางเกงชาย การลองตัว การแกไข ฝกปฏิบัติการ
เย็บเสื้อและกางเกงชาย

4522305

เสื้อผาสตรี 2
2(1-2)
Dressmaking 2
การทําแบบเสื้อพื้นฐาน การดัดแปลงแบบพื้นฐานเพื่อตัดชุดลําลอง
ชุดทํางาน และชุดที่มกี ารตกแตง โดยใชผา ที่ทอไดในทองถิ่น

4522306

เสื้อผาชาย 2
2(1-2)
Tailoring 2
การตัดเย็บเสื้อผาชายชั้นสูง ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผาชายชั้นสูง เชน
เสื้อพระราชทาน สูท ฯลฯ โดยใชผา ที่ทอไดในทองถิ่น
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4522401

เสื้อผาเพื่อการคา
3(2-2)
Commercial Clothing Techniques
ชนิดของงานอุตสาหกรรมทางดานเสื้อผา วิธีการ ขบวนการผลิตเสื้อผา
จํานวนมาก การเลือกแบบ การสรางแบบ การขยาย การยอแบบตัวเสื้อ แขนเสื้อ
กระโปรงและกางเกงสตรี
รวมทั้งเทคนิคตาง ๆ
ในการตัดเย็บเสื้อผา การ
จําหนายและการปรับปรุงแกไข ฝกปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผาเพื่อการคา

4522501

ความรูเ กี่ยวกับจักรชนิดพิเศษ
2(1-2)
Special Clothing Machinery
ชนิดของจักรพิเศษแบบตาง ๆ จักรอุตสาหกรรม จักรพับริมกันลุย ชนิดดาย
2 และ 3 เสน จักรเย็บผาแบบพิเศษ ซึ่งมีระบบการทํางานแตกตางจากจักรธรรมดา
วิธีใชอุปกรณพิเศษในการเย็บจักร การเลือกซื้อจักรพิเศษชนิดตาง ๆ การบํารุงรักษา
การซอมแซมจักรชนิดพิเศษแบบตาง ๆ

4522801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Clothing and Design 1
ความสําคัญของการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพแขนงผาและเครื่องแตง
กาย การวางแผน จรรยาบรรณของวิชาชีพ มารยาทสังคม ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ การตรงตอเวลา วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบและประเมินผล ศึกษา
ความตองการของชุมชนที่เกี่ยวของ ฝกทดลองปฏิบัติการในสถานการณจําลอง
เพื่อเปนแนวทางในการที่จะออกไปฝกประสบการณ ใหไดรบั ประโยชนคมุ คา และ
สามารถแกปญ
 หาเฉพาะหนาไดอยางดี

4522802

การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย
3(270)
Field Experience in Clothing and Design 1
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาที่ เ รี ย นนอกสถานศึ ก ษา และให มี ก าร
ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ
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4522301

การออกแบบแฟชั่นเสื้อระดับสูง
2(1-2)
Advance Apparel Design
สกุลและแบบตาง ๆ ของเสื้อเดี่ยว กระโปรงเดี่ยว เสื้อผาประเภทชุดติดกัน
แขนเสื้อ คอเสื้อ การเปลี่ยนแปลงรูปทรงเสื้อผา (Silhouette)
ที่มีผลตอแบบตัด
บทบาทของแบบตัดที่มีผลตอแบบเสื้อ (Styling) บทบาทของการใชผาสมัยใหม
และสวนตกแตงชนิดตาง ๆ ที่มผี ลตอแบบเสื้อ ฝกปฏิบัติดวยวิธีออกแบบตัดเย็บจริง

4523302

ชุดสตรี
3(2-2)
Lady Garments
ชนิดและลักษณะของเสื้อชุด เทคนิคพิเศษที่ใชในการตัดเย็บเสื้อชุดติดกัน
การสรางแบบ แยกแบบชุดติดกัน ฝกปฏิบัติตัดเย็บเสื้อผาชุดติดกัน ตามสมัยนิยม

4523303

กางเกงสตรี
3(2-2)
Woman Trouser Construction
ชนิดและลักษณะของกางเกงสตรี การวัดตัว สรางแบบ แยกแบบ การเลือก
เสื้อผา เทคนิคพิเศษที่ใชในการตัดเย็บกางเกงสตรี โอกาสที่ใช ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
กางเกงสตรีตามสมัยนิยม

4523401

การซักรีดซอมแซมเสื้อผาเพื่อการคา
2(1-2)
Commercial Laundry and Clothes Menting
วัสดุอุปกรณที่ใชในการซักรีดเพื่อการคา สารเคมีที่ใชในการซักรีด วิธีใช
วัสดุอุปกรณในการซักรีดเพื่อการคา การซอมแซมเสื้อผาดวยวิธีตาง ๆ ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการซักรีด ฝกปฏิบัติการซักรีดเพื่อการคา
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4523402

การทําแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม
2(1-2)
Pattern Grading and Layout
การหาขนาดมาตรฐานคนไทย การสรางแบบตัวขนาดมาตรฐาน การขยาย
แบบตัด การคํานวณปริมาณผาตามแบบและขนาด เทคนิคการวางแบบตัดอยาง
ประหยัด การแกไขปญหาเกีย่ วกับการวางแบบตัด

4523403

การตัดเย็บเสื้อผาแบบอุตสาหกรรม
2(1-2)
Clothing Technology
การออกแบบและจัดทําแบบตัด เทคนิคการตัดเย็บ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม
เสื้อผา การออกแบบและการตัดเย็บแบบอุตสาหกรรม เครื่องใชที่จําเปนในการตัด
เย็บแบบอุตสาหกรรม การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอและอื่น ๆ
ทีเ่ ห็นวามีความจําเปนเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา

4523801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Clothing and Design 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น
โดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการจริง และหรือ ศึกษาจากประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
และฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

4524202

เทคโนโลยีการตัดเย็บเสื้อผา
3(2-2)
Sewing Technology
รูปแบบและเทคนิคที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผา โดยคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางชนิดของผา ประเภทของเครื่องแตงกาย และการใชอุปกรณและจักรเย็บผา
ชนิดตาง ๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการตัดเย็บเสื้อผา
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4524301

การตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย
3(2-2)
Thai Wedding and Evening Gown
ชนิดและลักษณะของชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย เครื่องประดับ ลักษณะผาที่
เหมาะสมสําหรับการตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย การสรางแบบตัดชุดวิวาห –
ราตรีแบบไทย ตามความเหมาะสม การปกตกแตง การดูแลรักษา ฝกปฏิบัติการ
ตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีตามสมัยนิยม

4524302

การทําเสื้อบนหุน
2(1-2)
Draping
การสรางแบบเบื้องตนบนหุน การออกแบบตัดเย็บเสื้อผาโดยวิธีพันหุน
แบบตาง ๆ ลักษณะผา โอกาสที่ใช เทคนิคการทําเสื้อบนหุน ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
เสื้อผาบนหุนตามความเหมาะสม

4524303

การตัดเย็บชุดชั้นใน
2(1-2)
Under Wear
ลักษณะเสื้อผาชั้นในที่ดี การเลือกผา วัสดุประกอบการตัดเย็บ การสราง
แบบมาตรฐาน การแยกแบบ กลวิธีการตัดเย็บชุดชั้นในใหเหมาะสมกับรูปราง การ
ตกแตงชุดชั้นใน ฝกปฏิบัติการตัดเย็บชุดชั้นในตามสมัยนิยม

4524304

การตัดเย็บสูทสตรี
3(2-2)
Lady Suit
ชนิดและลักษณะของสูทสตรี ลักษณะผาและการเตรียมผา เทคนิคพิเศษ
ตาง ๆ ในการตัดเย็บเสื้อสูทสตรี
การวัดตัวสรางแบบตัดโดยอาศัยเทคนิคแบบ
เทเลอร ฝกปฏิบัติการตัดเย็บสูทสตรีตามสมัยนิยม
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4524305

การตัดเย็บสูทชาย
3(2-2)
Man Suit
ชนิด และลั ก ษณะของสูทชาย การวั ด ตัว การสรางแบบ การแยกแบบ
เทคนิคตาง ๆ ในการตัดเย็บเสื้อผาสูทชายตามความเหมาะสม ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
สูทชายตามสมัยนิยม

4524306

การตัดเย็บชุดนอน
2(1-2)
Night Gown
ชนิด ลักษณะชุดนอน การเลือกซื้อ การดูแลรักษา การเลือกผาตัดเย็บ
ชุดนอน เสื้อคลุมนอน การวัดตัว แยกแบบชุดนอน เสื้อคลุมนอนตามความ
เหมาะสม

4524307

การตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรี
3(2-2)
Wedding and Evening Gown
ชนิดและลักษณะของชุดวิวาห – ราตรี ลักษณะผา โอกาสที่ใช การวัดตัว
การสรางแบบ แยกแบบ การตัดเย็บ การตกแตงดวยการปกมุก ไหม เลื่อม การ
ดูแลรักษา ฝกปฏิบัติการตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรี ตามสมัยนิยม

4524308

การตัดเย็บชุดวายน้ํา
2(1-2)
Swimming Suit
ชนิด ลักษณะเสื้อผาชุดวายน้ํา เสื้อคลุมอาบน้ํา การเลือกซื้อ ดูแลรักษา
การเลือกผา วัสดุตาง ๆ ประกอบการตัดเย็บ การวัดตัว การสรางแบบ แยกแบบ
ฝกปฏิบัติการตัดเย็บชุดวายน้ําและเสื้อคลุมอาบน้ํา

4524801

การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 3
5(450)
Field Experience in Clothing and Design 3
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และใหมกี ารปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ
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4524901

โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย
2(1-2)
Individual Study in Clothing and Design
ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงที่เรียนตามความสนใจพิเศษจากความรู
พื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซึ้ง และกวางขวางโดย
ไดรบั คําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย

4524902

ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย
2(1-2)
Special Problems in Clothing and Design
ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขปญหานั้น ๆ

4524903

สัมมนาเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย
1(1-0)
Seminar in Clothing and Design
ค น คว า เอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ต า ง ๆ จากแขนงที่ เ รี ย นทั้ ง ในและ
ตางประเทศ

4524904

การคนควาทดลองเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย
2(1-2)
Experimental Research in Clothing and Design
คนควาทดลองเกี่ยวกับงานดานเสื้อผา และเครื่องแตงกายตามความสนใจ
โดยใชประสบการณและความรูทไี่ ดศึกษาจากสถานศึกษา สื่อมวลชนทั้งในประเทศ
และตางประเทศมาประกอบการคนควาเพื่อใหไดขอ มูลใหม ๆ ในแขนงผาและเครื่อง
แตงกาย

4524905

หลักการออกแบบเครื่องแตงกายและการวาดหุน
3(2-2)
Principles of Apparel Design and Figure Drawing
หลักการออกแบบเครื่องแตงกาย การวาดหุน แรเงา และระบายสี เพื่อ
แสดงแบบเครื่องแตงกายประกอบหุน ในลักษณะทาทางตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ประเภทของเครื่องแตงกาย
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4524906

หลักการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป
3(3-0)
Principles of Apparel Ready to Ware
กระบวนการผลิต การออกแบบ การกําหนดขนาด การเลือกใชวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบหอ กฎหมายและมาตรฐาน
ของการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

4524907

การผลิตเสื้อผาตัวอยาง
3(2-2)
Sample Products
หลักและเทคนิคการทําแบบและการตัดเย็บเสื้อผา ตัวอยางขนาดมาตรฐาน
การดัดแปลงแบบตัดใหเหมาะสม การวัดทําขอมูล การใชวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิต
การฝกปฏิบัติขนั้ ตอนตาง ๆ ในกระบวนการผลิตเสื้อผาตัวอยาง

4524908

การทดสอบเสนใยและผลิตภัณฑจากสิ่งทอ
3(2-2)
Textile Testing
การทดสอบชนิดของเสนใย คุณสมบัติของเสนใยทางกายภาพ และทางเคมี
ศึกษาคุณสมบัติของความคงทนตาง ๆ ของผลิตภัณฑและวิเคราะหลักษณะของ
ผลิตภัณฑ

4524909

สีและการยอมสี
3(2-2)
Dye and Dyeing
ทฤษฎีของการมองเห็น
สารเคมีทใี่ ชในกระบวนการยอมชนิดและ
คุณสมบัติของสี หลักและเทคนิคการยอมสี การทําลวดลายจากการยอมสี การ
ทดสอบความคงทนของสี
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4524910

การควบคุมคุณภาพเสื้อผาและเครื่องแตงกาย
3(3-0)
Clothing and Textile Quality Control
หลักการควบคุมการผลิต การวางแผน การจัดระบบในการผลิต การ
วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานการผลิตเสื้อผาและเครื่อง
แตงกาย

4524911

เทคโนโลยีการตัดเย็บ
3(2-2)
Apperel Technology
รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผา โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
ชนิดของผา ประเภทของเครื่องแตงกาย และการใชอปุ กรณและจักรเย็บผาชนิด
ตาง ๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการตัดเย็บ

4524912

การทําความสะอาดเสื้อผา
3(2-2)
Clean Clothes
ประเภทของสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด โครงสรางและคุณสมบัติ
ของการทําความสะอาด การเลือกสารทําความสะอาดใหเหมาะสมกับชนิดและ
ประเภทของเสือ้ ผา รวมถึงประเภทและระบบการทํางานของเครื่องซักผา

4524913

หลักการตัดเย็บเสื้อผา
3(2-2)
Principles of Clothing Construction
วัสดุและอุปกรณในการตัดเย็บเสื้อผา หลักและเทคนิคการใชจักรเย็บผา
การวัดตัว การสรางแบบตัดเบื้องตน เสื้อและกระโปรง การใชเทคนิคตาง ๆ ใน
การตัดเย็บเสื้อผาใหสําเร็จ ใหเหมาะสมกับรูปราง
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หมูวชิ าบานและการจัดการทรัพยากร
(453)
หมูวิชาบานและการจัดการทรัพยากร ซึ่งอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตรไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. การจัดการ
(453-1--)
2. เครื่องมือเครื่องใช
(453-2--)
3. การตกแตงบาน
(453-3--)
4. งานบาน
(453-4--)
5.
(453-5--)
6.
(453-6--)
7.
(453-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(453-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(453-9--)
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หมูวชิ าบานและการจัดการทรัพยากร (453)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4531101
4531301
4532101
4532201
4532301
4532302
4532401
4532801
4533101
4533201
4533301
4533801
4534101
4534801
4534901
4534902
4534903
4534904

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การปรับปรุงที่อยูอาศัย
การตกแตงบาน
การจัดการเรื่องเวลา
เครื่องมือเครื่องใชในบาน
บานและการตกแตง
การจัดการที่อยูอาศัย
งานบานสําหรับครูประถมศึกษา
การฝกงานคหกรรมศาสตรในบาน
การวางแผนใชเนื้อที่หองปฏิบัติการ
การออกแบบเครื่องเรือนเครื่องใชสาํ หรับครอบครัว
การจัดการที่อยูอาศัย
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบานและการจัดการ
ทรัพยากร 3
การสงเสริมและเผยแพรการจัดการบานเรือน
การฝกประสบการณวชิ าชีพบานและการจัดการ
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)

436

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าบานและการจัดการทรัพยากร (453)
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น(ท-ป)

4531101

การปรับปรุงที่อยูอาศัย
2(1-2)
Household Improvement
ความสําคัญของที่อยูอาศัย ลักษณะของที่อยูอาศัยที่ดีนาอยู การปรับปรุงที่
อยูอาศัยและบริเวณ ใหถูกหลักสุขาภิบาล สวยงามใชประโยชนไดอยางเต็มที่และ
ปองกันอุบัติเหตุ ฝกปฏิบัติการปรับปรุงที่อยูอาศัย

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
การจัดการเกี่ยวกับเวลาที่นํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของบุคคลและ
ครอบครัวในสังคมปจจุบัน รวมทั้งในการประกอบอาชีพ
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4532201

เครื่องมือเครื่องใชในบาน
2(1-2)
Household Equipment
ในการเลือกซื้อ การใช การรักษา การปรับปรุงและการซอมแซมเครื่องมือ
เครื่องใชในบาน ซึ่งไดแก เครื่องใชในการประกอบอาหาร การทําความสะอาด ทํา
สวน
ตัดเย็บและซอมแซมเสื้อผา ซอมแซมบานเรือน เลี้ยงดูเด็ก งานอดิเรก
และงานประดิษฐของครอบครัว และเครื่องอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่มี อยูใ น
ทองตลาดปจจุบัน

4532301

บานและการตกแตง
2(1-2)
Housing and Home Decoration
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตครอบครัวที่มีผลกระทบตอ
ลักษณะที่อยูอาศัยในปจจุบัน การเลือกที่อยูอาศัยของครอบครัว การแบงกิจกรรมใน
บานเพื่อการตกแตงเครื่องเรือน และการจัดผังเครื่องเรือน การเลือกซื้อเครื่องเรือน
การใชสีในบาน ไฟฟาในบานและเครื่องประดับตกแตงบาน ฝกปฏิบัติการจัดผัง
และการทําหุนจําลอง

4532302

การจัดการที่อยูอาศัย
3(2-2)
House Management
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย กั บ ธรรมชาติ แ ละความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ธรรมชาติกับศิลปะที่จะนํามาใชกับงานตกแตงบริเวณบาน ความสําคัญของการจัด
สวน ประเภทของการจัดสวน และการนําหลักศิลปะมาใชในการจัดสวน ศึกษาวัสดุ
ในการจัดสวน เชน วัสดุธรรมชาติวัสดุแทนธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติเทียม การจัด
สวนแบบตาง ๆ กับสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ฝกปฏิบัติการจัดตกแตงบริเวณบาน
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4532401

งานบานสําหรับครูประถมศึกษา
2(1-2)
House Work for Elementary School Teachers
อาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว การเลือกซื้ออาหาร การเตรียม การ
ปรุงและการจัดอาหาร สุขาภิบาลอาหาร การเก็บและถนอมอาหาร
การเลี้ยงดูทารกและเด็ก การฝกสุขนิสัย เสื้อผาและเครื่องแตงกายของเด็ก
อาหารและการพักผอนสําหรับเด็ก
การเลือกเสื้อผาเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับวัย การตัดเย็บอยางงาย ๆ ดวย
มือและจักร การซอมแซม การดูแลและรักษาเครื่องแตงกาย การแตงกายที่เหมาะสม
กับบุคลิกภาพและวัย
ปญหาและความเปนอยูของครอบครัวไทยปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงตาง
ๆ ที่เปนปญหาตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสัมพันธในครอบครัว และการ
บริการตาง ๆ ภายในบาน การจัดการทรัพยากรของครอบครัว เครื่องมือและเครื่องใช
ที่อํานวยความสะดวกภายในบาน การดูแลและเก็บรักษา การจัดตกแตงภายในบาน
และบริเวณบาน การทํางานบานอยางงาย ๆ การเลือกซื้อเครื่องเรือนเครื่องใชตาง ๆ
ตามความจําเปน การดูแลรักษา การประดิษฐของใชและของตกแตงบานดวยการใช
วัสดุทอ งถิ่น

4532801

การฝกงานคหกรรมศาสตรในบาน
2(100)
Home Economics Practices
หลักการและการฝกปฏิบัติ การวางแผนบริหารงานบานและการตกแตงบาน
การกินอยู การสังคม และพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจน การเลีย้ งดูเด็ก

4533101

การวางแผนใชเนื้อที่หอ งปฏิบัติการ
2(1-2)
Planning Space
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับเนื้อที่ และสภาพแวดลอมที่ใชปฏิบัติการ
คหกรรมศาสตร การวางแผนใชเนื้อที่เพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ในวิชา
คหกรรมศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ การฝกปฏิบัติจัดหองปฏิบัติการอาหาร ตัดเย็บ
เสื้อผา งานประดิษฐและงานเลี้ยงเด็ก
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4533201

การออกแบบเครื่องเรือนเครื่องใชสาํ หรับครอบครัว
3(2-2)
Household Design
การออกแบบ สวนประกอบของการออกแบบที่เหมาะสมกับการนํามาใช
รูปแบบและลักษณะของวัสดุ เครื่องเรือนเครื่องใชในบานมุงความสําคัญของ
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ประโยชนใชสอยและความงาม

4533801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพบานและการจัดการทรัพยากร 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Housing and Resource
Management 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียน ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/หรือศึกษาจาก
ประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

4534101

การสงเสริมและเผยแพรการจัดการบานเรือน
2(1-2)
Housing and Home Management Extension
เทคโนโลยีพื้นบานเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เครื่องมือเครื่องใชเครื่องทุนแรง
ในการทํางานบาน การปรับปรุงพัฒนาและนําไปเผยแพรเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม

4534801

การฝกประสบการณวชิ าชีพบานและการจัดการทรัพยากร 3
5(450)
Field Experience in Houseing and Resource Management 3
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา ใหมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพบานและการจัดการทรัพยากร
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4534901

โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร
2(1-2)
Individual Study in Housing and Resource Management
ใหผเู รียนทําโครงการเฉพาะแขนงที่เรียนตามความสนใจพิเศษ จากความรู
พื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซึ้ง และกวางขวาง โดย
ไดรบั คําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย

4534902

ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร
2(1-2)
Special Problems in Housing and Resource Managements
ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัย เพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขปญหานั้น ๆ

4534903

สัมมนาเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร
1(1-0)
Seminar in Housing and Resource Managements
คนควาเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจยั ตาง ๆ จากแขนงที่เรียนทั้งในและ
ตางประเทศ

4534904

การคนควาทดลองเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร
2(1-2)
Experimental Resourch in Housing and Resource Managements
การคนควาทดลอง รวมทั้งการวิจัยใหม ๆ เกี่ยวกับเครื่องเรือนเครื่องใช
เครื่องทุนแรง และเครื่องประดับตกแตงบาน นํามารายงานและอภิปรายหาขอสรุป
รว มกั น เพื่อ นํ า ไปใช ป ระโยชน สํา หรั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน สัง คมและอาชี พ ทํ า
โครงการคนควาทดลองเรื่องที่นา สนใจดวยตนเอง
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หมูวชิ าพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
(454)
หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก ซึ่งอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. ครอบครัว
(454-1--)
2. พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
(454-2--)
3. การบริบาลผูสูงอายุและคนชรา
(454-3--)
4.
(454-4--)
5.
(454-5--)
6.
(454-6--)
7.
(454-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(454-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(454-9--)
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หมูวชิ าพัฒนาการครอบครัวและเด็ก (454)
รหัสวิชา
รหัสใหม
4541101
4541102
4541103
4541201
4541202
4542201
4542202
4543201
4543202
4543801
4544201
4544202
4544801
4544901
4544902
4544903
4544904

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
พัฒนาการครอบครัว
ความสัมพันธในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน
พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การดูแลเด็กและผูสูงอายุ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน
งานการเลีย้ งเด็ก
การสงเสริมการพัฒนาการเด็ก
การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเด็กกลุมพิเศษ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพัฒนาการครอบครัว
และเด็ก 3
กิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับเด็ก
กิจกรรมและการละเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
การฝกประสบการณวชิ าชีพพัฒนาการครอบครัว
และเด็ก 3
โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัว
และเด็ก
ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
สัมมนาเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
การคนควาทดลองเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัว
และเด็ก

2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(90)
2(1-2)
2(1-2)
5(450)
2(1-2)
2(1-2)
1(1-0)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าพัฒนาการครอบครัวและเด็ก (454)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4541101

พัฒนาการครอบครัว
2(2-0)
Family Development
ความสัมพันธของครอบครัว และสภาพแวดลอมที่มีอทิ ธิพลตอโครงสราง
ของครอบครัวในสังคมไทย การสรางคานิยม เปาหมายและการเตรียมพรอมเพื่อ
การสรางครอบครัวที่มนั่ คง บทบาทของสมาชิกในครอบครัว การวิเคราะห
ปญหาและแนวทางแกปญ
 หา

4541102

ความสัมพันธในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน
2(1-2)
Family Relationship and Youth Development
ความหมายของครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว ลักษณะของ
ครอบครัวไทย วัฎจักรของครอบครัว สิง่ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของ
ชีวิตครอบครัว การวางแผนชีวิต การเลือกคูครอง และการเตรียมตัวสมรส การ
ปรับตัวในชีวติ สมรส บทบาทของสามีและภรรยา ปญหาครอบครัว แนวทาง
ปองกันและแกไข

4541103

พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว
3(2-2)
Family Development and Relationship
ความหมายของครอบครัว
ความสัมพันธในครอบครัว ครอบครัวใน
สังคมไทย การสรางคานิยม เปาหมายและการเตรียมพรอมเพื่อสรางครอบครัวที่
มั่นคง วัฏจักรของครอบครัว สิ่งที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตครอบครัว
การวางแผนชีวิต การเลือกคูครอง การเตรียมตัวสมรส การปรับตัวในชีวิตสมรส
บทบาทของสมาชิ ก ในครอบครั ว การวิ เ คราะห ป ญ หาครอบครั ว แนวทางการ
ปองกันและแกไข
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4541201

การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
2(2-0)
Child Care
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็ก การสนองความตองการพื้นฐานของ
เด็ก วิธีการจัดประสบการณสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมความพรอมแกเด็ก และการ
แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา

4541202

การดูแลเด็กและผูสงู อายุ
2(1-2)
Child and Elderly Care
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ เด็ ก วั ย ต า ง ๆ และผู สู ง อายุ การดู แ ลเด็ ก และ
ผูสูงอายุที่มีสภาพปกติ
และสภาพบุคคลดังกลาวที่มีปญหาหรือมีความไม
สมบูรณ
บกพรองในเรื่องตาง ๆ การจัดกิจกรรมเพือ่ สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

4542201

การอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน
2(1-2)
Preschool Children Care
ผลการปฏิบัติตนของมารดาระหวางตั้งครรภ การคลอด การบริบาลทารก
พัฒนาการของเด็กตั้งแตวัยทารกถึงวัยเรียน เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต เพื่อ
ปลูกฝงทัศนคติ คานิยม และการอยูรว มกันในสังคม

4542202

งานการเลี้ยงเด็ก
2(1-2)
Baby and Child Care
การเลี้ยงดูทารกและเด็ก การฝกสุขนิสัย อาหาร เสื้อผาและเครื่องแตงกาย
และการพักผอนสําหรับเด็ก
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น(ท-ป)

4543201

การสงเสริมการพัฒนาการเด็ก
2(2-0)
Child Development
ความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก สิ่งตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการเติบโตทางกาย การพัฒนาทางจิตใจของทารก เด็กและวัยรุน ทําใหรูถึง
ความคิด และความรูสึกจากการแสดงออกของเด็กเตรียมความพรอมใหเด็กกอนเขา
โรงเรียน

4543202

การอบรมเลี้ยงดูเด็กและเด็กกลุมพิเศษ
2(1-2)
Child Care and Special Child
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การพั ฒ นาการของเด็ ก และเด็ ก กลุ ม พิ เ ศษ ความ
ตองการและการสนองความตองการขั้นพื้นฐานของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ วิธีการ
และการจัดประสบการณสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมความพรอมและพัฒนาการของเด็ก
และเด็กกลุมพิเศษ
การแกไขและสงเสริมพฤติกรรมของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ
องคการและหนวยความถี่ ใหความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ

4543801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Family and Child
Development 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ ความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยศึกษาจากสื่อตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ / หรือศึกษาจาก
ประสบการณตรง โดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
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น(ท-ป)

4544201

กิจกรรมเสริมประสบการณสาํ หรับเด็ก
2(1-2)
Special Activities for Children
ความหมายของกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเสริมประสบการณที่
เหมาะสมกับเด็กวัยตาง ๆ เชน งานศิลปะ ดนตรี คหกรรม พลศึกษา การ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม

4544202

กิจกรรมและการละเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
2(1-2)
Games and Activities to Reinference Child Development
ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของเด็ ก แต ล ะวั ย องค ป ระกอบของการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก เชน การละเลนบทบาทสมมุติ เทคนิคการเลานิทาน
ประกอบ การเชิดหุน การพับ การตัด การฉีก การปะกระดาษประกอบการเลน
กิจกรรมเขาจัง หวะประกอบเครื่อ งดนตรีอยางงา ย โดยเลือ กกิจ กรรมตาง ๆ ให
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

4544801

การฝกประสบการณวชิ าชีพพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 3
5(450)
Field Experience in Family and Child Development 3
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และใหมีการปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ

4544901

โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
2(1-2)
Individual Study in Family and Child Development
ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงที่เรียนตามความสนใจพิเศษ จากความรู
พื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการคนควา ใหมคี วามรูอยางลึกซึ้งและกวางขวาง โดยไดรบั
คําแนะนําอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชดิ ของอาจารย

447
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4544902

ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
2(1-2)
Special Problems in Family and Child Development
ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัย เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ

4544903

สัมมนาเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
1(1-0)
Seminar in Family and Child Development
ค น คว า เอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ต า ง ๆ จากแขนงที่ เ รี ย นทั้ ง ในและ
ตางประเทศ

4544904

การคนควาทดลองเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
2(1-2)
Experimental Research in Family and Child Development
คนควาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเด็กตามความสนใจจากชีวิตความเปน
จริง โดยใชความรู ประสบการณ สื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศมา
ประกอบการคนควาเพื่อใหไดขอ มูลที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิตใหสมบูรณ

448

หมูวชิ าศิลปประดิษฐ
(455)

หมูวิชาศิลปประดิษฐ ซึ่งอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปน ดังนี้
1. ดอกไมสดทักษะ
(455-1--)
2. ดอกไมเทียม
(455-2--)
3. ดอกไมแหง
(455-3--)
4. สิ่งประดิษฐอื่น ๆ
(455-4--)
5. งานอุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ
(455-5--)
6.
(455-6--)
7.
(455-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(455-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
(455-9--)
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หมูวชิ าศิลปประดิษฐ (455)
รหัสวิชา
รหัสใหม
4551101
4551102
4551103
4551104
4551401
4551402
4551403
4551404
4551405
4551406
4551407
4551408
4551409
4552101
4552102
4552103
4552104
4552105
4552106
4552107
4552108
4552201
4552202
4552203
2552204

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
งานดอกไมสดและใบตอง
การจัดพาน
เครื่องแขวนไทย
งานใบตอง
งานเย็บ-ปก-ถัก-รอย
หัตถกรรมทองถิ่น
การประดิษฐเศษวัสดุ
การประดิษฐงานกระดาษ
งานสานและงานทอ
งานถัก
งานเย็บ
งานปก
งานรอย
การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ
การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย
งานใบตองวิจติ รศิลป
การรอยมาลัย
การแกะสลักผักและผลไม
พานดอกไมสด
พวงมาลัยดอกไมสด
หลักการจัดดอกไมและไมประดับ
การประดิษฐดอกไมเทียม
การจัดดอกไมเทียม
การประดิษฐใบไมเทียม
การจัดใบไมเทียม

2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1 –2)

450

รหัสวิชา
รหัสใหม
2552401
4552402
4552403
4552404
4552405
4552501
4552801
4552802
4552901
4553101
4553102
4553103
4553104
4553105
4553106
4553107
4553108
4553109
4553110
4553111
4553112
4553113
4553201
4553202
4553301
4553302

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
การเขียนลวดลาย
การประดิษฐตุกตา
การประดิษฐผลิตภัณฑจากใยพืช
การหอของขวัญ
งานถัก งานสาน และงานทอ
การประดิษฐดอกไมเทียมเพื่อการอุตสาหกรรม
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 1
โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 1
การจัดดอกไมแบบญี่ปุน
การจัดดอกไมแบบตะวันตก
การจัดดอกไมในงานพิธมี งคลสมรส
การจัดดอกไมในงานพิธอี วมงคล
งานใบตองเทียม
พานดอกไมสดแบบวิจติ รศิลป
พวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจติ รศิลป
เครื่องแขวนไทยดอกไมสดแบบประยุกตศลิ ป
การแกะสลักผัก
การปอกควานและการแกะสลักผลไม
การจัดพวงมาลา
การจัดชอดอกไม
การจัดกระเชาดอกไม
การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ
การจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค
การทําดอกไมแหง
การจัดดอกไมแหง

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
3(270)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

451

รหัสวิชา
รหัสใหม
4553401
4553402
4553403
4553404
4553405
4553406
4553407
4553801
4554101
4554102
4554103
4554104
4554105
4554106
4554107
4554108
4554109
4554110
4554111
4554301
4554302
4554303
4554401
4554402
4554403
4554404

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
การประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก
งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ
เครื่องหอม
บุหงา
ของชํารวย
ศิลปะการปน
งานประดิษฐทวั่ ไป
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 3
การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป
การจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท
พานดอกไมเทียม
พวงมาลัยดอกไมเทียม
เครื่องแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประยุกตศลิ ป
การแกะสลักวัสดุเนื้อออน
พานดอกไมเทียมแบบวิจติ รศิลป
พวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจติ รศิลป
เครื่องแขวนไทยดอกไมสดแบบประณีตศิลป
เครื่องแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป
ผลิตภัณฑจากเทียน
เทคนิคการทําดอกไมแหง
การจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค
การบรรจุหีบหองานศิลปประดิษฐ
ศิลปะการพับผา
เครื่องหอมและของชํารวย
การประดิษฐตุกตาไทย
การเขียนลวดลายบนผา

2(1-2)
2(1-2)
2(1 -2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(90)
2(1-2)
3(2-2)
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(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

452

รหัสวิชา
รหัสใหม
4554501
4554801
4554901
4554902
4554903
4554904
4554905

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

รหัสเกา
งานประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 3
โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ
ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ
สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ
การคนควาทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ
งานประดิษฐจากเทียน

3(2-2)
5(450)
3(2-2)
2(1-2)
1(1-0)
2(1 -2)
2(1-2)

453

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าศิลปประดิษฐ (455)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4551101

งานดอกไมสดและใบตอง
2(1-2)
Thai Traditional Floral Arrangement
ความเปนมา คุณคาของดอกไมสดและใบตอง หลักการเลือก การเตรียม
การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการประดิษฐงาน ดอกไมสดและใบตอง ฝก
ปฏิบัติเพื่อใชในชีวติ ประจําวัน และงานประเพณีนิยม

4551102

การจัดพาน
2(1-2)
Floral Tray Arrangement
คุณประโยชน ข องการจั ด พาน การเลื อก การใช แ ละการดู แ ลรัก ษาวัส ดุ
อุปกรณ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของการจัดพานแบบตาง ๆ การนําหลักศิลปะ
มาใชออกแบบ เพื่อใชในงานประเพณีนยิ มและโอกาสพิเศษ

4551103

เครื่องแขวนไทย
Floral Hanging Arrangement

3(2-2)

คุณประโยชนของเครื่องแขวนดอกไม รูปแบบและขนาดของเครื่องแขวน
ดอกไมของไทย การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลวัสดุอปุ กรณการ
ประดิษฐเครื่องแขวนไทย หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการประดิษฐ ฝกปฏิบัติ
การประดิษฐ โครงลําตัวและเครื่องแตงตัว เชน โครงไม โครงลวดตาขาย
อุบะ แบบ เฟอง ดอกขา ดอกทัดหู ฯลฯ การแตงตัวเครื่องแขวนขนาดตาง ๆ เพื่อใช
ในโอกาสพิเศษ

454
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4551104

งานใบตอง
2(1-2)
Banana-Leaf Craft
คุณคาของานใบตอง การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ การประดิษฐงานใบตอง รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐ งาน
ใบตองเพือ่ ใชในชีวติ ประจําวันและโอกาสพิเศษ ฝกปฏิบัติการหอขนม หออาหาร
ประดิษฐกระทงดอกไม กระทงลอย บายศรีปากชาม บายศรีตน พานดอกไม
ธูปเทียน แตงเทียนพรรษา และภาชนะสวยงาม ฯลฯ

4551401

งานเย็บ-ปก-ถัก-รอย
2(1-2)
Embroidery
คุณประโยชนของการเย็บ ปก ถัก รอย เครื่องมือ เครื่องใช ฝก
ปฏิบัติงานการถักนิตติ้ง โครเชท แทตติ้ง แฮรพิน การปก การเย็บ การมัดปม
และการรอยวัสดุชนิดตาง ๆ เพื่อนําไปใชเปนของเลน ของใช และเครื่องประดับ

4551402

หัตถกรรมทองถิ่น
2(1-2)
Local Craft
วัฒนธรรมทองถิ่นที่มผี ลตอหัตถกรรม ชนิดของหัตถกรรมที่มอี ยูใน
ทองถิ่น การเตรียมวัสดุ การผลิต การเก็บรอการจําหนาย การพัฒนาหัตถกรรม
ทองถิ่น โดยใชหลักศิลปะและการออกแบบ การใชเทคโนโลยีและความรูทาง
วัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่น การสงเสริมเรื่องการลงทุนและ
แรงงาน โดยใหไดผลงานที่มีคุณภาพสูงทั้งประโยชนใชสอยและความสวยงาม

4551403

การประดิษฐเศษวัสดุ
2(1-2)
Waste Material Craft
คุณประโยชนของการประดิษฐเศษวัสดุ การนําวัสดุเหลือใช เชน กระดาษ
เศษผา ขวดพลาสติก ขวดแกว ริบบิ้น ไหมพรม ดาย ฯลฯ มาประดิษฐตามหลัก
ศิลปะ เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยตามความงาม

455
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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4551404

การประดิษฐงานกระดาษ
2(1-2)
Paper Craft
คุ ณ ประโยชน ข องการประดิ ษ ฐ ง านกระดาษ การนํ า กระดาษต า ง ๆ มา
ประดิษฐเปนของเลน ของใช และเครื่องประดับ โดยใชหลักศิลปะในการออกแบบ
การเลือกวัสดุมาใชประกอบ การพับ ตัด ปะ ปน ฉลุ สาน และตกแตงได
อยางเหมาะสมกลมกลืน

4551405

งานสานและงานทอ
2(1-2)
Weaving
รูปแบบและคุณประโยชน ผลิตภัณฑงานสานและงานทอ การเลือก การ
เตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณ งานสานและงานทอ วิธีการสอนและ
วิธีการทอดวยมือและเครื่องจักร การใชหลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานสานและ
งานทอจากวัสดุตาง ๆ เพื่อเปนของเลน ของใช และเครื่องประดับ

4551406

งานถัก
2(1-2)
Craft and Handicraft
รูปแบบผลิตภัณฑงานถักประเภทตาง ๆ คุณประโยชนและโอกาสใชสอย
การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณงานถักประเภทตาง ๆ
การออกแบบฝกปฏิบัติ งานถักโครเชท แฮรพินท แฮรลูม นิตติ้ง แทตเชท มาเครเม
ฯลฯ เปนเสื้อผาและของใช

4551407

งานเย็บ
Sewing

2(1-2)

คุ ณ ประโยชน ข องงานเย็ บ การเลื อ ก การใช การดู แ ลและรั ก ษาวั ส ดุ
อุปกรณ หลักการ วิธีการและขั้นตอนของงานเย็บดวยมือและเครื่องจักร การใช
หลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานเย็บ เพื่อฝกปฏิบัติงานเย็บเปนของใชของที่ระลึก
ของเลนและเครื่องประดับ
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4551408

งานปก
2(1-2)
Embroidery
คุณประโยชนของงานปก การเลือก การใช การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
หลักการ วิธีการและขั้นตอนของงานปกดวยมือและเครื่องจักร งานปกทั่วไป การ
ใชหลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานปกเพื่อฝกปฏิบัติงานปกเปนของใชของที่
ระลึกและเครื่องประดับ

4551409

งานรอย
2(1-2)
Garland
คุณประโยชนของงานรอย การเลือก การใช การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
หลักการ วิธีการและขั้น ตอน ของงานรอยวัสดุตาง ๆ การใชห ลัก ศิลปะในการ
ออกแบบผลิตงานรอย เพื่อฝกปฏิบัติงานรอยเปนของใช ของที่ระลึก เครื่องประดับ
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
และการดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ การจั ด ดอกไม ใ นงานประเพณี ไ ทย เช น งาน
อุปสมบท งานมงคลสมรส งานศพ

457
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4552103

งานใบตองวิจติ รศิลป
3(2-2)
Advanced Banana-Leaf Craft
ผลิตภัณฑงานใบตองที่ประณีตวิจิตรบรรจง การเลือก การเตรียม การใช
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐผลิตภัณฑ
งานใบตอง เพื่อใชในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ เชน ถาด ชาม พาน แจกัน
กระเชา โถ ผอบ ซอง สําหรับใสชอ ดอกไม การแตงเทียนพรรษาบายศรีใหญ

4552104

การรอยมาลัย
3(2-2)
Thai Garland
ความหมาย คุณคา และรูปแบบของพวงมาลัย การเลือก การเตรียม การใช
และการดูแลรักษาอุปกรณรอยมาลัย วิธีการและขั้นตอนการรอย ฝกปฏิบัติแตงตัว
มาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยลูกเดือย มาลัยสามเหลี่ยม มาลัยแบน เครื่องแตงตัวมาลัย
เชน อุบะแบบตาง ๆ การแตงตัวมาลัยเปนมาลัยชํารวย มาลัยชายเดียว และมาลัย
สองชายเพื่อใชในโอกาสตาง ๆ

4552105

การแกะสลักผักและผลไม
2(1-2)
Vegetable and Fruit Carving
คุณคาและโอกาสใชสอยผักและผลไมแกะสลักปอกควาน การเลือก การ
เตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการแกะสลัก
นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติการแกะสลัก ปอก ควานผักและผลไม เพื่อใชในการ
ประดับภาชนะใสอาหาร รับประทานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการนําไปใชใน
ลักษณะอื่นๆ

4552106

พานดอกไมสด
2(1-2)
Fresh Floral Tray Arrangement
คุณประโยชนของการจัดดอกไมสด การเลือก การเตรียม การใชและการดู
และรักษาวัสดุอุปกรณ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของการจัดพานดอกไมสด
แบบต า ง ๆ การนํ า หลั ก ศิ ล ปะมาใช อ อกแบบจั ด พานดอกไม ส ด เพื่ อ ใช ใ นงาน
ประเพณีนยิ มและโอกาสพิเศษ
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4552107

พวงมาลัยดอกไมสด
3(2-2)
Fresh Floral Garland Arrangement
ความหมาย คุณคา และรูปแบบของพวงมาลัยดอกไมสด การเลือก การ
เตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณรอยมาลัย ดอกไมสด วิธีการและ
ขั้ น ตอนการร อ ย ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารร อ ยมาลั ย ซี ก มาลั ย กลม มาลั ย ลู ก เดื อ ย มาลั ย
สามเหลี่ยม มาลัยแบน เครื่องแตงตัวมาลัย

4552108

หลักการจัดดอกไมและไมประดับ
3(2-2)
Flower Arrangement and Ornamental Plants
วัตถุประสงค รูปแบบพื้นฐานของการจัดดอกไมและไมประดับ ชนิด
ลักษณะ และประเภทของดอกและใบที่ใชในการจัดดอกไมและตกแตงไมประดับ
การเลือกซื้อและการดูแลรักษาดอกไมและไมประดับ วัสดุและอุปกรณในการจัด
ดอกไมและการตกแตงไมประดับเทคนิคตาง ๆ ทีใ่ ชในการจัดดอกไมและตกแตงไม
ประดับองคประกอ บ และหลักการออกแบบทีใ่ ชในการจัดดอกไมและการตกแตง
ไมประดับ บทเรียนพื้นฐานในการจัดดอกไมแบบนานาชาติ ทัง้ แบบวิจิตรศิลปและ
แบบประณีตศิลปการวิเคราะหการจัดดอกไมและตกแตงไมประดับในรูปแบบตาง ๆ

4552201

การประดิษฐดอกไมเทียม
3(2-2)
Artificial Flowers
คุณประโยชนของดอกไมเทียม การเลือก การเตรียม การใชและการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐดอกไมเทียม เพื่อนําไปใชใน
โอกาสตาง ๆ ฝกปฏิบัติการ โดยนําวัสดุในทองถิ่น เชน ผา กระดาษ เกล็ดปลา
เปลือกหอย ใบไมขี้ผึ้ง ขนมปง ฯลฯ มาใชในการออกแบบและประดิษฐดอกไม
เทียม
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4552202

การจัดดอกไมเทียม
2(1-2)
Artificial Floral Arrangement
จุดมุงหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดดอกไมเทียมฝกปฏิบัติการเตรียมดอกไม ใบไม กิ่ง
ไม และวั สดุ อุ ปกรณ ต าง ๆ ใหพ รอ มกอ นจัด ฝ ก จั ด ดอกไม แ ละใบไมเ ที ย มจน
สามารถนําไปใชได

4552203

การประดิษฐใบไมเทียม
2(1-2)
Artificial Leaf
จุดมุงหมายของการประดิษฐใบไมเทียม การเลือก การเตรียม การใชและ
การดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณ ขัน้ ตอนและวิธีการประดิษฐใบไมเทียมทั้งเลียนแบบจาก
ธรรมชาติและแบบสรางสรรค ปฏิบัติการประดิษฐใบไมเทียม และสวนตาง ๆ ของ
ใบไมเทียมตลอดจนสามารถจัดเปนชอ กอ และตน เพื่อนําไปใชสอยอยางเหมาะสม

4552204

การจัดใบไมเทียม
2(1-2)
Artificial Leaf Arrangement
จุดมุงหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลวัสดุ
อุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัดใบไมเทียม ฝกออกแบบรูปทรงการจัด เทคนิคการ
ปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมใบไม เ ที ย มลั ก ษณะต า ง ๆ ให อ ยู ใ นสภาพที่ ดี ก อ นจั ด และ
ปฏิบัติการจัดใบไมเทียมตามธรรมชาติ รูปทรงตาง ๆ แบบสรางสรรค รูปทรงอิสระ
เพื่อนําไปใชในชีวติ ประจําวันและในโอกาสพิเศษ
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4552401

การเขียนลวดลาย
2(1-2)
Painting
คุณคาและโอกาสใชสอย งานเขียนลวดลายบนวัสดุ การเลือก การเตรียม
การใช และการดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ รู ป แบบและขั้ น ตอน เทคนิ ค การเขี ย น
ลวดลาย วัสดุเครื่องใชตาง ๆ เชน ผา กระจก กระดาษ ไม กระเบื้อง ฯลฯ ฝก
ออกแบบลวดลายและปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ

4552402

การประดิษฐตกุ ตา
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
เปนของใชเครื่องประดับหรือของชํารวย

4552404

การหอของขวัญ
2(1-2)
Gift Wrapping
ความสําคัญ จุดมุงหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช และการ
ดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารห อ ของขวั ญ เช น กล อ ง กระเช า
กระจาด โถ ขวด ฯลฯ ฝกออกแบบและปฏิบัติการหอของขวัญเพื่อนําไปใชใ น
โอกาสตาง ๆ
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4552405

งานถัก งานสานและงานทอ
2(1-2)
Knitting and Weaving
ความรูพื้นฐาน หลักการอานแบบ เขียนแบบ และออกแบบงานถัก งาน
สาน และงานทอ การใช การซอมแซม และการเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุที่ใชแตละ
งาน การฝกปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใชในชีวติ ประจําวันและโอกาสพิเศษ

4552501

การประดิษฐดอกไมเทียมเพื่อการอุตสาหกรรม
2(1-2)
Artificial Flowers for Commercial
การออกแบบ การประดิ ษ ฐ ด อกไม เ ที ย ม การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ
กระบวนการผลิตใหไดปริมาณมากในเวลาจํากัด การเก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย
การพัฒนาผลิต-ภัณฑใหดียงิ่ ขึ้น

4552801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Handicrafts 1
การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การประดิษฐ
ผลิต-ภัณฑจากใยพืช เชน กลวย กก กานผักตบชวา ปอ ปานศรนารายณ ใบลาน
ใบพ อ รกมะพร า ว นํ า หลั ก ศิ ล ปะมาฝ ก ปฏิ บั ติ ประดิ ษ ฐ พื ช ให เ ป น ของใช
เครื่องประดับหรือของชํารวย

4552802

การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 1
3(270)
Field Experience in Handicrafts 1
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐในสถานประกอบการ และใหมีการ
ปฐมนิเทศ ติดตามผล และปจฉิมนิเทศ
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4552901

โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 1
3(2-2)
Individual Study in Handicraft 1
เสนอโครงการศึ ก ษาเอกเทศศิ ล ปประดิ ษ ฐ ต ามความสนใจพิ เ ศษ จาก
รายวิ ช าที่ เ คยศึ ก ษามา เพื่ อ ให มี ค วามรู ลึ ก ซึ้ ง กว า งขวางขึ้ น เฉพาะเรื่ อ งภายใต
คําปรึกษาของอาจารย และผูเกี่ยวของ การเสนอผลงานเพื่อประเมินผลและปจฉิม
นิเทศ

4553101

การจัดดอกไมแบบญี่ปุน
2(1-2)
Floral Arrangement in Japanese Style
คุณคาของดอกไม รูปแบบการจัดดอกไมแบบญี่ปุน การเลือก การเตรียม
การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการจัดดอกไม การออกแบบจัดดอกไมให
เหมาะสมกับโอกาสพิเศษ หลักการวิธีการและขั้นตอนการจัด สามารถจัดดอกไม
แบบธรรมชาติ แบบญี่ปุน เพื่อใชในชีวติ ประจําวันและโอกาสพิเศษ

4553102

การจัดดอกไมแบบตะวันตก
2(1-2)
Floral Arrangement in Western Style
คุณคาของดอกไม รูปแบบการจัดดอกไมแบบตะวันตก การเลือก การ
เตรียมการใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไมแบบ
ตะวั น ตก ฝ ก ออกแบบและปฏิ บั ติ ก ารจั ด ดอกไม แ บบตะวั น ตก เพื่ อ ใช ใ น
ชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ
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4553103

การจัดดอกไมในงานพิธีมงคลสมรส
3(2-2)
Floral Arrangement for Wedding Ceremonies
ความเปนมา คุณประโยชนและวัฒนธรรมการจัดดอกไมในงานพิธีมงคล
สมรส การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ วิธีการและ
ขั้นตอนการประดิษฐมาลัยบาว-สาว ชอดอกไมติดผม ติดเสื้อ ดอกไมชํารวย พาน
รั บ น้ํ า พระพุ ท ธมนต ดอกไม บู ช าพระ ขั น หมาก ขั น หมั้ น พานเชิ ญ ขั น หมาก
กระทงไหว ดอกไมประดับตกแตงสถานที่ เกณฑการตัดสินใจเลือกแบบ ออกแบบ
จัดดอกไมเพื่อให เหมาะสมกับงานพิธขี องแตละบุคคล ฝกปฏิบัติจัดดอกไมในงาน
พิธีสมรสจนสามารถนําไปใชได

4553104

การจัดดอกไมในงานพิธีอวมงคล
3(2-2)
Floral Arrangement for Funeral Ceremonies
จุดมุงหมาย วัฒนธรรมในการจัดดอกไมในงานพิธีงานศพ การออกแบบ
การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัด
ดอกไมในพิธีงานศพ เชน ดอกไมบูชาพระ ดอกไมถวายพระ ดอกไมบูชาและ
ประดับหีบศพ กรอบรูป เมรุ ดอกไมจันทน และพวงมาลัย ฝกออกแบบ เลือก
แบบและปฏิบัติในพิธงี านศพจริงได

4553105

งานใบตองเทียม
3(2-2)
Artificial Banana Leaf Craft
รูปแบบผลิตภัณฑงานใบตองเทียม การเลือก การเตรียม การใช และการดู
ละรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐงานใบตองเทียมเพื่อใชในโอกาส
ต า ง ๆ เช น กระทงใส ด อกไม แจกั น พาน ผอบ โถ ซอง บายศรี ฯลฯ ฝ ก
ออกแบบและปฏิบัติงานใบตองเทียม
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4553106

พานดอกไมสดแบบวิจติ รศิลป
3(2-2)
Advanced Fresh Floral Arrangement
คุณประโยชน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษา
วัสดุอปุ กรณ ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดพานดอกไมสดแบบวิจิตรบรรจง ทีป่ ระณีต
ซั บ ซ อ น ฝ ก ออกแบบและปฏิ บั ติ ก ารจั ด พานดอกไม ส ดเพื่ อ บู ช าพระ ขั น หมั้ น
ขันหมาก พานเชิญขันหมาก พานรับน้ําพระพุทธมนต ฯลฯ เพื่อใชในประเพณีนิยม
และโอกาสพิเศษ

4553107

พวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจติ รศิลป
3(2-2)
Advanced Fresh Garland Arrangement
คุณประโยชน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจิตรพิศดาร
รูปทรงและลวดลายยากขึ้น ฝกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐพวงมาลัยดอกไม
สดแบบวิจติ รศิลป ประณีตซับซอนขึ้น เพื่อใชในโอกาสพิเศษ

4553108

เครื่องแขวนไทยดอกไมสดแบบประยุกตศิลป
3(2-2)
Floral Hanging Arrangement in Applied Arts Style
คุ ณ ค า ประโยชน และโอกาสที่ ใ ช เ ครื่ อ งแขวนไทย ดอกไม ส ดแบบ
ประยุกตศิลป การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาอุปกรณการประดิษฐ
เครื่องแขวนไทย ดอกไมสดแบบประยุกตศิลป ฝกปฏิบัติการประดิษฐสวนตาง ๆ
ของเครื่องแขวน
การแตงตัวเครื่องแขวน เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ อยาง
เหมาะสม

4553109

การแกะสลักผัก
3(2-2)
Vegetable Carving
รูปแบบ วัฒนธรรมไทย ที่มาแหงงานประณีตศิลป การแกะสลักผัก การ
เลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ วิธีการและขั้นตอนการ
แกะสลักผัก การฝกออกแบบและแกะสลักผักเพื่อนําไปใชประดับภาชนะใสอาหาร
ประดับโตะ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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4553110

การปอกควานและการแกะสลักผลไม
3(2-2)
Fruit Carving
รูปแบบวัฒนธรรมไทย ที่มาแหงงานประณีตศิลป การปอกควาน และ
แกะสลั ก ผลไม การเลื อ ก การเตรี ย ม การใช และการดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ
วิธีการและขั้นตอนการปอกควานและแกะสลักผลไม ฝกออกแบบและปฏิบัติการ
ปอกควานแกะสลักผลไมตามแบบโบราณ และแบบสรางสรรค เพื่อนําไปใชตาม
ความเหมาะสม

4553111

การจัดพวงมาลา
2(1-2)
Wreth
ความเปนมา คุณประโยชน รูปแบบของพวงมาลา การออกแบบ การเลือก
การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัดพวงมาลา
ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดพวงมาลา เพื่อใชใหเหมาะสมกับ
บุคคล

4553112

การจัดชอดอกไม
2(1-2)
Bouqet
ความเปนมา คุณประโยชน รูปแบบของชอดอกไม การออกแบบ การ
เลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอน และวิธีการจัดชอ
ดอกไม ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดชอดอกไมเพื่อใชใน
โอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

4553113

การจัดกระเชาดอกไม
2(1-2)
Flower Arrangement in Basket
ความเปนมา คุณประโยชน รูปแบบของกระเชาดอกไม ขั้นตอนและ
วิธีการจัดดอกไม ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัตกิ ารจัดกระเชาดอกไม
เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
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4553201

การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ
3(2-2)
Artificial Flowers in Natural Styles
คุณคาของการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ การเลือก การเตรียม
การใช และการดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณในการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ
รูปแบบ วิธีการขั้นตอนการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ ฝกปฏิบัติการ
ประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติชนิดตาง ๆ เลียนแบบธรรมชาติ เชน ดอกไม
กลีบลา กลีบซอน และดอกทรงกรวย ตลอดจนสวนประกอบตาง ๆ ของดอก ใบ
และชอ เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับโอกาส

4553202

การจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค
2(1-2)
Creative Artificial Floral Arrangement
จุดมุงหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณ
ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค ฝกปฏิบัติการเตรียมการปรับปรุง
แกไขดอกไม ใบไม กิง่ ไม ฯลฯ ใหอยูในสภาพเรียบรอยกอนนําไปจัด ฝกจัด
ดอกไมเทียมแบบและรูปทรงตาง ๆ ตลอดจนแบบอิสระที่สรางสรรคเองได เพื่อ
นําไปใชในโอกาสพิเศษ

4553301

การทําดอกไมแหง
2(1-2)
Dry Flower Making
ศึกษาการคนควาทดลองในการทําดอกไมสด ใหเปนดอกไมแหงที่สวยคง
รูปลักษณ สีสันไวมากที่สุด ใชประโยชนไดนาน โดยวิธีธรรมชาติ และการใช
เทคโนโลยี การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณ ขั้นตอนและ
วิธีการทําดอกไมแหง ปฏิบัติการคนควาทดลอง
ภายใตการนิเทศของอาจารย
การนําเสนอผลงานการวิเคราะหปญ
 หาที่พบเพื่อเปนแนวทางในการคนควาทดลอง
ตอไป
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4553302

การจัดดอกไมแหง
2(1-2)
Dry Floral Arrangement
คุณคาการจัดดอกไมแหงแบบเบื้องตน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การ
ใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไมแหงแบบเบื้องตน
เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ และเพื่อการจําหนาย ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัด
ดอกไมแหงแบบเบื้องตน

4553401

การประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก
2(1-2)
Children’s Toy Making
ประโยชน ข องของเล น สํ า หรั บ เด็ ก องค ป ระกอบที่ ตอ งพิ จ ารณาในการ
ประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก ออกแบบและประดิษฐของเลนที่ใชการไดดีมีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กทุกเพศ ทุกวัย

4553402

งานประดิษฐสาํ หรับผูสงู อายุ
2(1-2)
Craft for the Elderly
ความสําคัญและความจําเปนในการใชเวลาวางของผูสูงอายุ ประเภทของ
งานอดิเรก งานประดิษฐจากวัสดุตาง ๆ เชน ผา ไหม ริบบิ้น เชือก ขวด กระดาษ
ฯลฯ ฝ ก ออกแบบและปฏิ บั ติ ก ารประดิ ษ ฐ ข องใช ของเล น ของชํ า ร ว ย และ
เครื่องประดับจากวัสดุตาง ๆ ใหเหมาะกับเพศและวัย

4553403

เครื่องหอม
2(1-2)
Perfume
ความเปนมา คุณประโยชนของเครื่องหอมที่ใชในชีวิตประจําวัน การเลือก
การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณ ขัน้ ตอนและวิธีการทําเครื่องหอม
ฝกปฏิบัติและคนควาทดลองเพื่อสรางสรรคผลงาน
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4553404

บุหงา
2(1-2)
Pot Pourri
ความเปนมา คุณประโยชนของบุหงา ชนิดของพืชที่นํามาทําบุหงา เชน
ไมหอม สมุนไพร เครื่องเทศ ฯลฯ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษา
วั ส ดุ อุ ป กรณ วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการทํ า บุ ห งา ฝ ก ออกแบบปฏิ บั ติ ทํ า บุ ห งาสด
บุหงาแหง เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ

4553405

ของชํารวย
2(1-2)
Souvenir
ความเปนมา คุณประโยชนของของชํารวย รูปแบบ การเลือก การเตรียม
การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐของชํารวย เพื่อ
ใชในโอกาสตาง ๆ

4553406

ศิลปะการปน
2(1-2)
Sculpture Arts
จุดมุงหมาย คุณประโยชนของผลิตภัณฑงานปน จากวัสดุประเภทแปง เชน
แปงขาวเหนียว แปงขนมปง สบู ดินเหนียว เยื่อกระดาษ ฯลฯ การเลือก การ
เตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอปุ กรณการปน ผลิตภัณฑงานปน ฝกออกแบบ
และนําหลักศิลปะมาปนเปนรูปทรงตาง ๆ เชน ตุกตุนตุกตา ดอกไม ผัก ผลไม
อาหาร ฯลฯ เพื่อนําไปใชเปนของเลน ของใช เครื่องประดับและของชํารวย

4553407

งานประดิษฐทวั่ ไป
2(1-2)
Crafts
จุดมุงหมาย คุณประโยชนรูปแบบงานประดิษฐทั่วไป การออกแบบ การ
เลื อ ก การเตรี ย ม การใช แ ละการดู แ ลรั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร
ประดิษฐผลิตภัณฑตาง ๆ ของใชของชํารวย ของเลน เครื่องประดับ จากวัสดุที่มีอยู
ในทองถิ่นและวัสดุเหลือใชเกิดประโยชนสูงสุดมีคุณคาทางศิลปะ การฝกคิดตนทุน
และราคาจําหนาย การจัดนิทรรศการ
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4553801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Handicrafts 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ โดยศึกษาจากสื่อ
ตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/หรือศึกษาจากประสบการณตรงโดยการ
ทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ และฝกปฏิบัติจริง
ในสถานศึกษา

4554101

การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป
2(1-2)
Floral Arrangement in Applied Arts Style
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและวิธีการจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป
การเลือก การเตรีย ม การใชและการดูแลรักษาอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัด
ดอกไมแบบประยุกตศิลป โดยการผสมผสานระหวางแบบไทย แบบตะวันออกและ
แบบตะวันตก ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดทั้งแบบธรรมดา และแบบพิธีการเพื่อ
ใชในโอกาสตาง ๆ

4554102

การจัดดอกไมในงานพิธีอปุ สมบท
3(2-2)
Floral Arrangement for Buddhist Ordinations
ความเป น มา คุ ณ ประโยชน แ ละวั ฒ นธรรมการจั ด ดอกไม ใ นงานพิ ธี
อุปสมบท รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐดอกไมบูชาพระรัตนตรัย กรวยอุปชฌาย พุมคู
สวนดอกไมคลุมไตร พานดอกไมธูปเทียน ดอกไมถวายพระ ดอกไมอธิษฐาน
เกณฑการตัดสินใจในการเลือกแบบ การออกแบบจัดดอกไมเพื่อใหเหมาะสมกับ
งานพิธีของแตละบุคคล ฝกปฏิบัติการจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบทจนสามารถ
นําไปใชได
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4554103

พานดอกไมเทียม
3(2-2)
Artificial Floral Tray Arrangement
คุณประโยชน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัดพานดอกไมเทียมแบบเบื้องตน ฝกออกแบบ และ
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด พานดอกไม เ ที ย มแบบเบื้ อ งต น จากวั ส ดุ ต า ง ๆ เพื่ อ ให ใ ช ไ ด ใ น
ระยะเวลายาวนานในสถานที่และโอกาสที่เหมาะสม

4554104

พวงมาลัยดอกไมเทียม
3(2-2)
Artificial Garland
คุณประโยชน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมเทียม ฝกออกแบบและ
ปฏิบัติการรอยมาลัยดอกไมเทียม รูปทรงและลวดลายเบื้องตน ประดิษฐเครื่อง
แตงตัว และการแตงตัวมาลัย เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ

4554105

เครื่องแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประยุกตศิลป
3(2-2)
Artificial Floral Hanging in Applied Arts Style
ความเป น มาและคุ ณ ประโยชน ข องเครื่ อ งแขวนไทยดอกไม เ ที ย มแบบ
ประยุกตศิลป รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลวัสดุอุปกรณวิธีการ
และขั้นตอนการประดิษฐสวนประกอบตาง ๆ การแตงตัว ฝกการออกแบบ และ
ประดิษฐเครื่องแขวนไทย ดอกไมเทียมแบบประยุกตเพื่อใชในโอกาสตาง ๆ

4554106

การแกะสลักวัสดุเนื้อออน
2(1-2)
Soft Material Carving
คุณประโยชน การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
ในการแกะสลักวัสดุเนื้อออน รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักวัสดุ
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 ขั้นตอนและวิธีการจัดพานดอกไมเทียมแบบวิจิตรบรรจงประณีต ซับซอน
ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไมเทียมแบบวิจิตรพิศดารจากวัสดุตาง ๆ
เพื่อใหใชประโยชนไดในระยะเวลายาวนาน

4554108

พวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป
3(2-2)
Advanced Artificial Garland
คุณประโยชน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษา
วัสดุอุป กรณ วิธีก ารและขั้ น ตอนการประดิษ ฐ พ วงมาลัย ดอกไมเ ที ย มแบบวิจิต ร
บรรจงประณีตซับซอน ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยมาลัยดอกไมเทียม รูปทรง
และลวดลายที่ประณีต วิจิตรพิศดาร การประดิษฐเครื่องแตงตัวมาลัย เพื่อนําไปใช
ในโอกาสที่เหมาะสม

4554109

เครื่องแขวนไทยดอกไมสดแบบประณีตศิลป
3(2-2)
Advanced Fresh Floral Hanging Arrangement
คุณคา ประโยชน โอกาสใชสอย การเลือก การเตรียม การใชและการดูแล
รักษา วัสดุอุปกรณ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐเครื่องแขวนไทยแบบประณีต
ศิลปอยางวิจติ รพิศดาร ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยและแตงตัว เครื่องแขวนไทย
แบบประณีตศิลป เพื่อใชในโอกาสพิเศษ

4554110

เครื่องแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป
3(2-2)
Advanced Artificial Floral Hanging Arrangement
ความเป น มาและคุ ณ ประโยชน ข องเครื่ อ งแขวนไทย ดอกไม เ ที ย มแบบ
ประณีตศิลป การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ วิธีการ
และขั้นตอนการประดิษฐสวนประกอบตาง ๆ การแตงตัว ฝกการออกแบบและ
ประดิษฐเครื่องแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป เพื่อใชในโอกาสพิเศษ
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4554111

ผลิตภัณฑจากเทียน
2(1-2)
Candle’s Products
คุณประโยชน ประวัติความเปนมา ศึกษาชนิดและคุณสมบัติ กรรมวิธีการ
ผลิต การใชเครื่องมือ ฝกปฏิบัติการออกแบบการผลิตเทียน สวนผสม และผลิต
ผลงานจากเทียน ควบคุมคุณภาพ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ การคิดตนทุนกําไร การ
บรรจุหีบหอ

4554301

เทคนิคการทําดอกไมแหง
2(1-2)
Techniques in Dry Flower Making
ศึกษาคนควาทดลองในการทําดอกไม – ใบไมสด ใหเปนดอกไม – ใบไม
แหง ที่สวยคงรูปลักษณ สีสันไวมากที่สุด ใชประโยชนไดนาน โดยวิธีธรรมชาติ
และการใชเทคโนโลยีสูงขึ้น การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ ขัน้ ตอนและวิธกี ารทําดอกไม – ใบไมแหงใหไดผลดียงิ่ ขึ้น หาวิธีการ
แกปญ
 หาที่พบจากการคนควา ทดลอง เพื่อนําไปใชประโยชนใหไดผลดี ปฏิบัติการ
คนควาทดลองภายใตการนิเทศของอาจารย การนําเสนอผลงานและประเมินผลงาน

4554302

การจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค
2(1-2)
Creative Dry Floral Arrangement
คุณคาการจัดดอกไมแหง รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไมแหงแบบเปนพิธีการและแบบ
สรางสรรค ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค เพื่อใชใน
โอกาสตางๆ

4554303

การบรรจุหบี หองานศิลปประดิษฐ
2(1-2)
Packaging
จุดมุงหมาย ความสําคัญ รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการบรรจุหีบหอใหสวยงาม ปลอดภัยเพิ่มคุณคา
จูงใจผูบริโภค เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจัดจําหนาย และการขนสง
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4554401

ศิลปะการพับผา
2(1-2)
Cloth Folding
คุณประโยชนของการพับผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาขนหนูเปนรูปทรงตาง ๆ
ในอดีตและปจจุบัน การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
หลักการและวิธกี ารพับผาแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวันและโอกาสตาง ๆ
เชน การพับผ า เช็ด มือ บนโตะ อาหาร การพับ ผา เปน ของชํา รว ย ของใชป ระดั บ
ตกแตง ฝกปฏิบัติจนสามารถนําไปใชได

4554402

เครื่องหอมและของชํารวย
2(1-2)
Perfume and Souvenir
ความเปนมา คุณประโยชน เครื่องหอม และของชํารวยชนิดตาง ๆ การ
เลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การปรุง อบ ร่ําเครื่องหอม
และการประดิษฐของชํารวยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาส

4554403

การประดิษฐตกุ ตาไทย
2(1-2)
Thai Dolls
ความเปนมา คุณประโยชน การออกแบบ การเลือก การเตรียม การใชและ
การดูแลวัสดุอปุ กรณในการทําตุกตาไทย 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 วิธีการและขั้นตอนการเขียนลวดลายบนผา ฝกออกแบบและ
ปฏิบัติการเขียนลวดลายบนผา เพื่อใชเปนของใช เครื่องประดับ และของที่ละลึก
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รหัส
4554501
3(2-2)

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

งานประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม
Crafts’ Products for Commercial
การออกแบบผลิตภัณฑงานศิลปประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม การเลือก
การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการผลิต กระบวนการผลิต การ
เก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย กระบวนการจําหนาย การพัฒนารูปแบบใหเหมาะสม
กับความตองการของตลาด

4554801

การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปประดิษฐ 3
5(450)
Field Experience in Handicrafts 3
การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ โดยการสงนักศึกษาไปฝกงาน
ตามสถานประกอบการงานวิชาชีพศิลปประดิษฐ 450 ชั่วโมง การประเมินผลของ
เจาของ กิจการ การพิจารณาผลการประเมินโดยอาจารยนิเทศก

4554901

โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3
3(2-2)
Individual Study in Handicrarts 3
ใหผูเรียนเสนอโครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐตามความสนใจพิเศษ
เพื่อศึกษาคนควาทดลองใหมคี วามรูอยางกวางขวาง และลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง โดยไดรับ
คําแนะนํา และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชดิ ของอาจารยและผูเกี่ยวของ การเสนอ
ผลงานเพื่อประเมินผลและปจฉิมนิเทศ

4554902

ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ
2(1-2)
Special Problems in Handicrafts
ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัย เพื่อหาแนว
การปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ภายใตคําแนะนําของอาจารย การเสนอรายงานการ
วิจยั ตออาจารยและผูเกี่ยวของ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4554903

สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ
1(1-0)
Seminar in Handicrafts
คนควาเอกสารงานวิจัย ขาวสาร บทความ บทสรุปวิเคราะห และปญหา
ปจ จุบั นที่เกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ เพื่อนํามาจัดสัมมนา การฝกดําเนินการจัด
สัมมนา เพื่อหาแนวทางในการแกปญ
 หา

4554904

การคนควาทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ
2(1-2)
Experimental Research in Handicrafts
การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาทดลองเพื่อประดิษฐผลิตภัณฑใหม ๆ หรือเพื่อ
ปรับปรุงผลิตภัณฑในแขนงศิลปประดิษฐใหไดผลดียงิ่ ขึ้น

4554905

งานประดิษฐจากเทียน
2(1-2)
Candle Craft
คุณประโยชนของเทียน การเลือก การผสมพาราฟนกับสวนผสมอื่น ๆ การ
แกะสลัก การทําพิมพหลอดวยลวดลาย การหลอเทียน และการทําเทียนในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ
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หมูวชิ าสิ่งทอ
(456)

หมูวิชาสิ่งทอ ซึ่งอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิทยาศาสตรสิ่งทอ
การออกแบบสิ่งทอ
การทอ
การแปรรูปสิ่งทอ

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(456-1--)
(456-2--)
(456-3--)
(456-4--)
(456-5--)
(456-6--)
(456-7--)
(456-8--)
(456-9--)
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หมูวชิ าสิ่งทอ (456)
รหัสวิชา
รหัสใหม
4561101
4561102
4561201
4561203
4561301
4562101
4562102
4562103
4562113
4562201
4562301
4562302
4562401
4562402
4562403
4562404
4562406
4562407
4562408
4562409

รหัสเกา
3151716
3151702
3151715
3152713
3152708
3152706
3152708
3152709
3152710
3152719
3152720

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

สิ่งทอ 1
สิ่งทอ 2
การออกแบบลายทอ
ทฤษฎีสีสําหรับสิ่งทอ
การทอ 1
เคมีสิ่งทอ 1
เคมีสิ่งทอ 2
การยอมใหเกิดลวดลาย
การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ
การออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
การทอเสื่อ
การทอ 2
การปกและการถักดวยมือ
ผลิตภัณฑเศษผา
การพิมพผา
การปกจักร
การเย็บปกดวยมือและจักร
การประดิษฐสิ่งทอ 1
การประดิษฐสิ่งทอ 2
การประดิษฐดอกไมจากผา

2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
4562410
4562801
4562802
4562901
4563101
4563102
4563103
4563201
4563301
4563302
4563303
4563401
4563402
4564101
4564102
4564201
4564801
4564802
4564901
4564902
4564903
4564904

ชื่อวิชา

รหัสเกา
3154721 อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสิ่งทอ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพสิ่งทอ 1
โครงงานดานสิ่งทอ
เคมีสิ่งทอ 3
เคมีส่ิงทอ 4
การทดสอบคุณภาพสิ่งทอ
3101104 การออกแบบบรรจุภัณฑสิ่งทอ
3101107 การทอ 3
การถัก 1
3113201 การถัก 2
การจัดและการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3113902 การพัฒนาหัตถกรรมผาพื้นบาน
3113903 พัฒนาการดานสิง่ ทอ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสิ่งทอ
การออกแบบจัดแสดงผลิตภัณฑสิ่งทอ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสิ่งทอ 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพสิ่งทอ 3
โครงการพิเศษเกีย่ วกับสิ่งทอ
ปญหาพิเศษดานสิ่งทอ
การสัมมนาดานสิ่งทอ
การคนควาทดลองเฉพาะแขนง

น (ท-ป)
3(2-2)
2(90)
3(270)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(90)
5(450)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ า สิ่งทอ ( 456 )
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4561101

สิง่ ทอ 1
2(1-2)
Textiles 1
ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องเส น ใย กระบวนการผลิ ต เส น ใย ตลอดจนการ
ทดสอบคุณสมบัติของเสนใยเพื่อใหทราบลักษณะและคุณสมบัติที่มีผลตอการผลิต
เสนดาย ผืนผา และผลิตภัณฑสิ่งทอ ปฏิบัติการทดสอบชนิดและคุณสมบัติของ
เสนใย

4561102

สิง่ ทอ 2
2(2-0)
Textiles 2
กระบวนการผลิตเสนดาย และผืนผาดวยกรรมวิธีตาง ๆ คุณลักษณะของ
เสนดาย และผืนผารวมทัง้ อิทธิพลของการผลิตที่มีตอ ประโยชนการใชงาน

4561201

การออกแบบลายทอ
2(1-2)
Principles of Weaving Design
หลั ก เบื้องตนในการออกแบบลายทอ ปฏิบัติการออกแบบลายทอ และ
ทดลองทอจริง ตามลายที่คดิ ขึ้นโดยยอสวน

4561203

ทฤษฏีสีสาํ หรับสิ่งทอ
2(1-2)
Color Fundamental for Textile
ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปและทฤษฏีการออกแบบ เนนหนักในเรื่อง
ทฤษฏีของสีในดานศิลปะ อิทธิพลของสี วัสดุ และการใชสีที่มีผลตอผลิตภัณฑสิ่ง
ทอ เพื่อนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑในสถานการณจริง ฝก
วิเคราะหและเปรียบเทียบอิทธิพลของสี วัสดุและการใชสีที่มผี ลตอผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4561301

การทอ 1
2(1-2)
Weaving 1
ศึกษาสวนประกอบของเครื่องทอ อุปกรณการทอและกลวิธีการทํางานของ
สวนตางๆ การทอขั้นพื้นฐานโดยเนนโครงสรางการทอผา ชนิด 2 , 3 และ 4 ตะกอ
โดยใชเสนดายธรรมดาและเสนดายพิเศษ ฝกปฏิบัติการทอผาลวดลายพื้นฐาน เชน
ผาพื้น ผาตา ผาทาง และอื่น ๆ

4562101

เคมีสงิ่ ทอ 1
2(1-2)
Textile Chemistry 1
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณในการยอมสีธรรมชาติ การเตรียมเสนดายหรือ
ผากอนการยอม เชน การลอกแปง การลอกกาว การฟอกขาว ชนิดและคุณสมบัติ
ของสีธรรมชาติที่ใชยอม เชน มะเกลือ คราม ครั่ง แกนไม เปลือกไม ฯลฯ ชนิด
และคุณสมบัติของ สารชวยยอม ฝกปฏิบัติการยอมฝายและไหมดวยสีธรรมชาติ
ชนิดตาง ๆ

4562102

เคมีสงิ่ ทอ 2
2(1-2)
Textile Chemistry 2
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณในการยอมแบบอุตสาหกรรม ความเปนมาของสี
สังเคราะห ชนิดและคุณสมบัติของสีสังเคราะห ไดแก สีไดเร็กต (Direct) แวต
(Vat) รีแอคทีฟ (Reactive) ซัลเฟอร (Sulphure) แอสิค (Acid) ฯลฯ ชนิดและ
คุณสมบัติของสารเคมีที่ใชในกระบวนการยอม ฝกปฏิบัติการยอมดวยสีสังเคราะห
ชนิดตาง ๆ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4562103

การยอมใหเกิดลวดลาย
3(2-2)
Resist Dyeing
ศึกษาความหมาย ประวัติ เครื่องมือเครื่องใช การเตรียมวัสดุอุปกรณใน
การยอมใหเกิดลวดลายทั้ง 3 แบบ ไดแก การมัดยอมผา (Tie – dye) การยอมมัดหมี่
(Ikat) และการยอมบาติก (Batik) ศึกษาการออกแบบลาย ลักษณะของลายที่ใชใน
การย อ มแต ล ะแบบ การเลื อ กสี คุ ณ สมบั ติ ข องสี ย อ มที่ ใ ช กั บ วั ส ดุ ต า งชนิ ด กั น
ตลอดจนศึกษากรรมวิธีการยอมใหเกิดลวดลายทั้ง 3 แบบ ฝกปฏิบัติการมัดยอมผา
การยอมมัดหมี่ และการทําผาบาติก

4562113

การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ
2(1-2)
Shop Management
โครงสราง องคการการดําเนินงาน คาใชจาย ชนิดสินคา การตกแตง การ
เก็บรักษาสินคาเพื่อรอการจําหนาย การบรรจุสินคา การขนสงสินคา รวมถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ

4562201

การออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
2(1-2)
Textile Product Design
ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอแบบอุตสาหกรรมและ
ฝกปฏิบัติการออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยเนนความงาม ประโยชนใช
สอยและความตองการของตลาด การนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอระบบ
อุตสาหกรรม

4562301

การทอเสื่อ
2(1-2)
Jute Weaving
สวนประกอบของเครื่องทอเสื่อ หนาที่ของสวนประกอบแตละชิ้น การ
ออกแบบลวดลาย การใชสีและวัสดุทใี่ ชในการทอเสื่อ ฝกปฏิบัติการทอเสื่อดวยเสน
กก พลาสติก หรือวัสดุที่มใี นทองถิ่น
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4562302

การทอ 2
2(1-2)
Weaving 2
ศึกษากรรมวิธีการออกแบบและเทคนิคการทอผาลวดลายพิเศษ เชน มัดหมี่
น้ําไหล เกาะ ลวง ขิด จก ฯลฯ ฝกปฏิบัติการทอพิเศษแบบตาง ๆ ดวยเครื่อง
ทอมือ

4562401

การปกและการถักดวยมือ
2(1-2)
Hand – made Embroidery and Lacework
ประเภทของการปก และถัก ด ว ยมือ ปฏิบัติ การปก และถัก ดว ยมือ ใหเ ป น
ลวดลายตางๆ โดยใชผา ที่เหมาะสมและทอไดในทองถิ่น

4562402

ผลิตภัณฑเศษผา
2(1-2)
Scrap Cloth Products
ศึกษาการออกแบบ การสรางแบบ เทคนิควิธีการประดิษฐเศษผาเปน
เครื่องใช เครื่องตกแตง ของชํารวย เชน ผาคลุมเตียง หมอนอิง ปลอกผานวม
ผากันเปอน กระเปาผามาน ผาปูโตะ ฯลฯ ปฏิบัติการประดิษฐผลิตภัณฑจากเศษผา
ใหเปนเครื่องใช เครื่อง ตกแตงและของชํารวย ฯลฯ

4562403

การพิมพผา
2(1-2)
Textile Printing
กระบวนการพิมพผาชนิดตาง ๆ การออกแบบลวดลายเพื่อนําไปฝกปฏิบัติ
การพิมพผาผานสกรีน (Screen) โดยเนนทักษะความคิดสรางสรรคและประโยชน
ใชสอย
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4562404

การปกจักร
2(1-2)
Embroidery of Sewing Machine
อุปกรณในการปกจักร ลักษณะของผาและดายที่เหมาะสมกับการปก การ
ออกแบบการจัดวางลวดลายตาง ๆ ใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย ปฏิบัติการปก
จักรดวย ลวดลายตาง ๆ

4562406

การเย็บปกดวยมือและจักร
2(1-2)
Needle and Embroidery by Hand – made and Sewing Machine
เครื่องมือเครื่องใชในการเย็บตะเข็บตาง ๆ ดวยมือและจักร การออกแบบ
ลวดลายสําหรับการปกดวยมือและจักร เพื่อนําไปใชประดิษฐตกแตงเครื่องใชให
ประณีตสวยงาม เหมาะสมกับหนาที่ใชสอย ปฏิบัติการเย็บปกดวยมือและจักร

4562407

การประดิษฐสงิ่ ทอ 1
2(1-2)
Craft Product from Textile I
หลักทั่วไปในการประดิษฐเครื่องใชจากผา ปฏิบัติการประดิษฐเครื่องใชจาก
ผ า ที่ ท ดได ใ นท อ งถิ่ น เช น ปลอกหมอน ผ า ปู โ ต ะ ผ า คลุ ม เตี ย ง กระเป า ถื อ
ผาปูทนี่ อน ฯลฯ

4562408

การประดิษฐสงิ่ ทอ 2
2(1-2)
Craft Product from Textile II
หลักทั่วไปในการประดิษฐของชํารวยจากผา ปฏิบัติการประดิษฐของชํารวย
จากผาที่ทอไดในทองถิ่น เชน ดอกไม ตุกตาแขวน ซองแวนตา ซองใสกระดาษ
ทิชชู กระเปาใสดินสอ กลองใสเครื่องประดับ ฯลฯ

4562409

การประดิษฐดอกไมจากผา
2(1-2)
Cloth – Flower Making
ผาทอมือชนิดตาง ๆ ที่นาํ มาใชประดิษฐดอกไม ปฏิบัติการประดิษฐดอกไม
จากผาทอมือ โดยเนนทักษะ ความคิดสรางสรรค และความตองการของตลาด
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4562410

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย
3(2-2)
Clothing Industry
ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการตัดเย็บแบบอุตสาหกรรม การ
ออกแบบ การวางแบบ และการขยายแบบเสื้อผาอุตสาหกรรม เชน เสื้อผาสตรี
เสื้อผาชาย เสื้อผาเด็ก ฯลฯ เทคนิคการตัดเย็บที่ใชในงานอุตสาหกรรมเครื่อง
แตงกาย การควบคุมคุณภาพ ขัน้ ตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
และการบรรจุหีบหอ ฝกปฏิบัตกิ ารผลิตอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย

4562801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสิ่งทอ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Textile 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ
ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
สิ่งทอ

4562802

การฝกประสบการณวิชาชีพสิ่งทอ 1
3(270)
Field Experience in Textile
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาที่ เ รี ย นในสถานการณ จ ริ ง จั ด ให มี ก าร
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพสิ่งทอ

4562901

โครงงานดานสิ่งทอ
2(1-2)
Textile Projects
การคนควาทางทฤษฏี การนําความรู และประสบการณจากการเรียนมา
ประยุกต ใชในการทําโครงงานที่เกี่ยวของกับงานดานสิ่งทอ ภายใตการแนะนํา
ควบคุมของผูสอน รวมทั้งการเสนอผลงาน และการเขียนรายงานผลของการจัดทํา
โครงงานดานสิ่งทอ
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4563101

เคมีสงิ่ ทอ 3
2(1-2)
Textile Chemistry 3
ศึกษาประเภทของการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีที่
ใช ตลอดจนกระบวนการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆกัน เชน
การทนยับ การกันน้ํา การฟอกนวล การกันหดของผา การเกิดขนของผา การตกแตง
ทนไฟ ฯลฯ ฝกปฏิบัติการตกแตงสําเร็จ สิ่งทออยางงาย

4563102

เคมีสงิ่ ทอ 4
2(1-2)
Textile Chemistry 4
ศึกษาชนิด และคุณสมบัติของสารทําความสะอาด และสารชวยทําความ
สะอาดสิ่งทอ การดูแลรักษาผลิตภัณฑสงิ่ ทอ การขจัดรอยเปอนชนิดตาง ๆ
กระบวนการทําความสะอาด ผลิตภัณฑทใี่ ชในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม
สิ่งทอ เชน ผาที่ใชในสถาบันโรงแรมและโรงพยาบาล เปนตน

4563103

การทดสอบคุณภาพสิง่ ทอ
2(1-2)
Textile Testing
ศึกษาความชื้นในบรรยากาศหองทดสอบ ความชื้นในวัสดุสิ่งทอ ศึกษาและ
ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของสิ่งทอทั้งทางกายภาพและทางเคมี ไดแก การหา
ความยาว ขนาด และเกลียวของเสนดาย การวัดความสม่ําเสมอของเสนดาย ความ
แข็งแรงของวัสดุสิ่งทอการทดสอบความคงทนของสียอมตอสภาวะตาง ๆ เชน การ
ซัก การขัดถู เหงือ่ เทียม และแสงเทียม เปนตน ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติ
ตาง ๆ ของสิ่งทอกับการใชงาน
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4563201

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑสงิ่ ทอ
2(1-2)
Packaging for Textile
ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุ
ผลิต -ภัณ ฑ สิ่งทอ ดว ยวัสดุชนิด ตางๆ ตามความเหมาะสม และ ฝ ก ปฏิบัติก าร
ออกแบบบรรจุภัณฑ โดยคํานึงถึงความสวยงาม ขนาด
น้ําหนัก รูปทรง
และชนิดของผลิตภัณฑสิ่งทอ รวมทั้งความปลอดภัยและความสะดวกในการจัด
จําหนายและการขนสง

4563301

การทอ 3
2(1-2)
Weaving 3
ศึกษากลไกการทอดวยเครื่องจักรอุตสาหกรรม การเปดตะกอ การสง
เสนดายพุงแบบใชกระสวยและไมใชกระสวย การกระทบเสนดายพุง การมวนผา
การคลายเสนดายยืนศึกษาอุปกรณที่ชวยในการทอ การเปลี่ยนหลอดดาย การเดิน
และหยุดเครื่อง การตอดายเมื่อเสนดายขาดการปองกันฟนหวีเมื่อกระสวยคาง

4563302

การถัก 1
2(1-2)
Knitting 1
ศึกษาสวนประกอบและกลวิธกี ารทํางานของเครื่องถักแบบตาง ๆ การถัก
ขัน้ พื้นฐานการออกแบบผาถัก การคํานวณหาขนาดและน้ําหนักของเสนดายและคา
ตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับโครงสรางผาถัก ฝกปฏิบัติการถักแบบตาง ๆ

4563303

การถัก 2
2(1-2)
Knitting 2
ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑผาถัก การดัดแปลงลายผาดวยการใชแคม
บังคับมากกวา 1
ชุด การคํานวณหาพื้นที่ลายในอุปกรณควบคุมการถัก ฝก
ปฏิบัติการผลิตภัณฑผา ถักชนิดตาง ๆ
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4563401

การจัดและการบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2(2-0)
Organization and Management in Textile Industry
วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดและการบริหารงาน อุตสาหกรรม
สิ่งทอศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจอุตสาหกรรม หลักการทั่วไปในการจัดและ
บริหารงาน ลักษณะโครงสรางขององคกร การเงิน การบัญชี การจัดซื้อ หลักการ
ผลิต และการควบคุมสินคาคงคลังใหมี ประสิทธิภาพ การกําหนดสถานที่ตั้ง การ
ออกแบบโรงงาน การวางแผนการบริหารงาน และนโยบายการประเมินผลงาน

4563402

การพัฒนาหัตถกรรมผาพื้นบาน
2(1-2)
Fabric and Crafts Development
ศึกษางานหัตถกรรมผาพื้นบาน ตลอดจนแหลงผลิต ลักษณะลายตนแบบ
พื้นบาน การนําวัตถุดิบมาใช การใชเครื่องทุนแรง กรรมวิธีการผลิต การศึกษา
ปญหา และสงเสริมการประกอบอาชีพ การอนุรกั ษและการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน

4564101

พัฒนาการดานสิ่งทอ
2(2-0)
Development in Texlile
ศึ ก ษาพั ฒ นาการด า นสิ่ ง ทอเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของเส น ใยที่ สํ า คั ญ
พัฒนาการการผลิตเสนดาย การผลิตผืนผา การใหสีสิ่งทอ การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
การตัดเย็บเสื้อผา การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ สิง่ ทอ

4564102

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
2(2-0)
Quality Control in Textile Products
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงาน
อุตสาหกรรม
สิ่งทอโดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใชประกอบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธี
ควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ รวมทั้งวิธีปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง การสรางระบบ
และวิธีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมสิ่งทอ
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4564201

การออกแบบจัดแสดงผลิตภัณฑสงิ่ ทอ
2(1-2)
Exhibition and Display Design
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก ปฏิ บั ติ ใ นการวางแผนการออกแบบและจั ด แสดง
นิทรรศการแบบตาง ๆ รวมทั้งการจัดที่แสดงสินคาและผลิตภัณฑสิ่งทอ (Display)
เชน การจัดมุมตั้งแสดง การจัดตูโชว การจัดหนาราน การจัดตั้งแสดงแบบลอยตัว
(Island Display) การจัดแผนปาย (Board Display) เปนตน และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบตั้งแสดงผลิตภัณฑสิ่งทอ

4564801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสิ่งทอ 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Textile 3
การพัฒนาความรู เจตคติและทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพสิ่งทอการศึกษา
สังเกตระบบการทํางานดานสิ่งทอ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสาะแสวงหาความรู
และประสบการณ โดยจัดใหมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพในสถานการณและ
รูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของเกีย่ วกับวิชาชีพสิ่งทอ

4564802

การฝกประสบการณวิชาชีพสิ่งทอ 3
5 (450)
Field Experience in Textile 3
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นสิ่ ง ทอ ในองค ก รหรื อ
หนวยงานหรือสถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ
และประสบการณในวิชาชีพ

4564901

โครงการพิเศษเกี่ยวกับสิง่ ทอ
2(2-0)
Special Project in Textile
การเสนอโครงการพิเศษเกี่ยวกับสิ่งทอ จากการนําความรู ประสบการณ
การศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อใหมีความรูลึกซึ้งและกวางขวาง โดยไดรับคําแนะนํา
และอยูภายใตการนิเทศของอาจารยทปี่ รึกษาโครงการ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

4564902

ปญหาพิเศษดานสิ่งทอ
2(1-2)
Special Problems in Textile
ศึกษาคนควาปญหาใดปญหาหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งทอดวยการทําวิจัยหรือจากการ
ทดลอง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงหรือเสนอวิธกี ารแกไขปญหานั้นๆ

4564903

การสัมมนาดานสิ่งทอ
2(2-0)
Seminar in Textile
ศึ ก ษาป ญ หาหรื อ วิ ท ยาการใหม ๆ ด า นสิ่ ง ทอ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารค น คว า
แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลหรือปญหา การเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา ในรูปแบบการสัมมนา

4564904

การคนควาทดลองเฉพาะแขนง
2(1-2)
Experimental Research in Textiles
ศึกษา คนควา ทดลองเกี่ยวกับงานสิ่งทอที่นาสนใจ ปฏิบัติการทดลองดวย
ตนเองตามโครงการที่เสนอ เพื่อใหมคี วามรูความชํานาญเฉพาะดานตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่นักศึกษาคนควาภายใตการดูแลของอาจารย รวมทั้งการเสนอผลงาน
และการเขียนรายงานผลการทดลอง
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หมวดวิชาเกษตรศาสตร
(รหัส 500 – 549)

หมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจดั หมูว ชิ าไวดังนี้
รหัส
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
511
512
513
514
515

หมูวชิ า
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชา
เกษตรศาสตร
หมูวชิ าปฐพีวทิ ยา
หมูวชิ าพืชไร
หมูวชิ าพืชสวน
หมูวชิ าสัตวบาล
หมูวชิ าสัตวรักษ
หมูวชิ าการประมง
หมูวชิ าอุตสาหกรรมเกษตร
หมูวชิ ากีฎวิทยา โรคพืช และวัชพืช
หมูวชิ าวนศาสตร
หมูวชิ าการชลประทาน
หมูวชิ าเกษตรกลวิธาน
หมูวชิ าสงเสริมการเกษตร
หมูวชิ าสื่อสารการเกษตร
หมูวชิ าเกษตรศึกษา
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร
(500)
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. เกษตรทัว่ ไป
(500-1--)
2. กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาเกษตร
(500-2--)
3. ฝกอาชีพและอบรม
(500-3--)
4. เกษตรกรรมเพื่อการสอน
(500-4--)
5.
(500-5--)
6.
(500-6--)
7.
(500-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(500-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา
(500-9--)
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร (500)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5001101 3601001
5001102 3621101
5001103 3601002
5001104
5001301 3601003
5001401
5002101 3602005
5002102 3624513
5002103 3602006
5002104 3602007
5002105
5002106
5002107
5002201 3602008
5002202 3602009
5002801
5002802
5002803
5002804
5002805
5002806
5002807

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการเกษตรเบื้องตน
หลักพืชศาสตร
การสํารวจสภาวะของทองถิน่
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
การสรางงานอาชีพทางการเกษตร
งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา
การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถิ่น
การอนุรกั ษทรัพยากรการเกษตร
ปญหามลภาวะจากการเกษตร
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
เกษตรธรรมชาติ
การทําไรนาสวนผสม
การประกวดและตัดสินพืช
การประกวดและตัดสินสัตว
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพืชศาสตร 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพพืชศาสตร 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวบาล 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวบาล 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการเกษตร 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
รหัสใหม รหัสเกา
5002808
5002809
5002810
5003101
5003102
5003103
5003104
5003301
5003801
5003802
5003803
5003804
5003805
5004101
5004102
5004103
5004104
5004105
5004201
5004501
5004801
5004802

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวรักษ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวรักษ 1
สารเคมีการเกษตร
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว
การเกษตรเพื่องานอดิเรก
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเกษตรศาสตร 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพพืชศาสตร 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวบาล 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมและ
สื่อสารการเกษตร 2
การปรับปรุงพันธุพืช
เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืช
การผลิตเมล็ดพันธุพืช
เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร
กฎหมายการเกษตร
การฝกประสบการณวชิ าชีพเกษตรศาสตร 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพพืชศาสตร 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
รหัสใหม รหัสเกา
5004803
5004804
5004805
5004901
5004902
5004903
5004904
5004905
5004906
-

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวบาล 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมและสื่อสาร
การเกษตร 2
โครงการพิเศษ
ปญหาพิเศษ
วิทยานิพนธ
สัมมนาทางการเกษตร
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมเกษตร

น(ท-ป)
3(250)
3(250)
3(250)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(2-2)
3(2-3)

495

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร (500)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5001101

หลักการเกษตรเบื้องตน
3(2-2)
Principles of Agriculture
ความหมายและความสําคัญของการเกษตร ความสัมพันธระหวางดินกับการ
เจริญเติบโตของพืช หลักการปลูกพืช การขยายพันธุพืช ธาตุอาหารพืชและปุย
ศัตรูพืช การปลูกพืชเฉพาะอยาง หลักการเลี้ยงสัตว อาหารสัตวและการสุขาภิบาล
สัตว หลักการถนอมผลิตผลเกษตร การจําหนายผลิตผลเกษตร
ปฏิบตั ิการ ถนอมผลิตผลเกษตร ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว

5001102

หลักพืชศาสตร
3(2-2)
Principles of Plant Science
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่
สําคัญของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นใน
พืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยทีม่ ี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช การจําแนกประเภทพืช
หลักการพิจารณาเลือกพืชทีป่ ลูก หลักและวิธกี ารปลูกพืชแบบตาง ๆ หลักการ
บํารุงรักษา
หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกีย่ วผลผลิต
และวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปฏิบตั ิการ ในหองปฏิบัติการ และแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา

5001103

การสํารวจสภาวะของทองถิน่
2(2-0)
Community Studies
ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ ประเภทของการสํารวจ หลักและ
วิธีการสํารวจ ความสัมพันธของการสํารวจสภาวะทองถิ่นกับการเกษตรและการ
พัฒนาทองถิ่น

496
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5001104

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3(3-0)
Information System in Agriculture
ระบบสารสนเทศพื้นฐาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกตใช สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร

5001301

การสรางงานอาชีพทางการเกษตร
2(2-0)
Innovation of Agricultural Occupations
พฤติกรรมของผูบริโภค ความตองการผลผลิตเกษตรกรรม ลักษณะการ
รวมตัวของสังคม อํานาจการตอรอง การทดสอบตลาด การโฆษณาสินคา การเสีย่ ง
ตอการลงทุน การเก็งกําไร

5001401

งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา
3(2-2)
Agriculture for Elementary Teacher
ความหมายและความสําคัญของการเกษตร สถิติและขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต
ทางการเกษตร การทําไรนาสวนผสม หลักการปลูกพืช หลักการเลี้ยงสัตว การ
ขยายพันธุพืช เครื่องมือสําหรับการเกษตร หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรปู ที่ดิน
เพื่อการเกษตรในประเทศไทย หลักการถนอมผลิตผลเกษตร
ปฏิบตั ิการ การปลูกพืชโดยใชดินและไมใชดินขยายพันธุพืช สํารวจการปลูกพืช
และเลี้ยงสัตว

5002101

การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว
2(1-2)
Collocting Plant and Animal Specimens
ความสําคัญและประโยชนของการเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตวโดยทั่วไป
ขอดีและขอเสียของการเก็บรักษาแตละวิธี วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บและรักษา
ตัวอยางพืชและสัตวแตละชนิด
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5002102

การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถิ่น
2(1-2)
Survey and Plant Collection in Rural Communities
ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุพืช ประเภท
ของพันธุพืชที่สําคัญในทองถิ่น วิธีการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุพืช และการ
รักษาพันธุพืชที่เก็บรวบรวม

5002103

การอนุรักษทรัพยากรการเกษตร
2(2-0)
Agricultural Resources Conservation
ความหมายของทรัพยากรการเกษตรและสิง่ แวดลอม ผลกระทบที่เกิดจาก
มนุษย ผลกระทบที่เกิดจากพืชและปาไม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสัตว ผลกระทบจาก
สภาวะทางธรรมชาติ รายการที่มนุษยจะตองอนุรกั ษ วิธีการอนุรกั ษ กฎหมายสําคัญ
ทีเ่ กี่ยวของ

5002104

ปญหามลภาวะจากการเกษตร
2(2-0)
Agricultural Pollution
ความหมายของมลภาวะ ปจจัยที่กอ ใหเกิดมลภาวะ มลพิษจากการเกษตรที่
พบในชนบท ในสังคมเมือง ในแหลงอุตสาหกรรม ผลกระทบจากสารพิษทางเกษตร
วิธีปอ งกันและควบคุมภัยอันตรายจากการประกอบอาชีพทางเกษตร

5002105

การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(2-2)
Royal Theory for Agriculture
ความสําคัญ หลักการ วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอ
ระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
ภาคปฏิบตั ิ แปลงสาธิตการเกษตร ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ โดยอาศัย
หลักการ 30-30-30-10 ใหนกั ศึกษาไดฝก ปฏิบตั เิ พื่อใหเขาใจในหลักการและ
ความสัมพันธของพืช-สัตวในระบบนี้
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5002106

เกษตรธรรมชาติ
3(2-2)
Organic Agriculture
ความหมาย ความสําคัญ และแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ
ดินและการจัดการดินในแนวทางการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและ
การใชปยุ จากธรรมชาติ หลักการทําไรนาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใช
ประโยชนในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี

5002107

การทําไรนาสวนผสม
2(1-2)
Diversified Farming
ความหมาย จุดมุงหมาย ขอบขายและความสําคัญของการทําไรนา
สวนผสม หลังการทําไรนาสวนผสม รูปแบบการจัดทําไรนาสวนผสม การ
ทําไรนาสวนผสมในประเทศไทย
และการทําไรนาสวนผสมใหเหมาะสมกับ
สภาพดินฟาอากาศของแตละทองถิ่น

5002201

การประกวดและตัดสินพืช
1(0-2)
Plants Contest
ความสําคัญและประโยชนทไี่ ดจากการประกวด ลักษณะและคุณสมบัติ
ประจําพันธุ การเตรียมพืชเขาประกวด หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินพืชชนิดตาง ๆ
ขอควรคํานึงในการจัดประกวดพืช

5002202

การประกวดและตัดสินสัตว
1(0-2)
Animals Contest
ความสําคัญและประโยชนของการประกวดสัตว ลักษณะและคุณสมบัติ
ประจําพันธุ ลักษณะที่ดีเลวของสัตวเลี้ยง การเตรียมสัตวเขาประกวด หลักเกณฑ
พิจารณาการ ตัดสินสัตวชนิดตาง ๆ ขอควรคํานึงในการจัดการประกวดสัตว
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5002801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 1
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางพืชศาสตร ในดานการรับรูลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพ นัน้ ๆ

5002802

การฝกประสบการณวชิ าชีพพืชศาสตร 1
3(250)
Field Experience in Plant Sciences 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพงานทางการเกษตรในดานพืช ณ สถานที่ซึ่ง
สถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกแลว

5002803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางสัตวบาล ในดานการรับรูลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพ นัน้ ๆ
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5002804

การฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวบาล 1
3(250)
Field Experience in Animal Husbandry 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางการเกษตร ในดานสัตวบาล ณ สถานที่ซึ่ง
สถาบันกําหนดจนทําใหเกิดความมั่นใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอ
ผลงาน และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว

5002805

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Aquaculture 1
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ทางการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า ในด า นการรั บ รู ลั ก ษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

5002806

การฝกประสบการณวชิ าชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1
3(250)
Field Experience in Aquaculture 1
การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ณ
สถานที่ซึ่งสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว

5002807

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology 1
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ทางเทคโนโลยี ก ารเกษตร ในด า นการรั บ รู ลั ก ษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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5002808

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1
3(250)
Field Experience in Agricultural Technology 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางการเกษตรในดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ
สถานที่ซึ่งสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
การเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว

5002809

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวรักษ 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Veterinary Technology 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางสัตวรักษ ในดานการรับรูลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพ นัน้ ๆ

5002810

การฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวรักษ 1
3(250)
Field Experience in Veterinary Technology 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางการเกษตรในดานสัตวรักษ ณ สถานที่ซึ่ง
สถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานรายงานและตองผานการประเมินผลของสถาบัน

5003101

สารเคมีการเกษตร
3(2-2)
Agriculture Chemicals
ความเปนมาและความสําคัญของสารเคมีที่ใชในการเกษตร การจัดจําแนก
กลุมในแงแหลงกําเนิดหรืออนุพันธุ
กลไกของสารเคมีที่มผี ลตอการเพิม่ ผลผลิต
อิทธิพลของสารเคมีที่มผี ลตอการดํารงชีวติ และสภาพแวดลอมในปจจุบัน การเลือก
และการประยุกตใช ความปลอดภัยในการใชสารเคมีเกษตร
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5003102

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2)
Plant Growth Regulator and Chemicals
ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
ประเภท และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต วิธีการเตรียมและการใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ
การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารที่มีตอสภาวะแวดลอม
ปฏิบัติการ เตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ และการใชสารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิดตาง ๆ กับพืช เชน การเรงราก การออกดอก การติดผล
การเรงการสุกของผลไม

5003103

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2)
Post Harvest Technology
ความสําคัญ ปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ วสรีรวิทยา
หลังการเก็บเกีย่ ว ปฏิบัติการเก็บเกีย่ ว การเก็บเกีย่ ว คุณภาพและ มาตรฐานโรค
และแมลงหลังเก็บเกีย่ วและการปองกันกําจัด
ปฏิบตั ิการ การวัดอัตราการหายใจ ผลไม การเตรียมตัวดูดซึมเอทิลนี การควบคุม
การสุกของผลไม การยืดอายุผัก ผลไม ดอกไม

5003104

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2(1-3)
Post Harvest Technology
ศึกษาเกีย่ วกับปจจัยที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลง สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส
ของผลิตผลทางการเกษตร ที่นาํ มาใชเปนวัตถุดิบและแปรรูปเปนอาหาร ศึกษาถึง
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่ ว การสุก การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บ และ
การเสื่อมเสีย ศึกษาวิธกี ารปองกัน หรือลดการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สดุ ระหวาง
บรรจุ การขนสง และกรจําหนาย การศึกษานอกสถานที่

503
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5003301

การเกษตรเพื่องานอดิเรก
2(1-2)
Agriculture Hobbies
หลักการเกษตรทั่วไปที่เนนหนักในงานอดิเรกและความเพลิดเพลิน วิธีการ
เพาะเมล็ด การตัดชํา การตอน หลักการปลูกพืช การเตรียมตน การยายปลูก การ
ดูแลไมกระถาง ไมแคระ พืชสมุนไพร การกําจัดวัชพืช การนําวัสดุเหลือใชในทาง
เกษตรมาใชประโยชน การเลี้ยงสัตวเพื่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน และอาชีพ
เชน การเลีย้ งปลาสวยงาม นก สวยงาม สุนัข แมว ฯลฯ
ปฏิบตั ิการ ปลูกขยายพันธุพืชและเลี้ยงสัตว

5003801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Agriculture 3
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเกษตรศาสตร ในดานการรับรูล ักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง เกี่ยวของกับงาน
ในวิชาชีพนั้น ๆ

5003802

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 2
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางพืชศาสตร ในดานการรับรูลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพ นั้น ๆ
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5003803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry 2
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบกาณ
วิชาชีพทางสัตวบาล ในดานการรับรูลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนัน้ ๆ

5003804

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology 2
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ทางเทคโนโลยี ก ารเกษตรในด า นการรั บ รู ลั ก ษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

5003805

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริม และสื่อสารการเกษตร 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Agricultural
Promotion Extension 2
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการสงเสริมและสื่อสารการเกษตร ในดานการรับรูลกั ษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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5004101

การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-2)
Crop Improvement
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4032401 พันธุศาสตร
ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการปรับปรุงพัน ธุพืช การถา ยทอด
ลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตอการแสดงออกของพืช หลักวิธีการตาง ๆ
ในการปรับปรุงพันธุพืชทั้งชนิดผสมตัวเอง และผสมขาม การปรับปรุงพันธพืช
ใหมีความตานทานตอโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทานตอ
สภาพแวดล อ ม ที่ไ ม เ หมาะสม การนํ า เทคโนโลยี ชีว ภาพมาประยุ ก ตใ ช ใ นงาน
ปรับปรุงพันธุพืช
ปฏิบตั ิการ
1. ศึกษาทางสัณฐานวิทยาของดอก
2. เทคนิคการทดสอบละอองเกสรและการผสมเกสร
3. การเพิม่ ชุดโครโมโซมโดยสารเคมี
4. การประยุกตใชเทคโนโลยีชวี ภาพกับการปรับปรุงพันธุพืช
5. การคัดเลือกพันธุตานทานทางโรคและแมลง
6. การคัดเลือกพันธุตานทานตอสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม
7. การคัดเลือกพันธุเพื่อคุณภาพ
8. การใชรงั สีในการปรับปรุงพันธุ
9. การอนุรกั ษเชือ้ พันธุกรรมพืช
10. เทคนิคการทดลอง

5004102

เทคนิคการปรับปรุงพันธุพชื
3(2-2)
Crop Improvement Techniques
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม ๆ ในการผสมพันธุพชื และการปรับปรุงพันธุ
โดยการนําเขาการคัดเลือกพันธุและการผสมขาม และการใชประโยชน ของ
ลักษณะ ดีเดนเหนือพอแม
ปฏิบตั ิการ เนนการปรับปรุงพันธุพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และของ
ทองถิ่น
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5004103

การผลิตเมล็ดพันธุพืช
3(2-2)
Seed Production
ประโยชนและความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุพืช ปญหาเมล็ดพันธุพืช
ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผลิตเมล็ดพันธุ การผลิต
เมล็ดพันธุแบบตาง ๆ การเก็บเกีย่ วและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ และหลักการรับรอง
เมล็ดพันธุพืช
ปฏิบตั ิการ ปลูกแบบผสมเปดและลูกผสม การผสมพันธุ การตรวจแปลงใหมี
ความบริสุทธิ์ในสายพันธุ การเก็บเกีย่ ว การบม การลาง การลดความชื้น การ
ตรวจสอบความ บริสุทธิ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ

5004104

เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
3(2-2)
Seeds and Seed Technology
ความหมายของเมล็ด กําเนิด รูปรางลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด
ความสําคัญของเมล็ดตอการเกษตรกรรม ความมีชีวติ และความยาวนานของการมี
ชีวิตองคประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว และวิธีแกการพักตัว เทคนิคในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดานความบริสทุ ธิ์ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้น
องคประกอบทางเคมี สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพ
ของเมล็ด
ปฏิบตั ิการ ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในดานตาง ๆ เชน การสุมตัวอยาง การ
ตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ เมล็ดพันธุ การทดสอบความงอก ความแข็งแรง การทดสอบ
ทางชีวเคมี การตรวจหาองคประกอบทางเคมี การเรงอายุเมล็ดพันธุ

507
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5004105

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
3(2-2)
Technology of Seed Production
ประโยชนและความสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ การเกิดและพัฒนาการ
องคประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คุณภาพของเมล็ด การงอก การฟกตัว
วิธีแกการฟกตัวของเมล็ด
เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อ
การคาในประเทศไทย ปจจัยที่มผี ลตอการผลิต การปลูกและการดูแลรักษาการเก็บ
เกี่ยว การเก็บรักษา เทคนิคการทดสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุดานตางๆ การปรับปรุง
คุณภาพเมล็ดพันธุและหลักเกณฑการรับรองเมล็ดพันธุพืช
ปฏิบตั ิการ ผลิตเมล็ดพันธุ และทดสอบเมล็ดพันธุดานตาง ๆ เชน การเก็บตัวอยาง
การวิเคราะหความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ ความบริสทุ ธิ์สายพันธุ การลดความชื้น การ
ตรวจสอบความงอกและความแข็งแรง การตรวจสอบทางชีวเคมี และองคประกอบ
ทางเคมี การเรงอายุเมล็ดพันธุ

5004201

การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร
2(1-2)
Agricultural Product Contest
ความสําคัญและประโยชนของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดําเนิน
งานและการจัดการประกวด การเตรียมผลผลิตเขาประกวด หลักเกณฑในการ
พิจารณาตัดสินผลิตผลทางการเกษตร การเตรียมสถานที่ วัสดุอปุ กรณในการ
ประกวดผลิตผลเกษตร
ปฏิบตั ิการ 1. เตรียมผลิตผลการเกษตรเพื่อเขาประกวด
2. เตรียมสถานที่ประกวด
3. การตัดสินผลิตผลทางการเกษตร
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5004501

กฎหมายการเกษตร
3(-3-0)
Agricultural Law
ความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร สาระสําคัญในกฎหมายฉบับ
ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พันธุพืช พ.ร.บ.ปุย พ.ร.บ.วัตถุมีพษิ พ.ร.บ.โรคสัตว พ.ร.บ.
ชลประทาน พ.ร.บ.ประมง พ.ร.บ.ปาไม พ.ร.บ.เมล็ดพันธุ พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ร.บ.
ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ เปนตน

5004801

การฝกประสบการณวชิ าชีพเกษตรศาสตร 3
5(450)
Field Experience in Agriculture 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางเกษตรในดานเกษตรศาสตร ณ สถานที่ซึ่ง
สถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว

5004802

การฝกประสบการณวชิ าชีพพืชศาสตร 2
3(250)
Field Experience in Plant Sciences 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางเกษตรในดานพืชศาสตร ณ สถานที่ซงึ่ สถาบัน
กําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและ
รายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว

5004803

การฝกประสบการณวชิ าชีพสัตวบาล 2
3(250)
Field Experience in Animal Husbandry 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางเกษตรในดานสัตวบาล ณ สถานที่ซงึ่ สถาบัน
กําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอผลงานและ
รายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว
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5004804

การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2
3(250)
Field Experience in Agricultural Technology 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางเกษตรในดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ สถานที่
ซึ่งสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว

5004805

การฝกประสบการณวชิ าชีพการสงเสริมและสื่อสารการเกษตร 2
3(250)
Field Experience in Agricultural Promotion and Extension 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางเกษตรในดานการสงเสริมและสื่อสารการ
เกษตร ณ สถานที่ซึ่งสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณ
วิชาชีพแลว

5004901

โครงการพิเศษ
3(3-0)
Special Project
การนําความรู ประสบการณมาประยุกตใชทาํ โครงการที่เกี่ยวของกับงานที่
เรียน

5004902

ปญหาพิเศษ
3(3-0)
Special Problems
ศึกษาคนควาปญหาการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน รายงานคนควาของ
นักศึกษาจากการทดลองดานตางๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐรวมถึงภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น หรือดําเนินการวิจยั หรือการออกแบบสอบถามบุคคลตาง ๆ

5004903

วิทยานิพนธ
3(3-0)
Undergraduate Thesis
ดําเนินการทดลองวิจยั ทางเกษตรที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน และเสนอในรูป
รายงานการวิจยั
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5004904

สัมมนาทางการเกษตร
1(0-3)
Seminar in Agriculture
การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกีย่ วกับวิทยาการใหม ๆ การรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ รวมทั้งปญหาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับงานของประเทศไทย และ/หรือของ
ตางประเทศ

5004905

การวางแผนการทดลองและสถิติทเี่ กี่ยวของกับการเกษตร
3(2-2)
Experimental Design in Agriculture
หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผน การทดลอง
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการ
วางแผนการทดลอง และวิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร

5004906

การวางแผนการทดลองและสถิติทเี่ กี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-2)
Experimental Design and Statisics in Agro-Industry
หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง แผนการทดลองแบบ
แจกแจงทางเดียวและหลายทาง แผนการทดลองแบบลาตินสแคว การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะหวาเรียนซและ
โควาเรียนซ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวางแผนการทดลอง และ
การวิเคราะหสถิติที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร
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หมูวชิ าปฐพีวทิ ยา
(501)

ออกเปนดังนี้

หมูวชิ าปฐพีวทิ ยา ซึ่งอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา

1. ปฐพีวทิ ยาทั่วไป
2. ความอุดมสมบูรณของดิน
3. การอนุรกั ษดนิ และน้ํา
4. การจัดการดิน
5. ธรณีวทิ ยา
6. ปุยและการใชปยุ
7. ฟสกิ สทางดิน
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(501-1--)
(501-2--)
(501-3--)
(501-4--)
(501-5--)
(501-6--)
(501-7--)
(501-8--)
(501-9--)
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หมูวชิ าปฐพีวทิ ยา (501)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5011101 3611101
5013201 3613201
5013202 3613202
5013301 3613301
5013302 3613302
5013401 3613401
5013601 3613603
5014501 3164403
5014601 3614601

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ปฐพีวทิ ยา
ความอุดมสมบูรณของดิน
ธาตุอาหารพืช
การอนุรกั ษดนิ และน้ํา
เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา
การจัดการดิน
ปุยและการใชปุย
การสํารวจและการจําแนกดิน
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
หมูวชิ าปฐพีวทิ ยา (501)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5011101

ปฐพีวทิ ยา
3(2-2)
Soil Science
ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุย และการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูก
พืช การพังทลายของดิน การอนุรกั ษดนิ และน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย
ปฏิบตั ิการ การกําเนิดดิน การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติตาง ๆ ของดิน การหาความชื้นของ
ดิน การศึกษาตัวอยางปุย การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุยโดยการปลูก หรือ
ทดลอง การทําปุยหมัก การใชปยุ อินทรียในแปลงทดลอง

5013201

ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-2)
Soil Fertility
ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเปนประโยชน
ความสัมพันธของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการ
ปรับปรุงดิน ปญหาเกีย่ วกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศไทยและการ
แกปญ
 หา
ปฏิบตั ิการ การตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดิน วิเคราะหดนิ วิเคราะหพืช ศึกษา
ความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในดินที่มรี ะดับความสมบูรณแตกตางกัน
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5013202

ธาตุอาหารพืช
3(2-2)
Plant Nutrition
ลักษณะและคุณสมบัตขิ องธาตุอาหารที่จาํ เปนตอการเจริญเติบโตของพืช อาการ
ขาดธาตุอาหารพืช และการแกไข ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของพืชตอ
ความอุดมสมบูรณของดิน
ปฏิบตั ิการ ปลูกพืชทดสอบการใชธาตุอาหารของพืช ศึกษาลักษณะอาการที่พืช
แสดงออกเมื่อขาดธาตุอาหารบางชนิด

5013301

การอนุรักษดนิ และน้ํา
3(2-2)
Soil and Water Conservation
ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอการพังทลายของดิน มาตรการในการอนุรกั ษดินและน้ํา
ความสัมพันธระหวางการจัดการน้ํากับการอนุรกั ษดินและน้ํา
ปฏิบตั ิการ การผลิตวัสดุอนิ ทรียแ ละการใชวสั ดุคลุมดินเพื่อการอนุรกั ษดินและน้ํา
การปลูกพืชคลุมดิน การทําขั้นบันได การปลูกพืชสลับกับแนวแปลงหญา การ
วางแผนการเพาะปลูกพืชไดเหมาะกับสภาพของดิน

5013302

เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา
2(1-3)
Soil, Fertilizer, Water Techniques and Usage
บทบาทของดิน ปุย น้ํา ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การประเมิน ความ
อุดมสมบูรณ การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน เทคนิคการใชปยุ และผลตกคาง
สถานะของน้ําในดิน ความตองการน้ําของพืช เทคนิคการใหน้ําและระบายน้ํา การ
จัดระบบความสัมพันธของดิน ปุย และน้ํา เพื่อการเพิม่ ผลผลิตในพืชที่มคี วามสําคัญ
ของเศรษฐกิจ
ปฏิบตั ิการ การเตรียมดินวิธีตาง ๆ วิธีการใชปุย การจัดระบบการใหน้ํากับพืชฝก
ปฏิบัติการจัดการดิน-น้ํา-ปุย ในพืชที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ

515
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5013401

การจัดการดิน
3(2-2)
Soil Management
วัฏจักรของน้ํา ความตองการน้ําของพืช ความเสื่อมโทรมของดินและการควบคุม
การรักษาและปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ และความสามารถในการใหผลผลิตของดิน
ปฏิบตั ิการ การจัดการดิน โดยวิธกี ารที่ถกู ตอง เพื่อทดลองกับการปลูกพืช วิธีการ
รักษาความอุดมสมบูรณของดิน

5013601

ปุย และการใชปุย
3(2-2)
Fertilizer and Usage
ความหมายและความสําคัญ ประเภท คุณสมบัติของปุย วัสดุปุย การวิเคราะห
และการผสมปุย วิธีการผลิตและการเก็บรักษาปุย การใชปยุ ใหเหมาะสมกับพืช
วิธีการใหปยุ แกพืช
ปฏิบตั ิการ 1. ศึกษาตัวอยางปุยชนิดตาง ๆ การตรวจสอบปุยและการผสมปุย
2. วิธีการใหปยุ กับพืชแบบตาง ๆ
3. ชนิดของปุยที่เหมาะสมกับชนิดของพืช

5014501

การสํารวจและการจําแนกดิน
3(2-2)
Soil Survey and Classification
การสํารวจและการจําแนกดิน โดยอาศัยพื้นฐานทางสัณฐานวิทยา การกําเนิดและ
คุณสมบัติของดิน ประโยชนของการสํารวจและการจําแนกดิน การศึกษาชุดดินทีม่ ี
ความสําคัญทางการเกษตร
ปฏิบตั ิการ การสํารวจดินภาคสนาม ตรวจสอบคุณสมบัติของดินเบื้องตน
การทําหนาตัดดิน การเขียนแผนที่ดิน ฯลฯ การสํารวจชุดดินในพื้นที่

516
รหัส
5014601

ชือ่ และคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย
3(2-2)
Fertilizer Technology and Usage
บทบาทของปุยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหลงที่มาของปุย
ขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปุย การใชประโยชนของปุยเคมี ปญหาและความ
เสียหายเกีย่ วกับสภาพลอมเนือ่ งจากการใชปยุ และวิธีการแกปญ
 หา
ปฏิบตั ิการ ทดสอบคุณภาพระหวางปุย จริง และปุยไมไดมาตรฐาน
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หมูวชิ าพืชไร
(502)

ดังนี้

หมูวชิ าพืชไร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ซึ่งอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน

พืชหัว
พืชน้ํามัน
ธัญพืช
พืชเสนใย
พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
พืชอาหารสัตว
การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุพืช
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย

(502-1--)
(502-2--)
(502-3--)
(502-4--)
(502-5--)
(502-6--)
(502-7--)
(502-8--)
(502-9--)
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หมูวชิ าพืชไร (502)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5021101 3621102
5021301 3621301
5021501 3621401
5022101 3622101
5022102 3622102
5022201 3622201
5022301 3622302
5022401 3622401
5022501
5022502
5022503 3622406
5022504 3622407
5022601 3622601
5023201 3623202
5023501
5023502
5023503 3623408
5023504 3623409

ชื่อวิชา
หลักพืชไร
ธัญพืช
พืชไรเศรษฐกิจ
พืชหัว
มันสําปะหลัง
พืชน้ํามัน
ขาว
พืชเสนใย
พืชไรเศรษฐกิจ 1
พืชอุตสาหกรรม
ออย
สับปะรด
พืชอาหารสัตว
มะพราว
พืชไรเศรษฐกิจ 2
พืชเครื่องดื่ม
ยางพารา
ยาสูบ

น(ท-ป)
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
หมูวชิ า พืชไร (502)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5021101

หลักพืชไร
3(2-2)
Principles of Agronomy
ความหมายและความสําคัญ การจําแนกพืชไร สภาพแวดลอมที่มีอทิ ธิพลชนิดและ
พันธุพืชที่เหมาะสมกับทองถิ่น วิธีการปลูก การบํารุงรักษา ศัตรูที่สาํ คัญการเก็บเกีย่ ว
การเก็บรักษาและการจําหนาย

5021301

ธัญพืช
3(2-2)
Cereal Crops
ความหมายและความสําคัญของธัญพืช ชนิดของธัญพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พันธุและการปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช การเก็บเกีย่ วการแปรรูปและการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของธัญพืช อยางนอย 3 ชนิด เชน ขาว
ขาวสาลี ขาวโพด ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนกั ศึกษามีประสบการณ และความรูเกีย่ วกับ
การผลิตระบบการผลิตและการตลาดของธัญพืช

5021501

พืชไรเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Field Crops
ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติบํารุงพืชเศรษฐกิจ การปลูกขาวและ
พืชไรชนิดอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพทองถิ่น ตัวอยางพืชที่ควรสงเสริมใหปลูกเพื่อ
เศรษฐกิจ ประโยชนและหลักการพิจารณาทําไรนาสวนผสม เพื่อเพิ่มรายไดของ
เกษตรกร
ปฏิบตั ิการ บํารุงรักษาพืชเศรษฐกิจ

520
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5022101

พืชหัว
3(2-2)
Root Crops
ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชหัว ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรค และแมลงศัตรู
การเก็บเกีย่ ว การแปรรูป และการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรอยางนอย 3 ชนิด เชน มันสําปะหลัง มันเทศ
ศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหนกั ศึกษามีประสบการณ และความรูเกีย่ วกับการผลิต ระบบ
การผลิต และการตลาดของพืชหัว

5022102

มันสําปะหลัง
2(1-3)
Cassava
ประวัติ และ ความสําคัญของมันสําปะหลัง ปญหาการปลูกมันสําปะหลังใน
ประเทศ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุ
การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การปลูกพืชแซม

5022201

พืชน้ํามัน
3(2-2)
Oil Crops
ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชน้ํามัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู
การเก็บเกีย่ ว การแปรรูปและการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรพืชน้ํามันอยางนอย 3 ชนิด เชน ละหุง
ทานตะวัน งานศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนกั ศึกษามีประสบการณ และความรูเกีย่ วกับ
การผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชน้ํามัน
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รหัส
5022301

ขาว
Rice

น(ท-ป)
2(1-3)

ประวัติ ความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการคัดเลือกพันธุข าว
ประเภทของการทํานา การปลูกและการบํารุงรักษา ศัตรูและการปองกันกําจัด การเก็บ
เกี่ยว การจําแนกคุณภาพขาว ตลาดและการจําหนาย
5022401

พืชเสนใย
3(2-2)
Fiber Crops
ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชเสนใย ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู การ
เก็บเกีย่ วการแปรรูปและการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเสนใยอยางนอย 3 ชนิด เชน ฝาย
ปอแกว ปอกระเจา ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และความรู
เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิตและการตลาดพืชเสนใย

5022501

พืชไรเศรษฐกิจ 1
3(2-2)
Economic Field Crops 1
ความสําคัญของเศรษฐกิจ พฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ แหลงปลูก
พันธุ และดินที่เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู
การปลูกขาวและพืชไรทเี่ หมาะสมกับทองถิ่น ประโยชนและหลักการพิจารณาทําไรนา
สวนผสม
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ และดําเนินการ
ปลูก ดูแลรักษาจนถึงเก็บเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอยางนอย 2 ชนิด เชน พืชตระกูลหญาและ
ตระกูลถั่ว อยางละหนึ่งชนิด รวมทั้งศึกษา นอกสถานที่เกี่ยวกับไรนาสวนผสม
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น(ท-ป)

5022502

พืชอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Field Crops
ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พันธุและการปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรค และ
แมลงศัตรูการเก็บเกีย่ ว การแปรรูปและการจําหนาย
ปฏิบติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ชนิด เชน
ออย สัปปะรด ยางพารา ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณและความรู
เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิต และการตลาดของพืชอุตสาหกรรม

5022503

ออย
2(1-3)
Sugarcane
ประวัตแิ ละความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการคัดเลือกพันธุอ อ ย
การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา ศัตรูและการปองกันกําจัด การตรวจเปอรเซ็นต
น้ําตาล การขนสงและการจําหนาย วิธีการผลิตน้ําตาล จากออย ภาวะการตลาด

5022504

สับปะรด
2(1-3)
Pineapple
ความสําคัญ ประวัตคิ วามเปนมาของสับปะรด ลักษณะทางพฤกษศาสตร การ
จําแนกพันธุ ลักษณะประจําพันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว
การแปรรูป การจําหนาย
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น(ท-ป)

5022601

พืชอาหารสัตว
3(2-2)
Forage Crops
การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร คุณคา
ทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุง หญาและถั่ว การเก็บเกีย่ วและการเก็บรักษา
การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว การเก็บรวบรวมตัวอยางอาหารสัตว
ตาง ๆ
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช อาหารสัตว ทั้งพืชตระกูลถั่ว
ฝกปฏิบัติการทํา Herbarium ฝกปฏิบัติการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว เชน การทําหญา
และถั่วแหง การทําหญาและถั่วหมัก ศึกษานอกสถานที่

5023201

มะพราว
2(1-3)
Coconut
ประวัตแิ ละความสําคัญของมะพราว ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ และการ
คัดเลือกพันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลง
การเก็บเกีย่ ว การแปรรูป ผลผลิตของมะพราว การจัดการและการตลาด

5023501

พืชไรเศรษฐกิจ 2
2(1-3)
Economic Field Crops 2
เลือกเรียนพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น อยางนอย 3 ชนิด จะตอง
ไมซ้ํากับที่เลือกเรียน ในพืชไรเศรษฐกิจ 1 โดยแตละชนิดศึกษาเกีย่ วกับความสําคัญ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ หลักการปฏิบัติบํารุงรักษา การขยายพันธุและปรับปรุง
พันธุ การเก็บเกี่ยว การจัดจําหนาย การใชเทคนิคตาง ๆ ในการผลิตและการแปรรูป
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น(ท-ป)

5023502

พืชเครื่องดื่ม
3(2-2)
Beverage Crops
ความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ ถิน่ กําเนิด แหลงผลิตที่สาํ คัญในประเทศและตางประเทศ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา
การปองกันกําจัดโรค และแมลงศัตรูพืช การเก็บเกีย่ ว การแปรรูปและการตลาด
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเครื่องดื่มอยางนอย 3 ชนิด เชน ชา
กาแฟ โกโก ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนกั ศึกษามีประสบการณ และความรูเกี่ยวกับการ
ผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชเครื่องดื่ม

5023503

ยางพารา
2(1-3)
Rubber
ประวัติ ความสําคัญของยางพารา ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการ
คัดเลือกพันธุ การขยายพันธุ ขอพิจารณาในการปลูก วิธีปลูก การบํารุงรักษา การ
กรีดยาง การแปรรูป การจัดการและการตลาด

5023504

ยาสูบ
2(1-3)
Tobacco
ประวัตแิ ละความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการคัดเลือกพันธุ
การปลูกและบํารุงรักษา การเก็บเกีย่ ว การบม การจัดคุณภาพของใบยา
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หมูวชิ าพืชสวน
(503)

หมูวิชาพืชสวน ซึ่งอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. พืชสวนทัว่ ไป
(503-1--)
2. พืชประเภทผัก
(503-2--)
3. พืชประเภทไมดอกไมประดับ
(503-3--)
4. พืชประเภทผลไม
(503-4--)
5. วิทยาการจัดการเกีย่ วกับพืชสวน
(503-5--)
6.
(503-6--)
7.
(503-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(503-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
(503-9--)
การสัมมนาและการวิจยั
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หมูวชิ าพืชสวน (503)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3632101
5032101
3632201
5032201
3632301
5032301
5032501
5033201
5033202
5033203
5033204
5033301
5033302
3633401
5033401
3633406
5033402
3634405
5033403
3633501
5033501
3633502
5033502
5033503
3634102
5034101
5034301
3634305
5034302
3634306
5034303
3634307
5034304
5034401
5034402
5034403
3634404
5034404

ชื่อวิชา
หลักการพืชสวน
การผลิตผัก
ไมดอกไมประดับ
การปลูกและขยายพันธุพืช
การผลิตผักเพื่อการคา
การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม
การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม
เห็ดและการผลิตเห็ด
การผลิตไมดอกเพื่อการคา
การเพาะเลีย้ งกลวยไม
หลักการไมผล
ทุเรียน
มะมวง
หลักการขยายพันธุพืช
การจัดการสถานเพาะชํา
การจัดสวนและตกแตงสถานที่
พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
การผลิตไมประดับ
การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่ การคา
ไมหัวและไมเลื้อย
การจัดการสนามหญา
ไมผลเมืองรอน
ไมผลกึ่งเมืองรอน
ไมผลเมืองหนาว
ไมผลทางอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
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
รหัสใหม
รหัสเกา
5034405
3634413
5034501
5034502
5034503

ชื่อวิชา
ไมผลเศรษฐกิจ
การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลและการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
พืชชั้นสูง

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
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น(ท-ป)

5032101

หลักการพืชสวน
3(2-2)
Introduction to Horticulture
ความหมายและการจัดแบงพืชสวน โครงสรางของพืชสวน กรรมวิธีสําคัญ
ทีเ่ กิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช
หลักการปลูก บํารุง และปรับปรุงพืช ฮอรโมนกับพืชสวน หลักการทําสวน
ปฏิบตั ิการ
ศึกษาโครงสรางการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ
การปลูก
บํารุงรักษาพืชสวน

5032201

การผลิตผัก
3(2-2)
Principles of Vegetable Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน
ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก
การจําแนกและการแบงชนิดของ
พืชผัก ชนิด และลักษณะประจําพันธุ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก
และวิธเี รงการงอกของเมล็ดพันธุผัก การขยายพันธุ การคัดเลือกพันธุ ปจจัยที่มผี ลตอ
การเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกีย่ ว
การตัดแตง การบรรจุและการจัด จําหนาย เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมโดยไมใชดิน
ปฏิบตั ิการ การปลูกและดูแลรักษา วิธีการเก็บเกีย่ ว การตัดแตง การจัด การบรรจุ
การจําหนาย
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5032301

ไมดอกไมประดับ
3(2-2)
Floriculture and Ornamental Plants
ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การจัดแบงประเภทของ
ไมดอกไมประดับ ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ อุปกรณทใี่ ชปลูก
วิธีการปลูกและการปองกันจํากัด การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
การตลาดและการจัดจําหนาย
ปฏิบตั ิการ การผลิตกลาไมดอก การขยายพันธุไมดอกไมประดับ วิธีการปลูกไมดอก
ไมประดับ ประเภทตาง ๆ การตัดแตงไมประดับ การดูแลรักษาและการจัดการไม
ดอกไมประดับเพื่อจําหนาย

5032501

การปลูกและขยายพันธุพืช
2(1-2)
Planting and Plant Propagation
ศึกษาปญหาการปลูกพืชและขอมูลในการผลิตพืชชนิดตาง ๆ ในประเทศ
ไทย แนวการเพิ่มผลผลิต นโยบายดานการปลูกพืชของรัฐบาล และการสํารวจ
ภาวะการปลูกพืชในทองถิ่น การเลือกทําเลปลูกพืช การแกไขการสูญเสียความอุดม
สมบูรณของดิน การอนุรกั ษดินและน้ํา การใชปยุ โดยทั่วไป การใชและเก็บรักษา
เครื่องมือที่ใชในการปลูกพืช การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไมดอก ไมประดับ
การปลูกพืชไรและการปลูกไมผล ตลอดจนการขยายพันธุ ศัตรูพชื และการปองกัน
กําจัด การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มปี ระสิทธิภาพ การตลาด

5033201

การผลิตผักเพื่อการคา
3(2-2)
Vegetable Production for Commercial
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5032201 การผลิตผัก
ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก การเลื อกพื้น ที่และปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการผลิตผัก โดยเลือกผักที่เหมาะสมของแตละทองถิ่น
การวางแผนการผลิ ต ผั ก เป น การค า การเตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก การปลู ก การปฏิ บั ติ
บํารุงรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช ผัก วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแตงและการบรรจุ
หีบหอ การจัดจําหนายในรูปแบบตาง ๆ การทําบัญชี
ปฏิบตั ิการ การปลูกและดูแลรักษา เก็บเกีย่ ว ตัดแตง หีบหอ จําหนาย
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5033202

การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม
3(2-2)
Vegetable Production for Industry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5032201 การผลิตผัก
การศึกษา สํารวจพืชผักทีเ่ หมาะสมกับการผลิตเปนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
พืชผักที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นนั้น ๆ ประเภทตาง ๆ ทางอุตสาหกรรมที่ใชผัก
เปนวัตถุดิบการเตรียมพื้นทีป่ ลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพชื ผัก
วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับระบบอุตสาหกรรม การจัดจําหนาย
ปฏิบตั ิการ ดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว การตัดแตง การจัดจําหนาย

5033203

การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม
3(2-2)
Vegetable Production for Commercial and Industry
วิธีที่ตอ งเรียนมากอน : 5032201 การผลิตผัก
ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก เลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการ
ทําเปนการคาและ หรืออุตสาหกรรม โดยเฉพาะพืชผักทีเ่ หมาะสมกับทองถิ่นนั้น ๆ
การเลือกพื้นทีแ่ ละสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการผลิตผัก การวางแผนและการ
จัดการผลิตผัก การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การปองกัน กําจัดศัตรูพชื ผัก การเก็บ
เกี่ยววิธกี ารตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมกับพืชผัก การตัดแตงทําความสะอาด การบรรจุหบี หอ
การจัดจําหนายการทําบัญชี
ปฏิบตั ิการ การปลูกและดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การ
ตัดแตง และการจัดจําหนาย
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5033204

เห็ดและการผลิตเห็ด
3(2-2)
Mushroom and Mushroom Production
ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด
ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ด
วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหลง
ผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะเสนใยและสปอรของเห็ด
การเตรียมอาหารเลีย้ งเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเลีย้ งเชื้อเห็ด
บริสุทธิ์จากเนื้อเยื่อกานดอก กลีบดอก และสปอร การตอเชื้อ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจาก
เมล็ดธัญพืช และอินทรียว ตั ถุอื่น ๆ การผลิตเห็ดชนิดตาง ๆ การถนอมและแปรรูป
เห็ด

5033301

การผลิตไมดอกเพื่อการคา
2(1-2)
Floriculture Production for Commercial
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5032301 ไมดอกไมประดับ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมดอก ความสําคัญและประโยชนของไมดอก
คุณลักษณะของไมดอกที่ผลิตเปนการคา ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการผลิตไมดอกเพื่อ
การคา วิธีปลูก ดูแลรักษา ตัดแตง การปฏิบัตกิ ารหลังการเก็บเกีย่ วของไมตัดดอก
จัดการตลาด และการจัดจําหนาย
ปฏิบตั ิการศึกษาตลาดของไมดอก การปลูกไมดอก และการจัดการไมดอกเพื่อการคา

5033302

การเพาะเลี้ยงกลวยไม
2(1-3)
Orchid Culture
ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม การจําแนกประเภทของ
กลวยไม สกุลของกลวยไมทนี่ ิยมเลี้ยง ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือน
และวัสดุอปุ กรณ การขยายพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา ปญหาและอุปสรรคใน
การปลูกกลวยไม การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหบี หอและการจัดจําหนาย
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5033401

หลักการไมผล
3(2-2)
Principles of Pomology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน
ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ ของไมผล การออก
ดอกและสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล
การเลือกพื้นทีป่ ลูก การเลือกชนิดพันธุไ มผลที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่และความ
ตองการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลูกไมผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบํารุง
ไมผล วิธีการขยายพันธุทเี่ หมาะสมกับไมผลแตละชนิด การเก็บเกีย่ ว การปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกีย่ ว และการจําหนายผลิตผล
ปฏิบตั ิการ ศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ของไมผล ขัน้ ตอนการออกดอกของไมผล
การเจริญเติบโต และการสุกของผลไม การเตรียมพื้นทีป่ ลูก การเตรียมระบบน้าํ ใน
สวนผลไม การปลูก และการดูแลรักษาสวนไมผล

5033402

ทุเรียน
2(1-2)
Durian
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล
ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของทุเรียน การจําแนกพันธุ ลักษณะประจํา
พันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจําหนาย

5033403

มะมวง
2(1-2)
Mango
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล
ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของมะมวง การจําแนกพันธุ ลักษณะประจํา
พันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจําหนาย
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5033501

หลักการขยายพันธุพืช
3(2-2)
Principles of Plant Propagation
อุปกรณและการเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับการขยายพันธุพืช ประโยชน
และความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุพืช
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพชื
การขยายพันธุพืชโดยวิธกี ารตาง ๆ การดูแลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตาง ๆ
ในการขยายพันธุพืช
ปฏิบตั ิการ การขยายพันธุพชื แบบตาง ๆ การดูแลรักษา

5033502

การจัดการสถานเพาะชํา
3(2-2)
Nursery Management
ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของสถานเพาะชํา การจําแนกชนิด
ของเรือนเพาะชํา การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชําและสิ่งกอสราง ลักษณะของธุรกิจ
สถานเพาะชํา หลักการบริหารสถานเพาะชํา การจัดการวัสดุอปุ กรณที่จําเปนใน
สถานเพาะชํา เชน ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณใหนา้ํ ปุย ยาปราบศัตรูพืช และ
สารเคมีอ่นื ๆ การฆาเชื้อวัสดุปลูก การจัดกระบะและแปลงเพาะชํา และการควบคุม
สภาพแวดลอม ในเรือนเพาะชํา การจัดพันธุไม ภายในและภายนอกเรือนเพาะชํา การ
จัดการผลิตและจําหนายพันธุไมเปนการคา
ปฏิบตั ิการ สํารวจการจัดการธุรกิจเรือนเพาะชํา สวนเพาะชํา

5033503

การจัดสวนและตกแตงสถานที่
3(2-2)
Landscape Gardening
ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและตกแตงสถานที่ ทฤษฎีและ
องคประกอบทางศิลป การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัด
สวนและหลักการจัดสวน ประเภทตาง ๆ องคประกอบของการจัดสวนการ
ดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุไม วิธีการปลูกหญาและพันธุไมในสวน
การบํารุงรักษาสวน การคํานวณคาใชจา ยในการจัดสวน
ปฏิบตั ิการ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน คํานวณคาใชจายฝกจัดสวน
และบํารุงรักษา
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5034101

พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
3(2-2)
Spices and Medicinal Plants
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน
ความหมายของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประโยชนของพืชเครื่องเทศและ
สมุนไพร พืชเครื่องเทศและสมุนไพรที่สําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สภาพ
แวดลอมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว การจําหนาย

5034301

การผลิตไมประดับ
2(1-3)
Ornamental Plant Production
ความสําคัญและประโยชนของไมประดับ ประเภทของไมประดับ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต อุปกรณทใี่ ชในการปลูก การปลูกเพื่อการตกแตง
วิธีการปลูก การดูแลรักษา ศัตรูและการปองกัน การจัดแตงไมประดับและการจัด
จําหนาย

5034302

การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่ การคา
3(2-2)
Commercial Floriculture and Ornamental Plants
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5032301 ไมดอกไมประดับ
ความตองการของตลาดไมดอกไมประดับ การเลือกพันธุและชนิดของไม
ดอกไมประดับผลิตเปนการคา ปจจัยที่มผี ลตอการผลิตไมดอกไมประดับ การวาง
แผนการผลิต การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกีย่ ว ปญหาและการเตรียมการแกปญ
 หาในการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคา
ปฏิบตั ิการ ศึกษาราคาตลาดของไมดอกไมประดับในทองถิ่น วางแผนการผลิตไม
ดอกไมประดับ การปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเก็บเกีย่ ว
และการจัดการไมดอกไมประดับเพื่อสงตลาด

535
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5034303

ไมหวั และไมเลื้อย
2(1-3)
Bulbs and Vines
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5001102 หลักพืชศาสตร หรือ 5032101 หลักการพืชสวน
ประโยชนและความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมหัว ไมเลือ้ ย ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร การจัดจําแนก ประเภท ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอการเจริญเติบโต
การวางแผนการผลิตเพื่อจําหนาย การปลูก ดูแลรักษา การปองกันกําจัด ศัตรูการใช
เทคนิคตาง ๆ ในการขยายพันธุ การเก็บเกี่ยว และการจัดการ หลักการเก็บเกี่ยว
การจัดการในการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ วิธีขยายพันธุไมหัวไมเลื้อย การวางแผน การผลิต การปลูก ดูแลรักษา
การจัดการเพื่อจําหนาย

5034304

การจัดการสนามหญา
3(2-2)
Turf Management
ประวัติความเปนมาของการจัดสวน ประโยชนและความสําคัญของ
สนามหญา การจัดทําจําแนกประเภทหญาที่ไดรบั ความนิยม ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
เจริญเติบโตของหญา เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการทําสนามหญา การปลูก
หญาเพื่อการจัดสวน การขยายพันธุและธุรกิจการทําสนามหญา การจัดการละการ
ดูแลรักษาสนามหญาประเภทตาง ๆ
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะหญาที่นยิ มจัดสวนประเภทตาง ๆ วิธีการขยายพันธุหญา
การปลูกหญาเพื่อการจัดสวนและการทําสนามหญาเพื่อการคา
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5034401

ไมผลเมืองรอน
3(2-2)
Tropical Fruit Crops
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลเมืองรอน พันธุและการจําแนกพันธุ การ
ขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป การ
จัดจําหนาย เชน มะปราง มะขาม ทุเรียน ลางสาด เงาะ ทับทิม มังคุด มะเฟอง ฯลฯ
ปฏิบตั ิการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจัด
จําหนายไมผลแตละชนิด

5034402

ไมผลกึ่งเมืองรอน
3(2-2)
Sub-Tropical Fruit Crops
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลกึ่งเมืองรอน พันธุและการจําแนกพันธุ
การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป
การจัดจําหนาย เชน องุน สม สตรอเบอรี่ ลิน้ จี่ ฯลฯ
ปฏิบตั ิการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัด
จําหนายไมผลแตละชนิด

5034403

ไมผลเมืองหนาว
3(2-2)
Temperate Fruit Crops
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลเมืองหนาว พันธุและการจําแนกพันธุ
การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป
การจัดจําหนาย เชน แอปเปล ทอ สาลี่ ฯลฯ
ปฏิบตั ิการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป และการจัด
จัดหนายไมผลแตละชนิด
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5034404

ไมผลทางอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Fruit Crops
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล
ความสําคัญ ของไมผลอุตสาหกรรม การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกีย่ ว และการปรับปรุงเทคนิคดานตาง ๆ เพื่อใชไมผลเปนวัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิการ ปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว ใชเทคนิคดานตาง ๆ เพื่อใชไมผลเปน
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม

5034405

ไมผลเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Fruit Crops
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล
ความสําคัญของไมผลทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการ
จําแนกพันธุ การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว
การแปรรูป การจําหนาย เชน ลําไย สับปะรด สม กลวย ฯลฯ
ปฏิบตั ิการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป และการจัด
หนายไมผลแตละชนิด

5034501

การบรรจุหบี หอและการจัดจําหนาย
2(1-2)
Packing and Marketing
ความสําคัญของการบรรจุหบี หอ ลักษณะของผลิตผลที่จะจัดบรรจุหบี หอ
วัสดุและอุปกรณการบรรจุหีบหอ รูปแบบของการบรรจุและการจัดจําหนาย ปญหา
และขอเสนอแนะในการบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย
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5034502

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Plant Tissue Culture in Agriculture
ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหอง และ
เครื่องมือในการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การ
เตรียมชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อ
ขัน้ ตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช
ปฏิบตั ิการ เตรียมอาหาร เตรียมชิ้นสวนพืช และการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ และอวัยะพืช
ที่สําคัญทางเศรษฐกิจทางดานพืชสวนเพื่อนํามาใชปลูกเพื่อเปนการคาและเพื่อ
ประโยชนในทางอุตสาหกรรมการเกษตร

5034503

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชัน้ สูง
3(2-2)
Cell Technology and Higher Plant Tissue Culture
เซลลพืชและสวนประกอบของเซลลพืช การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ
การเพาะเลีย้ งอับเรณู การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต
ปฏิบตั ิการ เครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในการเพาะเลีย้ งเซลลพืช เตรียมอาหารที่ใช
เลี้ยงเอมบริโอ อับเรณู โปรโตพลาสต เก็บโปรโตพลาสตบริสทุ ธิ์
และเลี้ยง
โปรโตพลาสต
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หมูวชิ าสัตวบาล (504)

ดังนี้

หมูวชิ าสัตวบาล ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
1. การเลีย้ งสัตวปก
2. การเลีย้ งสัตวเล็ก
3. การเลีย้ งสัตวใหญ
4. อาหารและโภชนาการ
5. เทคนิคการเลีย้ ง
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจยั

(504-1--)
(504-2--)
(504-3--)
(504-4--)
(504-5--)
(504-6--)
(504-7--)
(504-8--)
(504-9--)
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หมูวิชาสัตวบาล (504)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5041101 3641101
5041102 3641102
5041201 3641201
5041301 3641301
5041401 3641401
5041402 3641402
5041403 3641403
5041404 3641404
5042101 3642103
5042102 3642104
5042103 3642105
5042201 3642202
5042202 3642203
5042203 3642204
5042204 3642205
5042205 3642206
5042301 3642302
5042302 3642303
5042303 3642304
5042401 3642405
5042501 3642501
5042502 3642502
5042503 3642503
5042504 3642504
5042505 3642505
5042506 3642506

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการเลี้ยงสัตว
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
รหัสใหม รหัสเกา
5043101 3643106
5043102 3643107
5043103 3643108
5043104 3643109
5043401 3643406
5043402 3643407
5043403 3643408
5043501 3643507
5043502 3643511
5043503 3643515
5043504 3643519
5043505
5043506 5043201
5044401 3644409
5044402 3644410
5044403 3644411
5044404 3642508
5044405 3642509
5044406 3642510
5044501 3644512
5044502 3644513
5044503 3644514
5044504 3644516
5044505 3644517
5044506 3644518
5044507 3644520

ชื่อวิชา
การผลิตเปด
การผลิตหาน
การผลิตนกเขา
การฟกไขและการจัดการโรงฟก
โภชนศาสตรสัตวปก
โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว
โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง
การผสมเทียมสัตวใหญ
การเลีย้ งสัตวแบบผสมผสาน
การจัดการของเสียจากสัตว
เทคนิคการเลีย้ งสัตวเฉพาะอยาง
การเลีย้ งสัตว
การเลีย้ งสัตวทดลอง
โภชนศาสตรประยุกต
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
สารพิษในอาหารสัตว
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
น้าํ นมและผลิตภัณฑนม
ไขและเนื้อไก
การปรับปรุงพันธุสัตว
การเจริญเติบโตของสัตว
พฤติกรรมของสัตว
การจัดการฟารมสัตวปก
การจัดการฟารมสัตวเล็ก
การจัดการฟารมสัตวใหญ
เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว

น(ท-ป)
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)
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5041101

หลักการเลี้ยงสัตว
3(2-2)
Principle of Animal Science
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ความเหมาะสมของการเลี้ยง
สัตวกบั สภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการ
เลี้ยงสัตว พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะ
ตาง ๆ อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การ
จัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทําผลิตภัณฑ
จากสัตว บัญชีที่จําเปนในการเลี้ยงสัตว

5041102

การผลิตสัตวปก
3(2-2)
Poultry Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของสั ต ว ป ก ป ญ หาและแนวทางแก ป ญ หา
เกี่ยวกับสัตวปก ประเภทและชนิดของสัตวปก การคัดเลือก การผสมพันธุโรงเรือน
และอุปกรณ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรค
สัตว

5041201

การผลิตสัตวเล็ก
3(2-2)
Small Animal Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวเล็ก ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหากับสัตวเล็กในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวเล็ก การคัดเลือกพันธุ
การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลีย้ งดู อาหารและการใหอาหาร การตอน
การปองกันและรักษาโรค
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5041301

การผลิตสัตวใหญ
3(2-2)
Livestock Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตวใหญ ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาเกีย่ วกับสัตวใหญในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวใหญ การคัดเลือก
การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การตอน
การปองกันและรักษาโรคเนนการปฏิบัติและการศึกษานอกสถานที่จากฟารมที่
ประสบผลสําเร็จ

5041401

อาหารและการใหอาหารสัตว
3(2-2)
Feeds and Feeding
ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบที่ใช
เป น อาหารสั ต ว ส ว นประกอบและคุ ณ ค า ของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน อุตสาหกรรมอาหารสัตว พ.ร.บ.อาหาร
สัตว โรคขาดอาหารของสัตว

5041402

อาหารและการใหอาหารสัตวปก
3(2-2)
Feeds and Feeding for Poultry
ความสําคัญของอาหารสัตวปก ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบที่
ใชเปนอาหารสัตวปก สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถกู สัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวปก

5041403

อาหารและการใหอาหารสัตวเล็ก
3(2-2)
Feeds and Feeding for Small Animal
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว
ความสําคัญของอาหารสัตวเล็ก ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบที่
ใชเปนอาหารสัตวเล็ก สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถกู สัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวเล็ก
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5041404

อาหารและการใหอาหารสัตวใหญ
3(2-2)
Feeds and Feeding for Livestock
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว
ความสําคัญของอาหารสัตวใหญ ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบที่
ใชเปนอาหารสัตวใหญ สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร
การคํานวณและการผลิตอาหารใหถกู สัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวใหญ

5042101

การผลิตไกเนื้อ
3(2-2)
Broiler Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงไกเนื้อ ประเภทและพันธุของไกเนื้อ
โครงสรางและองคประกอบของไกเนื้อ การเลีย้ งดู อาหารและการใหอาหาร การ
คัดเลือก การขยายและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การปองกันและ
การรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยที่มผี ลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตของไกเนือ้

5042102

การผลิตไกไข
3(2-2)
Layer Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงไกไข ประเภทและพันธุของไกไข
โครงสรางและองคประกอบของไกไข การคัดเลือกพันธุ การขยายและปรับปรุง
พันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลีย้ งดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการ
รักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยที่มผี ลกระทบตอ
การเจริญเติบโตของไกไข
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5042103

การผลิตนกกระทา
3(2-2)
Quail Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงนกกระทา ประเภทและพันธุของนก
กระทา โครงสรางและองคประกอบของนกกระทา การคัดเลือกพันธุและการ
ปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร การ
ปองกันและการรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยทีม่ ี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของนกกระทา

5042201

การผลิตสุกร
3(2-2)
Swine Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญในการเลี้ยงสุกร ประเภทและพันธุสกุ ร การ
คัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตาง ๆ การ
จัดการเลี้ยงสุกรในระยะตาง ๆ
อาหารสุกรการทําทะเบียนประวัติโรคและการ
สุขาภิบาล การตลาด ปญหาการเลี้ยงสุกรและ แนวทางในการแกปญ
 หาสําหรับ
เกษตรกรผูเ ลี้ยงสุกร

5042202

การผลิตกระตาย
3(2-2)
Rabbit Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญของการเลี้ยงกระตาย ประเภทและพันธุกระตาย การคัดเลือก
และการผสมพันธุ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดูกระตาย
ประเภท ตาง ๆ อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑการทํา
พันธุทไี่ ดจากกระตาย
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5042203

การผลิตแกะ
3(2-2)
Sheep Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญของการเลี้ยงแกะ ประเภทและพันธุแกะ การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ การเลีย้ งดูแกะประเภทตาง ๆ
อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การฟอกขนแกะ การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากแกะและการตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี

5042204

การผลิตแพะ
3(2-2)
Goat Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญของการเลี้ยงแพะ ประเภทและพันธุแพะ การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การเลีย้ งดูแพะประเภทตาง ๆ อาหารและการให
อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะและการตลาด การจด
สถิติและการทําบัญชี

5042205

การผลิตสุนขั
3(2-2)
Dog Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสุนัข ประเภทสุนัข การคัดเลือกและ
การปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลีย้ ง อาหารและการใหอาหาร โรค
และการสุขาภิบาล การจัดจําหนาย
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5042301

การผลิตโคเนือ้
3(2-2)
Beef Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวิธี
การคัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน
อาหารและการใหอาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัติ การ
จดบันทึกตาง ๆ การตลาดโคเนื้อ

5042302

การผลิตโคนม
3(2-2)
Dairy Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงดูโคนม การ
จัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานมการจดสถิติและการ
ทําบัญชี

5042303

การผลิตกระบือ
3(2-2)
Buffalo Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงกระบือ พันธุกระบือ หลักและ
วิธีการคัดเลือกและผสมพันธุกระบือ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลีย้ งดูกระบือ การ
ใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การทําผลิตภัณฑกระบือ การตลาดและการทําบัญชี
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5042401

โภชนศาสตรสตั ว
3(3-0)
Animal Nutrition
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดตาง ๆ ความจําเปนของ
สารอาหารและขบวนการในรางกายสัตวทจี่ ะเปลี่ยนสารอาหารใหเปนประโยชนแก
ตัวสัตว

5042501

โรงเรือนและอุปกรณสตั วปก
3(2-2)
Poultry Housing and Equipment
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
การพิจารณาทีต่ ั้งฟารม แบบโรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยง การใช
เครื่องมือทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยาง
มี ประสิทธิภาพสูงที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ

5042502

โรงเรือนและอุปกรณสตั วเล็ก
3(2-2)
Small Animal Housing and Equipments
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
การพิจารณาทีต่ ั้งฟารม แบบของโรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยง การใช
เครื่องทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ ตาง ๆ

5042503

โรงเรือนและอุปกรณสตั วใหญ
3(2-2)
Livestock Housing and Equipment
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
การพิจารณาทีต่ ั้งฟารม แบบของโรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยง การใช
เครื่องทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยางมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ ตาง ๆ
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5042504

การผสมเทียม
3(2-2)
Artificial Insemination
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ การเตรียมและการเก็บรักษาน้ําเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพของการผสมเที ย ม สรี ร วิ ท ยาของการสื บ พั น ธุ อาหารและ
กระบวนการสืบพันธุ โรคและปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุ การรีดน้ําเชื้อ
การตรวจ คุณภาพน้ําเชื้อ การขยายหรือการเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษา น้ําเชื้อ
การฉีดเชื้อ การพิสูจนการผสมติด

5042505

การผสมเทียมสัตวปก
3(2-2)
Poultry Artificial Insemination
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวปก การรีดน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพ
ของน้ําเชื้อ การขยายหรือเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ และปจจัยที่มผี ลตอการ
ผสมติด

5042506

การผสมเทียมสัตวเล็ก
3(2-2)
Small-Animal Artificial Insemination
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวเล็ก การรีดน้ําเชือ้ การตรวจคุณภาพ
ของน้ําเชื้อ การขยายหรือเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ และปจจัยที่มผี ลตอการ
ผสมติด
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5043101

การผลิตเปด
3(2-2)
Duck Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงเปด ประเภทและพันธุเปด การคัดเลือกพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ การจัดการ
เลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาด การทําสถิติและ
การบัญชี

5043102

การผลิตหาน
3(2-2)
Geese Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงหาน ประเภทและพันธุหา น การ
คัดเลือกพันธุ การผสมพันธุและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การจัดการ
เลี้ยงดู อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาดผลิตภัณฑ การทํา
สถิติและบัญชี

5043103

การผลิตนกเขา
3(2-2)
Dove Production
ประโยชนและความสําคัญของนกเขาพันธุ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ
และการผสมพันธุ อุปกรณและวิธกี ารจัดการเลี้ยงดู โรคและการปองกันโรค
การตลาด

5043104

การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3(2-2)
Incubation and Hatchery Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
คัพภวิทยาของสัตวปก หลักและการปฏิบัติในการฟกและการจัดการ การ
เก็บรักษาไขฟก การคัดเพศลูกสัตวปก การเลี้ยงดูสตั วปกในระยะแรก การทําพันธุ
ประวัติของสัตวปก
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5043401

โภชนศาสตรสตั วปก
3(2-2)
Poultry Nutrition
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022506 ชีวเคมี
ระบบการยอยอาหารของสัตวปก การศึกษาเรื่องความตองการทาง พลังงาน
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต การ
เจริญเติบโต และการใหผลผลิตของสัตวปก การยอยอาหาร และการดูดซึมอาหาร
จําพวกคารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตว
ปก

5043402

โภชนศาสตรสตั วกระเพาะเดี่ยว
3(2-2)
Monogastric Nutrition
ระบบการยอยอาหารของสัตวกระเพาะเดี่ยว การศึกษาเรื่องความตองการ
ทางพลังงาน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต
การเจริญเติบโต และการใหผลผลิต การยอยอาหาร และการดูดซึมอาหารจําพวก
คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวกระเพาะ
เดี่ยว เชน สุกร

5043403

โภชนศาสตรสตั วเคี้ยวเอื้อง
3(2-2)
Ruminant Nutrition
ระบบการยอยอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง
กระบวนการทางสรีรวิทยา
กระบวนการทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทเี่ กี่ยวของกับการใชอาหารให
เปนประโยชนตอรางกาย ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินคุณคาอาหาร
ความตองการ การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวใหญชนิดตาง ๆ
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5043501

การผสมเทียมสัตวใหญ
3(2-2)
Livestock Artificial Insemination
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวใหญ การรีดน้ําเชือ้ การ
ตรวจ คุณภาพของน้ําเชือ้ การขยายและเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ และ
ปจจัยที่มผี ลตอการผสมติด

5043502

การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
3(2-2)
Integration of Livestock Enterprises
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ศึกษาการเลี้ยงสัตวรว มกัน เพื่อใชมลู สัตวเปนอาหาร หรือกับงานเกษตร
อยางอื่น อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใชสมทบ การผลิต
การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและการจําหนาย

5043503

การจัดการของเสียจากสัตว
3(3-0)
Animal Waste Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : อินทรียเคมี และ 4032601 จุลชีววิทยา
ของเสียและสิง่ เหลือใชจากการเลี้ยงสัตว การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใช
มาดัดแปลงใหเปนประโยชน

5043504

เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง
3(2-2)
Techniques of Specific Animal Husbandry
เลือกเรียนสัตวที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของทองถิ่น ตามความเหมาะสม
โดยศึกษาเกีย่ วกับประเภทและพันธุ โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยง ขั้นตอนและ
วิธีการเลีย้ ง การคัดเลือกพันธุแ ละปรับปรุงพันธุ การตลาด

553

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5043505

การเลี้ยงสัตว
2(1-2)
Animal Husbandry
ศึกษาปญหาการเลี้ยงสัตวและขอมูลในการเลี้ยงสัตวบางชนิดในประเทศ
ไทย ประโยชนของสัตวเลี้ยงที่ดีตอชีวิตประจําวัน ปจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว
และการเพิ่ ม ผลผลิ ต ของการเลี้ ย งสั ต ว ประเภทของสั ต ว เ ลี้ ย ง การเลี้ ย งสั ต ว ที่
เหมาะสมกั บ สภาพท อ งถิ่ น การเลื อ กทํ า เลเลี้ ย งสั ต ว โรงเรื อ นและอุ ป กรณ การ
คัดเลือกพันธุและการตอนสัตว อาหารและการใหอาหารสัตว การปฏิบัติบํารุงและ
การปองกันรักษาโรคสัตว การตลาด

5043506

การเลี้ยงสัตวทดลอง
2(1-2)
Laboratory Animals Raising
ความสําคัญ และประโยชนของสัตวทดลอง ชนิดของสัตวทดลอง การเลีย้ ง
สัตวทดลอง การใหอาหาร การผสมพันธุ สรีรวิทยาทั่วไป การนําสัตวทดลองมาใช
ศึกษาโรคตาง ๆ โรคและการปองกันรักษาสัตวทดลอง

5044401

โภชนศาสตรประยุกต
3(2-2)
Applied Animal Nutrition
การประยุกตใชวตั ถุดิบเพื่อเปนอาหารสัตว โดยพิจารณาจากคุณคาทาง
อาหารของวัตถุดิบนั้น ขอดี ขอเสียของวัตถุดิบแตละชนิดเมื่อใชเลี้ยงสัตว โดย
พิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นในขบวนการตาง ๆ ภายในรางกายสัตว และวิธีการ
ปรับปรุงวัตถุดิบเพื่อใหเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตวชนิดตาง ๆ

5044402

การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว
3(2-2)
Feed Analysis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว และ
4021107 เคมีอินทรียพนื้ ฐาน
ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะห
คุณภาพอาหารสัตวโดยใชกลองจุลทรรศน และการวิเคราะหคณ
ุ ภาพของอาหารแบบ
ตาง ๆ
4
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5044403

สารพิษในอาหารสัตว
3(3-0)
Feed Toxicity
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทําลาย
สารพิษในอาหาร การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว ลักษณะอาการของสัตวที่กิน
อาหารที่มสี ารพิษ การแกไขและการปองกันรักษาสัตวทกี่ ินอาหารที่มสี ารพิษ

5044404

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
3(2-2)
Meat and Meat Products
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว และ 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูป
เนื้อสัตว การบรรจุหีบหอ การจัดการตลาด

5044405

น้ํานมและผลิตภัณฑนม
3(2-2)
Milk and Milk Products
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว และ 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสรางและองคประกอบของน้ํานม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การ
เก็บรักษาน้ํานม การแปรรูปและผลิตภัณฑ การบรรจุหบี หอ การตลาด

5044406

ไขและเนื้อไก
3(2-2)
Egg and Chicken Meat
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว และ 4032601 จุลชีววิทยา
โครงสรางและองคประกอบของไขและเนื้อไก การเก็บรักษาไขและเนื้อไก
การแปรรูปไขและเนื้อไก การตลาด
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5044501

การปรับปรุงพันธุสตั ว
3(3-0)
Animal Breeding
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4032401 พันธุศาสตร
หลักพื้นฐานและการใชหลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสําคัญ
ทางเศรษฐกิ จ ของสั ต ว โดยเน น การคั ด เลื อ ก ความแปรผั น ประมาณค า อั ต รา
พันธุกรรม ระบบการผสมพันธุและประมาณคาของพอพันธุและแมพนั ธุ

5044502

การเจริญเติบโตของสัตว
3(2-2)
Animal Growth
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา และ 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
ศึกษาเกี่ยวกับลูกสัตวขณะเปนตัวออนในครรภ ลูกสัตวหลังคลอดและการ
เจริ ญ เติ บ โตของสั ต ว ที่ โ ตเต็ ม ที่ โดยเน น ทางด า นอาหาร สรี ร วิ ท ยาและผลทาง
พั น ธุ ก รรมและความสั ม พั น ธ ทั้ ง หมด ป จ จั ย ที่ ค วบคุ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
เจริญเติบโต

5044503

พฤติกรรมของสัตว
3(2-2)
Animal Behavior
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5041101 หลักการเลี้ยงสัตว
พฤติกรรมของสัตว
อิทธิพลของฮอรโมนและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ
พฤติกรรมและประโยชนของพฤติกรรมที่สัตวแสดงออก

5044504

การจัดการฟารมสัตวปก
3(3-0)
Poultry Farm Management
ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยที่เกีย่ วของกับการจัดการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรทใี่ ชในการจัดการฟารมสัตวปก การวางแผนทําฟารม
สัตวปก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจัยที่มผี ลกระทบตอทุนและรายได
ในการทําฟารมสัตวปก หลักการคํานวณ ผลสถิติและสถิติประชากร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5044505

การจัดการฟารมสัตวเล็ก
3(3-0)
Small-Animal Farm Management
ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยที่เกีย่ วของกับการจัดการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรทใี่ ชในการจัดการฟารมสัตวเล็ก การวางแผนทําฟารม
สัตวเล็ก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอทุนและรายได
ในการทําฟารมสัตวเล็ก หลักการคํานวณ ผลสถิตแิ ละสถิติประชากร

5044506

การจัดการฟารมสัตวใหญ
3(3-0)
Livestock Farm Management
ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยที่เกีย่ วของกับการจัดการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรทใี่ ชในการจัดการฟารมสัตวใหญ การวางแผนทํา
ฟารมสัตวใหญ การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจัยที่มผี ลกระทบตอทุน
และรายไดในการทําฟารมสัตวใหญ หลักการคํานวณ ผลสถิติและสถิติประชากร

5044507

เทคนิคการปรับปรุงพันธุสตั ว
3(2-2)
Animal Improvement Techniques
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม ๆ ในการผสมพันธุสตั ว และการปรับปรุง
พันธุสัตวใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยใชหลักพันธุศาสตรการผสม
พันธุสัตว การบันทึกประวัติ การวิเคราะหขอ มูลและการคัดเลือก
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หมูวชิ าสัตวรักษ
(505)

ออกเปน ดังนี้

หมูวชิ าสัตวรักษ ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
1. โรคและปรสิตวิทยาของสัตว
2. กายวิภาคและสรีรวิทยา
3. สัตวรักษทวั่ ไป
4. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
5. วิทยาภูมิคมุ กัน
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจยั

(505-1--)
(505-2--)
(505-3--)
(505-4--)
(505-5--)
(505-6--)
(505-7--)
(505-8--)
(505-9--)
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หมูวชิ าสัตวรักษ (505)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5051101
5051102
5051103
5051201
5052101
5052301
5052302
5052303
5053101
5053102
5053103
5053201
5053202
5053301
5053302
5053502
5053801
5054101
5054102
5054201
5054301
5054401

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

โรคและการสุขาภิบาลสัตวทวั่ ไป
ปรสิตวิทยา
พยาธิวทิ ยาทั่วไป
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
โรคสัตวสูคน
เภสัชวิทยาเบือ้ งตน
ศัลยศาสตรเบื้องตน
การบังคับสัตว
โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก
โรคและการสุขาภิบาลสัตวเล็ก
วิทยาการระบาดและการปองกันควบคุมโรคในสัตวเลี้ยง
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล็ก
กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว
หลักการสงเสริมการปศุสัตว
วิทยาภูมิคุมกันโรคในสัตวเลี้ยง
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
สัตว 2
โรคและการสุขาภิบาลสัตวใหญ
โรคและปรสิตของสัตวน้ํา
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวใหญ
สูติศาสตรและเธนุเวชวิทยา
มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑนม

2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(2-0)
1(0-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
2(1-3)
2(1-3)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(90)
2(1-3)
2(2-0)
2(1-3)
2(1-2)
2(1-3)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5054402
5054403
5054802
5054901
5054902

ชื่อวิชา
สาธารณสุขศาสตรทางสัตวแพทย
สุขศาสตรเนื้อสัตว
การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว 2
ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
สัมมนาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว

น(ท-ป)
2(1-2)
3(3-0)
3(250)
3(3-0)
1(0-2)
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คําอธิบายรายวิชา

หมูวชิ าสัตวรักษ (505)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น.(ท-ป)

5051101

โรคและการสุขาภิบาลสัตวทวั่ ไป
2(1-2)
General Diseases and Sanitation of Domestic Animals
กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่สาํ คัญของสัตวปก สัตวเล็ก สัตว
ใหญ อาการของโรค การตรวจวินจิ ฉัยและการปองกันกําจัดโรคตาง ๆ การ
สุขาภิบาลสัตว การทําความสะอาด อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ

5051102

ปรสิตวิทยา
2(1-2)
Parasitology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรสิต ลักษณะวงจรชีวิต การแบงหมวดหมู และ
สรีรวิทยาของปรสิต ความเสียหายของสัตวทเี่ กิดจากปรสิต การตรวจวินิจฉัยการ
ปองกันและการกําจัดปรสิต

5051103

พยาธิวทิ ยาทั่วไป
2(1-2)
General Pathology
พยาธิวทิ ยาของเซลลและเนื้อเยื่อ พยาธิสภาพของอวัยวะในระบบตาง ๆ
ในรางกายสัตว การผาซากเพื่อชันสูตรโรค การเก็บตัวอยางพยาธิเพื่อตรวจหาพยาธิ
สภาพเพื่อสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรค

5051201

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา
ศึกษาโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ในรางกายสัตว

3(2-2)

561
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5052101

โรคสัตวสคู น
2(1-2)
Zoonosis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทวั่ ไป
การแบงชนิดโรคสัตวสูคน โรคจากสัตวใหญ สัตวเล็กและสัตวปก การ
ปองกัน

5052301

เภสัชวิทยาเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Pharmacology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4021101 เคมีทวั่ ไป l
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของยา การเปลี่ยนแปลง การ
ขับถาย การเกิดปฏิกิรยิ าของยาในรางกายของสัตว การใชยาประเภทตาง ๆ
รวมถึงอาหารเสริมและสารเรงการเจริญเติบโต

5052302

ศัลยศาสตรเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Animal Surgery
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
การเตรียมตัวสัตวกอ นทําศัลยกรรม ขอบงชี้ในการบําบัด ชนิด การเกิด
การหาย การรักษาแผล การหามเลือด การผาตัดอยางงาย อุปกรณและวิธีการทาง
ศัลยกรรม อาการแทรกซอนหลังการดําเนินงาน การดูแลภายหลังการวางยา การ
ดูแลสัตวหลังผาตัด

5052303

การบังคับสัตว
Restraint of Animals
วิธีการบังคับควบคุมสัตวตาง ๆ สําหรับการตรวจและการรักษา

1(0-2)

562
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5053101

โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก
2(1-2)
Avian Diseases and Sanitation
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทวั่ ไป
โรคและปรสิตที่สําคัญของสัตวปก อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย
แนวทางการรักษา การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล

5053102

โรคและการสุขาภิบาลสัตวเล็ก
2(1-2)
Small Animal Diseases and Sanitation
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทวั่ ไป
โรคและปรสิตที่สําคัญของสัตวเล็ก อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย
แนวทางการรักษา การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล

5053103

วิทยาการระบาดและการปองกันควบคุมโรคในสัตวเลี้ยง
3(3-0)
Epidemiology and Animal Diseases Control
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
หลักระบาดวิทยา ลักษณะของโรคระบาด การระบาดของโรคเนื่องจากเชื้อ
จุลนิ ทรีย วิธีการระบาด วงจรการระบาดของโรค การปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว และโรคที่มคี วามสําคัญตอชุมชน

5053201

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก
2(1-3)
Avian Anatomy and Physiology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมทั้งกลไกหรือ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมใิ นรางกาย
สัตวปก เพื่อนําเอาความรูและเทคนิคไปใชในการแกไขปญหาในการเลี้ยงสัตวปก

563
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5053202

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล็ก
2(1-3)
Small Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมทั้งกลไก หรือ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมใิ นรางกาย
สัตวเล็กเพื่อนําเอาความรูและเทคนิคไปใชในการแกปญ
 หาในการเลี้ยงสัตวเล็ก

5053301

กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสตั ว
2(2-0)
Livestock Legislation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฏหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสตั ว และ
สัตวในประเทศไทย และหลักเกณฑการจัดตั้งฟารมเลี้ยงโค กระบือ เพื่อ สงออก

5053302

หลักการสงเสริมการปศุสตั ว
3(3-0)
Principles of Livestock Extension
ความหมาย ความสําคัญ
และขอบเขตของการสงเสริมการปศุสตั ว
ปรัชญาหลักการและวิธกี ารสงเสริมปศุสัตว การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ
ในงาน สงเสริมการปศุสัตว ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสตั ว และ
แนวทางแกไข

5053502

วิทยาภูมิคมุ กันโรคในสัตวเลี้ยง
2(2-0)
Immunology of Domestic Animal
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยา
กลไกการปองกันการติดเชื้อของรางกายโดยทั่วไป ความตานทานโรคและ
การสรางความตานทานโรคแบบตาง ๆ การตอบสนองตอสารที่เขาสูรางกาย ภูมิแพ
และช็อคแอนติเจนแอนติบอดี้ วัคซิน การทดสอบโรคสัตวโดยวิธีซีรมั วิทยา

564
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5053801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ วิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Animal Health Science
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบ
ตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

5054101

โรคและการสุขาภิบาลสัตวใหญ
2(1-3)
Large Animal Diseases and Sanitation
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทวั่ ไป
โรคและปรสิตที่สําคัญของสัตวใหญ อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัย
แนวทางการรักษา การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล

5054102

โรคและปรสิตของสัตวน้ํา
2(2-0)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
โรคและปรสิตของสัตวนา้ํ ที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ สาเหตุของโรค
การวินจิ ฉัยโรคและแนวทางการรักษาเบื้องตน

5054201

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวใหญ
2(1-3)
Large Animal Anatomy and Physiology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมทั้งกลไก หรือ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร กลไกการควบคุมอุณหภูมใิ นรางกาย
สัตวใหญ เพื่อนําความรูและเทคนิคไปใชในการแกไขปญหาในการเลี้ยงสัตวใหญ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5054301

สูตศิ าสตรและเธนุเวชวิทยา
2(1-2)
Theriogynology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 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 การเก็บรักษา การกระจาย และ
การตลาดของผลิตภัณฑนา้ํ นม

5054402

สาธารณสุขศาสตรทางสัตวแพทย
2(1-2)
Veterinary Public Health
ความหมาย และขอบเขตของงานสัตวแพทยในดานสาธารณสุข การตรวจ
วินจิ ฉัย การปองกันและควบคุมชนิดของอาหารที่กาํ เนิดจากสัตวที่กอ ใหเกิดโรค
และเปนพิษในมนุษยและสัตว การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารที่กาํ เนิด
จากสัตว
การควบคุมดานสุขาภิบาลในโรงงานฆาสัตวและโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากสัตว

5054403

สุขศาสตรเนื้อสัตว
3(3-0)
Meat Hygiene
ความหมาย และความสําคัญของสุขาภิบาล การสุขาภิบาล การตรวจ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพผลิตภัณฑเนื้อสัตว ตลอดจนการจัดการสุขศาสตรของเนื้อสัตว
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับการบริโภค
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5054802

การฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว 2
3(250)
Field Experience in Animal Health Science
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางการเกษตร ในดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
สัตว ณ สถานที่ซึ่งสถาบันเห็นสมควร จนทําใหเกิดทักษะ ความรู ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีการเสนอผลงาน รายงานและตองผานการประเมินผลของสถาบัน

5054901

ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว
3(3-0)
Special Problems
การคนควาและวิจยั งานดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว และเสนอรายงาน

5054902

สัมมนาวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว
1(0-2)
Seminar in Animal Health Science
คนควาขอมูลปญหาทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพสัตว รวบรวม วิเคราะห
ปญหาเรียบเรียง เสนอรายงานเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
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หมูวชิ าการประมง
(506)

หมูวชิ าการประมง ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนือ้ หาวิชา
ออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ทัว่ ไป
การเพาะเลีย้ งปลา
การเพาะเลีย้ งกุง
โรคและศัตรูสัตวน้ํา
เครื่องมือที่ใชจบั สัตวน้ํา
การจับสัตวน้ํา

(506-1--)
(506-2--)
(506-3--)
(506-4--)
(506-5--)
(506-6--)
(506-7--)
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(506-8--)
โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ (506-9--)
การสัมมนาและการวิจยั
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หมูวชิ าการประมง (506)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5061101
5061102
3661103
5061103
3661104
5061104
3661105
5061105
3661201
5061201
3662105
5062101
3662106
5062102
3662202
5062201
3662401
5062401
3663107
5063101
5063301
5063102
5063302
5063103
3663203
5063201
3663205
5063202
5063203
5063208
5063301
5063401
5063402
5063403
5063404
5063406
5063407
5063410
5063501
5063106

ชื่อวิชา
หลักการประมง
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การวิเคราะหนา้ํ และคุณภาพน้ํา
นิเวศวิทยาแหลงน้ํา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มีนวิทยา
การสรางบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อาหารสัตวน้ํา
การเพาะพันธุป ลา
โรคพยาธิและศัตรูสัตวน้ํา
การเพาะเลีย้ งสัตวนา้ํ ชายฝง
หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑประมง
การเก็บถนอมสัตวน้ํา
การเลีย้ งปลาแบบผสมผสาน
การเลีย้ งปลาน้าํ จืด
อาหารและการใหอาหารปลา
การเลีย้ งกุง
วิทยาศาสตรทางทะเลเบี้องตน
สมุทรศาสตรทั่วไป
สมุทรศาสตรเคมี
สมุทรศาสตรกายภาพ
ชีววิทยาทางทะเล
ชีววิทยาของน้าํ กรอย
เครื่องมือการประมง
หลักเศรษฐศาสตรประมง
แพลงตอนวิทยาเบื้องตน

น(ท-ป)
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
รหัสใหม
รหัสเกา
5063107
5063108
5063110
5063112
5063801
5064111
5064113
5064114
5064115
5064201
5064211
5064213
5064214
5064304
5064305
5064408
5064409
5064502
5064504
5064802
5064901
5064902
5064903

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สาหราย
พรรณไมน้ํา
นิเวศวิทยาของแหลงน้ําจืด
สัตวไมมกี ระดูกสันหลังทางการประมง
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
ชลธีวทิ ยา
การอนุรกั ษสตั วน้ํา
กุง
ปู
การเลีย้ งและเพาะพันธุปลาสวยงาม
พันธุศาสตรสัตวน้ํา
การเพาะเลีย้ งสัตวทะเล
เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การใหความเย็นผลิตภัณฑสตั วน้ํา
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประมง
หอยทะเล
มลพิษในทะเล
การจัดการฟารมสัตวน้ํา
องคการสะพานปลาและกิจการแพปลา
การฝกประสบการณวชิ าชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ปญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริทเี่ กี่ยวของกับการประมง

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)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการประมง (506)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5061101

หลักการประมง
3(2-2)
Principles of Fisheries
ประโยชนของสัตวน้ํา ชนิด และความสําคัญทางเศรษฐกิจของการประมง
ในประเทศไทย หลักการ เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ เบื้องตน เกี่ยวกับการขยายพันธุ การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การสงวนรักษาพันธุส ัตวน้ํา พระราชบัญญัติการประมงและ
เครื่องมือจับสัตวน้ํา

5061102

หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ในตางประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี้ยง
สัตวนา้ํ ในประเทศไทย และตางประเทศในปจจุบนั หลักเกณฑและการเตรียมการ
เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ชนิดตาง ๆ ที่มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ

5061103

การวิเคราะหนา้ํ และคุณภาพน้ํา
3(2-2)
Water Analysis and Water Quality for Fishery
ศึกษาเกีย่ วกับการวิเคราะหน้ํา สวนประกอบของน้ํา สิง่ เจือปนในน้าํ เชน
กาซ เกลือแร ธาตุอาหารและสารประกอบชนิดอื่น ๆ คุณสมบัติของน้ําทางดานเคมี
ชีวะ และทางดานกายภาพ เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การปรับปรุงคุณภาพของน้ําให
เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5061104

นิเวศวิทยาแหลงน้ํา
3(2-2)
Principles of Aquatic Ecology
ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในระบบนิเวศน
โดยเฉพาะระบบนิเวศนของแหลงน้ํา วัฏจักรของสาร การแพรกระจายของพืชและ
สัตว ประชากร มลพิษ การสงวนทรัพยากร การศึกษานอกสถานที่

5061105

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2)
Fish Breeding Technology
ศึกษาหลักและวิธกี ารเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ทีม่ คี วามสําคัญทางเศรษฐกิจใน
ทองถิ่น การเลีย้ งดูและคัดเลือกพอพันธุแมพนั ธุ การเพาะพันธุสตั วน้ําดวยวิธี ตาง ๆ
การอนุบาลและการเลี้ยง

5061201

มีนวิทยา
3(2-2)
Ichthyology
ลักษณะ โครงสรางและระบบตาง ๆ ของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยา
พื้นฐานของปลา อนุกรมวิทยาของปลา ปลาที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ

5062101

การสรางบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2)
Fishpond Construction
ศึกษาหลักเกณฑ และการปฏิบัติในการเลือกทําเลสรางบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การสํารวจ การวิเคราะหดนิ และผลกระทบจากพืชบก การทําแผนผัง การสรางบอ
ขนาดและการจัดระบบน้ําทีตองการใชในการเพาะเลีย้ ง

5062102

อาหารสัตวน้ํา
3(2-2)
Fish Feed and Feeding
ศึกษาชนิด ประเภท คุณคาของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ํา แหลงของอาหาร การ
สรางอาหารธรรมชาติในบอ การเตรียมและการใหอาหาร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5062201

การเพาะพันธุปลา
3(2-2)
Fish Breeding
ศึกษาหลักการ วิธีการและดําเนินการคัดเลือก และเลีย้ งพอแมพนั ธุปลา การ
เพาะพันธุปลาดวยวิธีตางๆ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุแ ละอนุบาลลูกปลา

5062401

โรคพยาธิและศัตรูสตั วน้ํา
3(2-2)
Diseases and Parasites of Fish
ศึกษาเกีย่ วกับโรคพยาธิและศัตรูของสัตวน้ํา ทัง้ ที่พบในธรรมชาติและที่พบ
ในบอเลี้ยง ชนิด ลักษณะและอาการของสัตวน้ําที่เปนโรค ฤดูกาลที่ระบาด การ
ปองกันและการกําจัดรักษา ตลอดจนผลกระทบตอผูบริโภค

5063101

การเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ ชายฝง
3(2-2)
Coastal Aquaculture
นิเวศวิทยาปาชายเลน
การเลีย้ งและการเพาะพันธุสตั วน้ําชายฝงที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน การเพาะเลี้ยงปลา กุง ปู หอย สาหราย

5063102

หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑประมง
3(2-2)
Principle of Technology in Fishery Products
องคประกอบของปลาและสัตวนา้ํ อื่น การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบ
หลักการเบื้องตนในการเก็บรักษามาตรฐานและหลักควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
ประมง

5063103

การเก็บถนอมสัตวน้ํา
3(2-2)
Fish Preservation
หลักและวิธกี ารเก็บถนอมสัตวนา้ํ ใหเหมาะสมแกการใชประโยชน ปจจัยที่มี
ผลตอคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑประมง
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5063106

แพลงตอนวิทยาเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Planktonology
ศึกษาเกีย่ วกับนิยามของแพลงตอน การจัดหมวดหมูแ ละแยกกลุมของแพลง
ตอนการจัดหมวดหมูและแยกกลุมของแพลงตอนน้ําจืด น้ํากรอยและน้ําเค็ม ลักษณะจําเพาะ
และศัพทจาํ เพาะในสาขาแพลงตอนวิทยา วงจรชีวิต แหลงที่อยูอาศัย อาหารของ
แพลงตอน บทบาทของแพลงตอนในหวงโซอาหาร การเก็บรักษา และการสุมนับ
จํานวน

5063107

สาหราย
3(2-2)
Phycology
สัณฐานวิทยาการแพรกระจาย การใชประโยชน และการจัดจําแนกหมวดหมู
ของสาหราย

5063108

พรรณไมน้ํา
3(2-2)
Aquatic Plants and Fisheries
ชีววิทยาของพันธุไมนา้ํ แตละชนิด ประโยชนและโทษของพืชน้ําตอการ
ประมง การควบคุมพืชน้ํา การกําจัดน้ําเสียโดยใชพชื น้ํา

5063110

นิเวศวิทยาของแหลงน้าํ จืด
3(2-2)
Ecology of Freshwaters
นิเวศปจจัย วงจรของแรธาตุ การกระจายของสิ่งมีชีวิต และการสงผาน
พลังงานรวมทัง้ อิทธิพลของมนุษยตอระบบนิเวศ การอนุรกั ษระบบนิเวศของแหลง
น้ําจืด

5063112

สัตวไมมกี ระดูกสันหลังทางการประมง
3(2-2)
Invertebrates for Fisheries
ประเภท ชนิด ชีววิทยาทั่วไป และความสําคัญของสัตวไมมกี ระดูกสันหลัง
ทางประมง
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5063201

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน
3(2-2)
Integrated Fish Breeding
หลักการเลี้ยงปลารวมกับการเลี้ยงสัตวชนิดตาง ๆ วิธีการเลี้ยง อัตราในการ
เลี้ยง ตนทุนการผลิต การใหอาหารสมทบ ผลผลิตและการจําหนาย

5063202

การเลี้ยงปลาน้าํ จืด
3(2-2)
Fresh Water Fish Raising
การเลีย้ งปลาน้าํ จืดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาจีน ปลาตะเพียน-ขาว
ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาชอน ปลาบู ฯลฯ การเลือกทําเล การเตรียมบอ
ขนาดและอัตราการปลอย การใหอาหาร การปองกันและกําจัดศัตรูและโรคปลา
ตนทุนการผลิต การตลาด

5063203

อาหารและการใหอาหารปลา
3(2-2)
Fish Food and Feeding
ศึกษาชนิด ประเภท คุณคาของอาหารที่ใชเลี้ยงสัตวน้ํา แหลงของอาหาร
การสรางอาหารธรรมชาติในบอ การเตรียมและการใหอาหาร

5063301

การเลี้ยงกุง
3(2-2)
Shrimp Culture
ศึกษาการจัดจําแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุง การเลือกสถานที่ การ
เตรียมบอเลี้ยง การเลีย้ ง การใหอาหาร การปองกันกําจัดศัตรู การดูแลรักษา และ
การตลาดของกุงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ

5063401

วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Marine Science
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร การใชประโยชนทรัพยากร
การบริหารและการวางแผน เพื่อการใชประโยชนจากทะเลและมหาสมุทร
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5063402

สมุทรศาสตรทวั่ ไป
3(2-2)
General Oceanography
กําเนิดและลักษณะของทะเลและมหาสมุทร สมบัติทางเคมีและกายภาพของ
น้ําทะเล ตลอดจนอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต

5063403

สมุทรศาสตรเคมี
Chemical Oceanography
สมบัติทางเคมี ปริมาณแรธาตุ และองคประกอบของน้ําทะเล

3(2-2)

5063404

สมุทรศาสตรกายภาพ
Physical Oceanography
สมบัติทางกายภาพและการหมุนเวียนของน้าํ ทะเล

3(2-2)

5063406

ชีววิทยาทางทะเล
3(2-2)
Marine Biology
ชีววิทยาของสัตวและพืชทะเล สภาพแวดลอม ประโยชนจากพืชและสัตว
ดังกลาวในทางการประมง

5063407

ชีววิทยาของน้าํ กรอย
3(2-2)
Biology of Brackishwater
พืชและสัตวในน้ํากรอย การดํารงชีพและการปรับตัวของพืชและสัตวตอ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟสิกส

5063410

เครื่องมือการประมง
Fishing Gear
เครื่องมือทําการประมงทะเลชนิดตาง ๆ และวิธีใช

3(2-2)
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5063501

หลักเศรษฐศาสตรประมง
3(3-0)
Principles of Fishery Economics
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3591105 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
ความสําคัญของทรัพยากรประมงที่มีตอ เศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยว
กับการจัดการทรัพยากรประมง การตลาดของสินคาสัตวน้ํา การบริหารและ
นโยบายการตลาด การวิเคราะหราคาสินคาสัตวน้ํา มีการศึกษานอกสถานที่

5063801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ 3
2(100)
Preparation for Field Experience in Aquaculture 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการ กระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ

5064111

ชลธีวทิ ยา
Limnology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4021101 เคมีทวั่ ไป 1
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ในแหลงน้าํ จืด

5064113

การอนุรักษสตั วน้ํา
3(2-2)
Aquatic Animal Conservation
ศึกษาเกีย่ วกับชีววิทยาทางดานการสืบพันธุ การกินอาหาร การเติบโต การ
แพรกระจายของสัตวนา้ํ ในแหลงน้ํา สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเพิ่มจํานวน
สัตวนา้ํ อิทธิพลที่มผี ลตอการลดจํานวนสัตวน้ํา ผลกระทบของการประมงตอการลด
จํานวนสัตวนา้ํ มาตรการควบคุมและอนุรกั ษสัตวน้ํา ปญหาเกี่ยวกับดานการ
อนุรกั ษสัตวนา้ํ

3(2-2)
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น(ท-ป)

5064114

กุง
3(2-2)
Natantia
ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของกุงที่มคี วามสําคัญทาง
เศรษฐกิจ

5064115

ปู
3(2-2)
Reptantia
ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของปูที่มคี วามสําคัญทาง
เศรษฐกิจ

5064201

การเลี้ยงและเพาะพันธุปลาสวยงาม
3(2-2)
Fancy Fish Raising
ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเปนอยู การเลี้ยงและคัดเลือกพอพันธุ แม
พันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล โรคพยาธิและการปองกันรักษา ตลอดจน วัสดุ
อุปกรณในการเลี้ยงปลาสวยงาม เชน ภาชนะที่ใชเลี้ยง พันธุไมน้ําทีใ่ ชในการจัดตู
ปลา ระบบการกรองน้ํา คุณสมบัติของน้ํา และอาหารที่ใชเลี้ยงปลาแตละชนิด

5064211

พันธุศาสตรสตั วน้ํา
3(3-0)
Genetic of Aquatic Animals
หลักการทางพันธุศาสตรสัตวน้ํา การศึกษาโครโมโซม การถายทอดลักษณะ
ทัง้ คุณภาพและปริมาณการใชประโยชนพนั ธุศาสตรในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา

5064213

การเพาะเลี้ยงสัตวทะเล
3(2-2)
Breeding and Culture of Marine Animals
หลักและวิธกี ารเพาะฟก อนุบาล และเลี้ยงสัตวทะเลที่มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจ

9
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5064214

เรื่องเฉพาะทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(2-2)
Selected Topics in Aquaculture
หัวขอที่นา สนใจทางเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา

5064304

การใหความเย็นผลิตภัณฑสตั วน้ํา
3(3-0)
Refrigeration of Aquatic Products
หลักการและระบบของเครื่องทําความเย็น การใชความเย็นเก็บรักษาผลิต
ภัณฑสัตวน้ํา

5064305

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประมง
3(2-2)
Quality Control of Fishery Products
หลักการควบคุมคุณภาพ วิธกี ารวัดคาปจจัยที่เกีย่ วของกับคุณภาพของ
วัตถุดิบ และผลิตภัณฑประมง การควบคุมการผลิต การใชวิธีทางสถิติในการ
ประเมินผล

5064408

หอยทะเล
3(2-2)
Marine Molluses
ลักษณะทั่วไป อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยาของหอยทะเล วิวัฒนาการของ
หอยทะเล ที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ

5064409

มลพิษในทะเล
3(2-2)
Marine Pollution
ชนิดและที่มาของการเกิดมลพิษ การพัดพาลงสูทะเล และการแพรกระจาย
ในน้ําในตะกอน ในสัตว และพืชทะเล ผลกระทบที่มีตอ ระบบนิเวศวิทยาของทะเล
และตอคน
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5064502

การจัดการฟารมสัตวน้ํา
3(2-2)
Fish Farm Management
ศึกษาหลักการทั่วไปในการจัดการทําฟารมสัตวน้ํา การวางแผน การจัดการ
ธุรกิจ การบริหาร การคํานวณผลผลิตและสถิติประชากร ปญหาและปจจัยที่มี
ผลกระทบตอ การจัดการฟารม

5064504

องคการสะพานปลาและกิจการแพปลา
2(2-0)
Fish Marketing Organization and Wholesale Activities
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับองคการสะพานปลาและกิจการแพปลา การ
ดําเนินงานขององคการสะพานปลาและกิจการแพปลา การพัฒนา และการสงเสริม
ตลาดสินคาสัตวนา้ํ ของประเทศไทย

5064802

การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3
5(450)
Field Experience in Aquaculture 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางการเกษตรในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เชน การเตรียมบอ การเลีย้ งและดูแลรักษา การปองกันโรคพยาธิ การจําหนาย การ
เพาะพันธุปลา การอนุบาล การเลีย้ งและควบคุมโรค เปนตน ณ สถานที่ซงึ่ สถาบัน
กําหนดในหนวยงานเอกชน หรือหนวยงานราชการที่เกีย่ วของกับการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา มีการเสนอผลงาน และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพ
แลว

5064901

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
1(0-2)
Seminar in Aquaculture
การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกีย่ วกับวิทยาการใหม ๆ การรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ รวมทั้งปญหาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับงานของประเทศไทย หรือของ
ตางประเทศ
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5064902

ปญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0)
Special Problems in Aquaculture
ศึกษาคนควาปญหาการประมงที่เกีย่ วของกับงานที่เรียน รายงานคนควา
ของนักศึกษาจากาการทําลองดานตาง ๆ หรือดําเนินการวิจัยหรือการออก
แบบสอบถามบุคคลตาง ๆ

5064903

กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริทเี่ กี่ยวของกับการประมง
3(2-2)
Case Study in His Majesty the King , s Fisheries Project
ศึกษาแนวโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริทางการประมง
และการเรียนรูว ิธีทจี่ ะนํามาปรับใชกบั เกษตรกรประมง

581

หมูวชิ าอุตสาหกรรมเกษตร
(507)

หมูวชิ าอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. การบรรจุอาหาร
(507-1--)
2. จุลนิ ทรียอ าหาร
(507-2--)
3. อุตสาหกรรมอาหาร
(507-3--)
4. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ
(507-4--)
5. วิศวกรรมอาหาร
(507-5--)
6. โภชนศาสตร
(507-6--)
7. เคมีอาหาร
(507-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(507-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ (507-9--)
การสัมมนาและการวิจัย

582

หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (507)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5071301 3671305
5071302
3671403
5071401 3671401
5071402 3671402
5071601
3671404
5072101
5072102
5072103
5072201
5072202
5072301
5072302
5072303
5072304
5072305
5072306
5072307
5072401
5072402
5072403
5072404

3672101
3672102
3672103
3672201
3672202
3672301
3672302
3672306
3672417

3672308
3672307
3672405
3672407

ชื่อวิชา
อุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน
สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร
สุขาภิบาลอาหารและถนอมอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร
ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการอาหาร
และโภชนาการ
ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการถนอม
อาหารและโภชนาการ
การบรรจุอาหาร
การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช
การบรรจุผลิตภัณฑทางสัตว
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร
กรรมวิธกี ระบวนการหมัก
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
หลักอุตสาหกรรมเกษตร
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
การสํารวจดานอุตสาหกรรมอาหาร
การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร
การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การถนอมอาหารโดยใชความเย็น
หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
การแปรรูปอาหาร 1
เทคโนโลยีธญ
ั ชาติและผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีการถนอมอาหาร

น(ท-ป)
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)

583
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5072405 3672408
5072406 3672409
5072407 3672411
5072408 3642412
5072409 3672413
5072410 3672414
5072411 3672415
5072701 3672410
5172801
5072802
5072901
5073101
5073201
5073202
5073301
5073302
5073303
5073305
5073401
5073402
5073403
5073404
5073501
5073601
5073701
5073702

3672801
3672701
3673104
3673209
3673210
3673209
3673210

3673203
3673204
3673308
3673406
3673501
3673601
3673702
3672416
3673703

ชื่อวิชา
ระบบการผลิตอาหาร
วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิม
เทคโนโลยีขนมอบ
เครื่องดื่ม
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีเนือ้ และผลิตภัณฑ
การทําอาหารแหง
การวิเคราะหอาหาร
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยี
การอาหาร 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1
การฝกหัดวิจยั 1
การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร
จุลชีววิทยาทางอาหาร
อุตสาหกรรมการหมัก
การประกันคุณภาพอาหาร 1
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
การประกันคุณภาพอาหาร 2
พิษวิทยาทางอาหาร
หลักการถนอมผลิตภัณฑพชื
หลักการถนอมผลิตภัณฑสตั ว
การแปรรูปอาหาร 2
เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบื้องตน
วิศวกรรมอาหาร 1
อาหารและโภชนาการ
เคมีอาหาร
เคมีอาหาร
หลักการวิเคราะหอาหาร

น(ท-ป)
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)

584
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3672410 หลักการวิเคราะหอาหาร
5073801
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 3
5074301 3673103 การออกแบบผลิตภัณฑเกษตร
5074302 3674304 การใชประโยชนจากเศษเหลือทางการเกษตร
5074303 3674311 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
5074304 3674312 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5024306
สารเจือปนในอาหาร
5074401 3674418 เทคโนโลยีผักและผลไม
5074402 3674419 เทคโนโลยีนา้ํ มันและไขมัน
3674206 การแปรรูปพืชน้ํามันและน้าํ มัน
5074403 3644207 เทคโนโลยีนา้ํ ตาล
5074404 3674421 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
5074405 3674422 เทคโนโลยีสัตวปก และผลิตภัณฑ
5074406
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
5074407
เทคโนโลยีขนมหวาน
5074408
กรรมวิธกี ารแปรรูปสัตวน้ํา
5074501 3674502 วิศวกรรมอาหาร 2
5074801
การฝกประสบการณวชิ าชีพหองปฏิบัติการ 3
3674805 การฝกงานหองปฏิบัติการ
3674904 การฝกงานดานอุตสาหกรรมอาหาร
5074802
การฝกประสบการณวชิ าชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 3
5074901
สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3674904 สัมมนาเทคโนโลยีการอาหาร
5074902
ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3674905 ปญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร
5024904
หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
5074905
การศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร

น(ท-ป)
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)

585

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ า อุตสาหกรรมเกษตร
(507)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5071301

อุตสาหกรรมอาหารเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Food Industry
ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ปจจัยตาง ๆ ทีม่ ผี ล
ตอคุณภาพ ปริมาณ และราคาของวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร ความจําเปนที่
กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การสํารวจอุตสาหกรรม อาหารใน
ดานประวัติความเปนมา เพือ่ ศึกษาถึงการดําเนินงานและการจัดการ การลงทุนการ
จัดการและอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารขนาดตาง ๆ

5071302

สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร
2(2-0)
Food Processing Sanitation and Food Laws
โรคที่เกิดจากอาหาร สาเหตุของโรค การแพรเชื้อและวิธีการปองกัน
สุขวิทยาสวนบุคคลของผูประกอบอาหาร และสถานที่ผลิตอาหาร รวมทั้งเครื่องมือ
การผลิตและความสะอาดของสิ่งแวดลอม
กฎหมายเกีย่ วกับสุขาภิบาลอาหาร
อนามัยในการแตะตองอาหาร พ.ร.บ. คุม ครองผูบริโภค กฎหมายอาหารมาตรฐาน
ของอาหารและการปรับมาตรฐาน

5071401

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน

3(2-3)

Introduction to Food Science and Technology
สถานการณอาหารโลก แหลงอาหารมนุษย ลักษณะทางอุตสาหกรรม
องคประกอบของอาหาร โภชนศาสตรขององคประกอบของอาหาร ปจจัยที่มผี ลตอ
คุณภาพอาหาร การเสือ่ มเสียของอาหารและการควบคุม หลักเบื้องตนของการแปร
รูปอาหารชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ เชน ผลิตภัณฑเนื้อ ผลิตภัณฑนม
อาหารทะเล ไขมันและน้ํามัน ธัญชาติ ผักผลไม เครื่องมือ ผลิตภัณฑหมัก การ
บรรจุภัณฑอาหาร และความปลอดภัยในอาหาร

586
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5071402

กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร
3(2-2)
Food Processing and Food Production
ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของกระบวนการแปรรูปและการ
ผลิตอาหาร รวมถึงการศึกษาเกีย่ วกับเทคนิคและกระบวนการของการลดขนาดและ
การรอน สวนที่เปนของแข็ง การผสมและการทําเปนอิมลั ชั่น การกรองและการสกัด
การตกผลึก การผานความรอน การระเหย การทําแหง การแชแข็งการผานรังสี การ
จัดการ การเก็บรักษา และการกําจัดของเสีย
ศึกษาและฝกทักษะการใชเครื่องมือ
และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตาง ๆ ตลอดจนการจัดแบบแผนการผลิตและการ
ประเมินผลใหมกี ารฝกปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน

5071601

ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
2(1-3)
Relationship of Agriculture Food Science and Nutrition
สภาวะการณการผลิตอาหารกับอัตราการเพิ่มของประชากรโลก อาหารใน
อนาคตขอบขายและความสําคัญของโภชนาการตอคุณภาพชีวติ องคประกอบและ
หนาที่ของอาหารการยอยการดูดซึมของอาหาร การใชตารางแสดงองคประกอบของ
อาหาร ปริมาณสารอาหารที่จาํ เปน พืน้ ฐานของแตละเพศ แตละ วัย แตละสภาวะ
ปญหาโภชนาการและโรคขาดสารอาหาร การวัดโภชนาการ การสูญเสียของคุณคา
อาหารระหวางการเก็บและการผลิต การสงวนคุณคาอาหารในกระบวนการผลิต
และการแปรรูป ตลอดจนการ ปรับปรุงคุณคาอาหารใหดีขนึ้ ดวยวิธกี ารใหม ๆ
ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามเนื้อหาขางตน

587
รหัส
5072101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
การบรรจุอาหาร
Food Packing

น(ท-ป)
2(1-2)

สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ และทางกลศาสตรของการ
บรรจุอาหารแบบตาง ๆ และวัสดุทใี่ ชในการบรรจุเชน แผนฟลม พลาสติก กระดาษ
กระดาษเคลือบพลาสติก กระดาษเคลือบโลหะ แผนเหล็กวิลาศ ขวดแกว ภาชนะ
พลาสติก การบรรจุกระปอง ตลอดจนเทคนิคการบรรจุใหม ๆ ศึกษาวิธีการบรรจุ
ตาง ๆ ที่มผี ลตออายุและคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ กฎหมายเกี่ยวกับ
การบรรจุ หลักการออกแบบ การบรรจุ ฉลากและการโฆษณาใหมกี ารปฏิบัติตาม
เนื้อหาขางตน
5072102

การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช
2(1-2)
Plant Products Packing
ศึกษาหลักการบรรจุเบื้องตนของผลิตภัณฑพืช วัสดุตาง ๆ ทีใ่ ช
ในการบรรจุ และองคประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑสตั ว เครื่องมือ เครื่องใชใน
การบรรจุ ความ สัมพันธของผลิตภัณฑสตั วกบั ภาชนะบรรจุปฏิกิรยิ าการเสื่อมเสีย
ของอาหารในภาชนะ การแปรรูปแบบตาง ๆ การเก็บรักษาภาชนะหลังบรรจุ

5072103

การบรรจุผลิตภัณฑทางสัตว
2(1-2)
Animal Products Packing
การศึกษาหลักการบรรจุเบื้องตนของผลิตภัณฑสตั ว วัสดุตาง ๆ ทีใ่ ชในการ
บรรจุและองคประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑสตั ว เครื่องมือ เครื่องใชในการ
บรรจุ
ความสัมพันธของผลิตภัณฑสัตวกบั ภาชนะบรรจุ ปฏิกิรยิ า การเสื่อมเสีย
ของอาหารในภาชนะ การแปรรูปตาง ๆ การเก็บรักษาภาชนะหลังบรรจุ

588
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5072201

จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร
2(1-3)
Microbiology of Food Product
คุณสมบัติทางชีวภาพของจุลนิ ทรีย ทีเ่ ปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร
อาหารเปนพิษ การเสื่อมเสียของอาหารแปรรูป การทําลายจุลนิ ทรียโ ดยกรรมวิธี
การแปรรูปอาหาร มาตรฐานทางดานจุลนิ ทรีย การสุมตัวอยาง เทคนิคการตรวจสอบ
จุลนิ ทรียใ นอาหารและผลิตภัณฑ การวิเคราะหและประเมินผล การศึกษานอก
สถานที่

5072202

กรรมวิธีกระบวนการหมัก
2(1-3)
Fermentation Process
การใชจุลนิ ทรียในการผลิตผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เทคโนโลยีของการใช
ประโยชนจากจุลนิ ทรีย กรรมวิธกี ารผลิตสารปฏิชีวนะ ฮอรโมน และกรดอะมิโน
การเลือกวัตถุดิบ ปจจัยตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต และการ
ควบคุมการผลิต การศึกษานอกสถานที่

5072301

การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร
3(2-2)
Quality Control of Food Product
หลักการควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป วิธีการและ
เทคนิคพิเศษ
รวมทั้งการประเมินจากการรับรูทใี่ ชวัดและควบคุมองคประกอบ
ของคุณภาพอาหารในระหวางการปรุง การผลิตและการเก็บรักษา เชน วิธีการ
ทางเคมี ฟสกิ ส และจุลนิ ทรีย
เพื่อใหไดมาตรฐานของผลิตภัณฑตลอดจนเพิม่
ประสิทธิภาพของการผลิตและลดการสูญเสีย ใหมกี ารฝกปฏิบัติวิธีการวัดทางเคมี
ฟสกิ ส และจุลนิ ทรีย เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารใหไดมาตรฐานตามกฎหมาย
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5072302

หลักอุตสาหกรรมเกษตร
3(2-2)
Principles of Agricultural Industry
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร
วิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ปจจัยตาง ๆ ทีก่ ระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการอุตสาหกรรมเกษตร ลักษณะของวัตถุดิบทีไ่ ดจากพืช สัตว และปจจัย
ตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ การขนสง และการเก็บรักษา
กอนเขาสูโรงงาน บทบาทและความจําเปนของอุตสาหกรรมอาหารขนาดยอมใน
สภาวะปจจุบนั และอนาคต ตลอดจนการจัดการ การลงทุน การผลิต และปจจัย
ตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ

5072303

กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0)
Food Standard and Regulations
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานของอาหารระดับประเทศและระดับสากล กฎหมายเกีย่ วกับฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารภายใน และตางประเทศ กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับโรงงานอาหารและ
สิ่งแวดลอม ขอกําหนดทางการคาระหวางประเทศ และองคกรที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร
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5072304

การสํารวจดานอุตสาหกรรมอาหาร
2(1-3)
Food Industry Survey
การสํารวจตลาดอาหาร การทดสอบตลาดอาหาร และการลงทุน
สํารวจ ภาวะตลาดของผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดในทองถิ่น ทัง้ ในแงอปุ สงคและ
ในแงอปุ ทาน วิธีการศึกษาและคาดคะเนแนวโนมของอุปสงค-อุปทานของผลิตภัณฑ
อาหารแตละชนิดในทองถิ่น (รวมถึงการสงออก) การลงทุนและการขยายทุน
การสํารวจความนิยมของผลิตภัณฑในตลาด การทดสอบตลาดเพื่อปรับปรุงสูตร
อาหารใหมกี ารปฏิบัตติ ามเนื้อหาขางตน

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
หลักการทั่วไปในการจัดและการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
การออกแบบเครื่องจักร อุปกรณ และการจัดระบบการใช
และการควบคุม
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัย การทําบัญชีวัสดุเครื่องมือ
และอุปกรณตา ง ๆ รวมทั้งวิธปี ฏิบัติที่จําเปนในการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร จิตวิทยาอุตสาหกรรม การศึกษาอุปสงคอปุ ทานในเชิงผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม
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5072307

การถนอมอาหารโดยใชความเย็น
3(2-3)
Refrigerated and Freezing of Food Preservation
หลักการและวิธกี ารในการแชเย็นและแชเยือกแข็งอาหาร และผลิตผลการ
เกษตรการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็น ปจจัยที่มผี ลตอขบวนการ
และ
คุณภาพ การผลิต ภัณฑที่ผา นขบวนการแชเย็น และแชเยือกแข็ง

5072401

หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
2(1-3)
Principles of Agricultural Products Preservation
ความหมายและความสําคัญของการแปรรูป
ผลิตผลทางเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยตาง ๆ ทีใ่ หผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย การควบคุม
และปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทตาง ๆ
วิธีนาํ ผลิตภัณฑ อาหารแบบตาง ๆ

5072402

การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3)
Food Processing I
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5071401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
หลักการเบื้องตนเกีย่ วกับคุณลักษระทางประสาทสัมผัส และคุณสมบัติทาง
โภชนาการของอาหาร คุณลักษณะทัว่ ไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการ
เตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักเกณฑทวั่ ไปของการปฏิบัติการที่ดีใน
การผลิต อาหาร
การบรรจุภัณฑ น้าํ และการจัดการของเสียและกรรมวิธีทาง
สุขาภิบาล หลักการของการแปรรูปอาหารแบบตาง ๆ เทคนิคการแปรรูปโดยกรรม
วิธีการใชความเย็น การทําแหง การใชจลุ นิ ทรีย
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5072403

เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ
3(2-3)
Cereal and Cereal Product Technology
ศึกษาลักษณะโครงสรางคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ และ
ชีววิทยา ระหวางการผลิตของธัญชาติชนิดตาง ๆ กรรมวิธีการแปรรูป และการใช
ผลิตภัณฑธญ
ั ชาติ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ การเสือ่ มเสีย เทคโนโลยีการเก็บรักษา
ธัญชาติ และผลิตภัณฑตาง ๆ จากธัญชาติ ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมธัญชาติ
การขนสง การพัฒนาผลิตภัณฑและแนวโนมของการตลาด ปฏิบัติการตามเนือ้ หา
ขางตน

5072404

เทคโนโลยีการถนอมอาหาร
2(1-3)
Food Preservation Technology
หลักและกรรมวิธใี นการถนอมอาหาร แหลงวัตถุดิบ การถนอม
ผลิตภัณฑอาหารในรูปอุตสาหกรรมแบบตาง ๆ ปจจัยที่เกีย่ วของกับการเสื่อมเสีย
ของอาหาร วิธีการเก็บถนอมรักษาคุณภาพของอาหารการแปรรูปอาหารในรูป
ตาง ๆ วิธีการควบคุม และเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการถนอมอาหาร การศึกษานอก
สถานที่

5072405

ระบบการผลิตอาหาร
2(2-0)
Food Production System
แหลงอาหารของมนุษย การวางแผนการเลือกใช และการควบคุมกระบวน
การผลิตเฉพาะหนวยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการขนสง วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑการประเมินราคาของกระบวนการผลิต วิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และกระบวนการผลิต
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5072406

วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบดัง้ เดิม
2(1-3)
Conventional Food Production and Processing
สํารวจวิธกี ารผลิตและวิธกี ารแปรรูปอาหารของชนชาติตะวันออกที่สบื ทอด
กัน มาแตดั้ง เดิม เชน การทํา แหง การหมัก แหง การรมควัน การหมัก ดอง ศึ ก ษา
หลักการของวิธีการดั้งเดิมโดยเปรียบเทียบหลักการใหมทางวิทยาศาสตรทดลอง
ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารดั้ ง เดิ ม ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยประยุ ก ต ห ลั ก การของ
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการอาหาร ใหมกี ารปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน

5072407

เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-3)
Bakery Technology
ศึกษาสมบัติและองคประกอบของเครื่องปรุงการผลิต ทีใ่ ชในการ
ทําผลิตภัณฑ การใชเครื่องมือ และการบํารุงรักษาเครื่องมือการผลิต การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสือ่ มเสีย การบรรจุและการเก็บรักษา และการ
พัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ และปฏิบัติการตามเนือ้ หา

5072408

เครื่องดื่ม
Beverage

3(2-2)

บทบาทของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม ไดแก มีคารโบเนต
กับไมมคี ารโบเนต และมีแอลกอฮอล ศึกษาเทคนิคและวิธีการผลิตเครื่องดื่มทุกชนิด
ตลอดจนความสะอาดของเครื่องดื่ม ปญหาของเครื่องดื่มในแงเคมี โภชนาการและจุ
ลินทรีย ใหการปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน
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5072409

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
3(2-3)
Milk and Milk Product Technology
โครงสรางเตมนม สรีรวิทยาของการกลั่นสรางน้ํานม การปลดปลอยน้ํานม
ปจจัยที่มผี ลตอการกลั่นสรางน้ํานม องคประกอบ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และ
จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม ปจจัยที่มผี ลตอปริมาณและคุณภาพของน้ํานม
การเสื่อมเสีย การเก็บรักษากรรมวิธีทใี่ ชในการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ การ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ํานม และมาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม การ
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม

5072410

เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ
3(2-3)
Meat and Meat Product Technology
ศึกษาถึงโครงสรางของกลามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพ
องคประกอบของเนื้อสัตว และสวนตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหลังฆา และ
การชําแหละอิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอ เนื้อเยื่อของสัตว การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลล
กลามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว กรรมวิธีแปรรูป
เนื้อสัตวแบบตาง ๆ ผลิตภัณฑเนื้อและการเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑเนื้อชนิดตาง ๆ การศึกษาดูงานในโรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
จากสัตว ปฏิบัติการตามเนือ้ หาขางตน

5072411

การทําอาหารแหง
2(1-3)
Food Dehydration
ทฤษฎีและขอบขายของการทําแหง วิธีการทําแหงแบบตาง ๆ
กลไกในการทําอาหาร หลักการออกแบบลักษณะสําคัญ และการประยุกตของ
เครื่องมือทําแหง เทคนิค การทําแหงแบบใหม ๆ ใหมกี ารปฏิบัติงานตามเนื้อหา
ขางตน
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5072701

การวิเคราะหอาหาร
3(2-2)
Food Analysis
ศึกษาวิธกี ารมาตรฐานของการวิเคราะหสารอาหารประเภทตาง ๆ ทัง้ ในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะหหาสัดสวนขององคประกอบอาหาร
สําเร็จรูป เพื่อการศึกษาสูตรอาหาร การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑอาหาร การวิเคราะห
น้าํ เพื่อประโยชนในกระบวนการผลิตใหมกี ารปฏิบัติวิเคราะหองคประกอบอาหาร
ตามเนื้อหาขางตน

5072801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Food Science Technology 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร เชน ดานอุตสาหกรรมอาหาร ในดานการรับรู
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนรูปญ
 หาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การอาหารทีเ่ กิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระหวางการผลิต
แลวฝกหัดการแกปญ
 หา โดยวิธกี ารทาง วิทยาศาสตร รูวิธกี ารใชเครื่องมือดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหารทั้งในดานการแปรรูป การวิเคราะห และ
ตรวจสอบคุณภาพ กับรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ดานอุตสาหกรรมอาหาร

5072802

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1
3(230)
Field Experience in Food Science Technology
การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือสถาบันการศึกษาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
อาหารหรือเรื่องที่ฝก ใหมปี ระโยชนแกการศึกษา การคนควา การแปรรูป การ
จําหนาย การปรับปรุงแกไขอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางก็ได
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5072901

การฝกหัดวิจัย 1
2(1-2)
Research Exercise
ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจยั ปญหาทางดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทีม่ าของปญหา การตั้งหัวขอเรื่อง ขัน้ ตอน
การวิจยั วิธกี ารใชสถิติอยางงาย ๆ ในการวิเคราะหขอ มูลและประเมิน การเรียบเรียง
และเขียนรายงานผลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

5073101

การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3)
Food Packaging
ความเปนมา จุดประสงค ความหมาย และบทบาทของภาชนะบรรจุ
ชนิดของวัสดุประเภทและคุณสมบัติทางดานกายภาพ และเคมีของภาชนะบรรจุ
ผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ หลักการพิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร เครื่องมือและหลักการบรรจุหบี หอที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑอาหาร ฉลากและการโฆษณา การออกแบบภาชนะบรรจุ และระเบียบ
กฎเกณฑตาง ๆ รวมทั้งกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหาร ฉลาก
โภชนาการ รหัสผลิตภัณฑ

5073201

จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(2-3)
Food Microbiology
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4032601 จุลชีววิทยาทั่วไป
4034605 จุลินทรียอุตสาหกรรม
ศึกษาเกีย่ วกับการจําแนกชนิดของจุลนิ ทรีย สรีรวิทยา การเจริญเติบโต
ปจจัยที่มผี ลตอการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียทเี่ กี่ยวของกับอาหาร การเสื่อมคุณภาพ
และการเนาเสียของอาหาร และผลิตภัณฑอาหารประเภทตาง ๆ การถนอมและการ
ปองกัน การใชประโยชนจากจุลนิ ทรียใ นอุตสาหกรรมจุลนิ ทรียที่ทําใหเกิดโรคทาง
อาหาร อาหารเปนพิษ การตรวจสอบจุลนิ ทรียใ นอาหารโดยปฏิบัติการสอดคลอง
กับเนื้อหาขางตน
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5073202

อุตสาหกรรมการหมัก
3(2-3)
Fermentation Industry
ประเภทของการหมัก จุลนิ ทรียที่สาํ คัญในกระบวนการหมัก การเตรียม
หัวเชื้อจุลนิ ทรียเ พื่อกระบวนการหมัก และปจจัยในการผลิตอาหารหมักชนิดตาง ๆ
และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล กรรมวิธกี ารผลิตที่ใชในอุตสาหกรรมหมัก
ผลิตภัณฑ อาหารหมักชนิดตาง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา การ
ทดสอบคุณภาพ อาหารหมัก ตลอดจนอาหารหมักกับสุขภาพ การศึกษานอก
สถานที่ในอุตสาหกรรมอาหารหมัก

5073301

การประกันคุณภาพอาหาร 1
2(1-3)
Food Quality Assurance I
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5071401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
: 5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ รวมทัง้ การวัดคาคุณภาพ
ของอาหารดานเคมี กายภาพ และจุลนิ ทรีย ในกระบวนการแปรรูปอาหาร ระดับ
อุตสาหกรรมตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑสดุ ทาย
การสุมตัวอยางอาหาร การตรวจสอบ และกระบวนการทางสถิติของขอกําหนด
สําหรับวัตถุดบิ และผลิตภัณฑสุดทาย

5073302

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
2(1-3)
Sensory Evaluation for Food Quality
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5071401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
: 4111101 หลักสถิติ
ความสําคัญและประโยชนของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
พื้นฐานของการรับรส กลิ่น การมองเห็น การไดยนิ และเนื้อสัมผัส ปจจัยที่มผี ล
ตอการวัดและเทคนิควิธกี ารทดสอบทางประสาทสัมผัส การใชวิธีการทางสถิติ
เพื่อหาขอสรุปในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การประเมินคุณภาพ
อาหารโดยประสาทสัมผัสแบบตาง ๆ
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การประกันคุณภาพอาหาร 2
Food Quality Assurance II
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน

น(ท-ป)
2(1-3)

: 5073301 การประกันคุณภาพอาหาร 1
: 5073302 การประเมินคุณภาพอาหารโดย
ประสาทสัมผัส
การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร
การสรางผังควบคุมคุณภาพ
หลักการจัดองคกรในสวนทีเ่ กี่ยวของกับคุณภาพ ระบบคุณภาพ มาตรฐานระบบ
คุณภาพการบริหารองคกรดานคุณภาพ

5073305

พิษวิทยาทางอาหาร
3(2-3)
Food Toxicology
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 5073601 อาหารและโภชนาการ
5073403 การแปรรูปอาหาร 2
5073702 หลักการวิเคราะหอาหาร
หลักเบื้องตนของพิษวิทยา ชนิดของสารพิษตาง ๆ ในอาหาร กลไกการ
เกิดพิษ การดูดซึม การสลายตัว และการขับออกของสารพิษ หลักการทางเภสัช
จลศาสตร การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งมีชีวิต ปจจัยทางชีวภาพที่มผี ลตอการ
ทําลายสารพิษ การกอกลายพันธุ และการกอรูปวิรูป การกอมะเร็ง การเกิดสารพิษ
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีทใ่ี ชในอาหาร
การทดสอบความเปนพิษ และหลักการวิเคราะหสารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ

5073401

หลักการถนอมผลิตภัณฑพชื
2(2-0)
Principles of Harvest Processing
กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกีย่ ว การเสื่อมเสียของผลิตผลเกษตร
ระหวางการเก็บรักษา หลักการและวิธกี ารถนอมรักษา การเก็บถนอมโดยวิธีการ
หมักดอง การควบคุมความชื้น อุณหภูมิ การใชสารเคมี การใชรงั สี การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ และมาตรฐานของผลิตภัณฑพชื หลังการเก็บเกี่ยว การศึกษานอกสถานที่
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5073402

หลักการถนอมผลิตภัณฑสตั ว
2(2-0)
Principles of Animal Products Preservation
การเสื่อมเสียของอาหาร การคัดเลือกวัตถุดิบ หลักและวิธีการถนอม
รักษาเทคนิคการทําภาชนะและบรรจุหีบหอ การเก็บรักษาผลิตภัณฑสตั ว การ
ตรวจสอบผลิตภัณฑและมาตรฐานของผลิตภัณฑสตั วกฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อาหารจากผลิตภัณฑสัตว

5073403

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-3)
Food Processing II
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5072402 การแปรรูปอาหาร 1
ผลของการแปรรูปอาหารที่มีตอ คุณคาทางโภชนาการ การเพิ่มคุณคาทาง
โภชนาการในอาหาร การปรุงแตงสี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสของอาหารประเภท
ตาง ๆ ผลิตผลพลอยไดและการใชประโยชนจากของเสีย รวมทั้งการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ การศึกษานอกสถานที่

5073404

เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบือ้ งตน
2(1-3)
Fundamental of Food Products Technology
หลักและกรรมวิธีในการผลิตอาหาร ปจจัยที่ควบคุมการผลิตอาหาร
ผลพลอยไดจากการผลิตอาหาร ความเหมาะสมของกรรมวิธีตาง ๆ ในการผลิต
อาหาร การผลิตอาหารในรูปแบบตาง ๆ การควบคุมการผลิตและเครื่องมือที่
เกี่ยวของ วัตถุดิบและขอบเขตที่นาํ มาใชในการผลิตอาหาร การศึกษานอกสถานที่
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5073501

วิศวกรรมอาหาร 1
3(2-3)
Food Engineering 1
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 4011301 ฟสิกสทวั่ ไป 1
4011302 ฟสิกสทวั่ ไป 2
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
4022114 เคมีเชิงฟสกิ สสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม และการผลิตเปนหนวยที่ใชในกรรมวิธีการ
แปรรูปอาหาร หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน เทอรไม
ไดนามิกส การไหลของของเหลว และหลักพื้นฐานวิชาจลนพลศาสตรทปี่ ระยุกตใช
ในกรรมวิธกี ารแปรรูปอาหาร

5073601

อาหารและโภชนาการ
2(2-0)
Food and Nutrition
อาหารและคุณคาทางโภชนาการ เมตาโบลิซึม ความตองการและปญหา
การขาดสารอาหาร สภาวะโภชนาการภายในและตางประเทศ และแนวทางแกไข
การประเมินคุณภาพอาหาร และภาวะโภชนาการ ผลการแปรรูปและการเก็บรักษา
ตอสารอาหาร และผลของสารอาหารที่เปลี่ยนแปลงเนือ่ งจากการแปรรูปและเก็บ
รักษามีผลตอสุขภาพของผูบริโภค อาหารเสริมสุขภาพ (Healthy Food) อาหาร
เพื่อการรักษาโรค อาหารชีวจิต อาหารคัดแปลงพันธุกรรม และอาหารกลุมใหม ๆ
ที่มผี ลเชิงสุขภาพ
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5073701

เคมีอาหาร
3(2-3)
Food Chemistry
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022516 ชีวเคมีสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
4022517 ปฏิบตั ิการชีวเคมีสาํ หรับอุตสาหกรรม
องคประกอบทางเคมี สมบัติและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธทางเคมี
และทางชีวภาพของอาหารระหวางการ
แปรรูป และการเก็บรักษา กลิ่นรส และน้ําของอาหาร สารเจือปนในอาหาร (Food
additives)
ปฏิบตั ิการ วิเคราะหหาปริมาณ น้าํ ตาล กลูเตน ซัลเฟอรไดออกไซด แอลกอฮอล
คารบอนไดออกไซค กรดแอสคอรบิค คลอโรฟลล ไนไตรทและกรดไขมันอิสระ
ในอาหาร และผลิตภัณฑอาหาร

5073702

หลักการวิเคราะหอาหาร
3(2-3)
Food Analysis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4022620 เคมีวเิ คราะหสาํ หรับอุตสาหกรรมเกษตร
4022621 ปฏิบตั ิการเคมีวเิ คราะหสําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร
การใชและดูแลรักษาเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะห
อยางประมาณ (Proximate analysis) การวิเคราะหน้ํา การวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อทําฉลากโภชนาการ และการจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มอก.1300 และอืน่ ๆ ปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน
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5073801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและ
2(90)
เทคโนโลยีการอาหาร 3
Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร เชน ดานอุตสาหกรรมอาหาร ในดานการรับรู
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนรูปญ
 หาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การอาหารที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือระหวางการผลิต
แลวฝกหัดการแกปญ
 หา โดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร ฝกการใชเครื่องมือเครื่องจักร
ทางอุตสาหกรรมทั้งในดานเครื่องมือแปรรูปอาหาร และการวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร รวมถึงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรม

5074301

การออกแบบผลิตภัณฑเกษตร
2(1-3)
Agricultural Products Design
ความสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑทางการเกษตร การใชสญ
ั ลักษณ
ตาง ๆ ทีใ่ ชในขบวนการผลิต การศึกษาสภาวะและความตองการของตลาดของ
ผลิตภัณฑเกษตร การคิดคนและการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การออกแบบ การ
คิดตนทุนการผลิต การเสือ่ มราคาและการวางแผนผลิต การศึกษานอกสถานที่

5074302

การใชประโยชนจากเศษเหลือทางการเกษตร
2(1-3)
Use of Agricultural Wastage
ความหมายและความสําคัญของเศษเหลือทางการเกษตร การนําเศษเหลือ
ทางการเกษตรมาใชในแงของอุตสาหกรรม
การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต การ
นําเศษเหลือทางการเกษตรมาใชใหเปนประโยชน เชน แกสมูลสัตว การผลิต
แอลกอฮอล การดัดแปลงเศษเหลือมาเพาะเห็ด อาหารสัตว ฯลฯ วัสดุอปุ กรณทใี่ ช
ในการแปรรูปเศษเหลือทางการเกษตร การศึกษานอกสถานที่
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5074303

สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(1-3)
Food Plant Sanitation
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
การออกแบบโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในโรงงานใหถกู หลัก
สุขาภิบาล สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา (Storage) และการขนสง
อาหาร (Transport) สุขวิทยาสวนบุคคลในโรงงานอาหาร การวิเคราะหจดุ อันตราย
และควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) และการตรวจรับรองระบบ HACCP และควบคุม
สัตวนาํ โรค แมลงและจุลนิ ทรีย การควบคุมคุณภาพน้ําใชในโรงงาน หลักการทํา
ความสะอาด การฆาเชื้อในโรงงาน จุลนิ ทรียทเี่ ปนตัวบงชี้ดานสุขาภิบาลโรงงงาน
การบําบัดของเสียและน้ําทิ้ง เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม

5074304

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
3(2-3)
Food Product Development
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5072402 การแปรรูปอาหาร 1
5073302 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
ความจําเปนของการพัฒนาผลิตภัณฑตออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม ขัน้ ตอน
การพัฒนาผลิตภัณฑ บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาดของ
ผลิตภัณฑอาหาร การสํารวจความตองการของผูบริโภค แนวโนมของผลิตภัณฑที่
พัฒนา การคิดสูตรผลิตภัณฑ การผลิตการทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การ
ประเมิน ผล ชองทางของผลิตภัณฑใหมที่พัฒนาขึ้น หลักการและประโยชนของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ปจจัยที่มผี ลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ ทัง้ ดานเทคโนโลยีและ
การตลาด ลําดับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
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5074306

สารเจือปนในอาหาร
3(3-0)
Food Additives
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 5073701 เคมีอาหาร
สารเจือปนชนิดตาง ๆที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารเกณฑการจําแนกสารเจือ
ปนในอาหาร ในเชิงพิษวิทยา เชิงการใชประโยชนคณ
ุ สมบัติของสารเจือปนที่มีผล
ตออาหารทั้งทางดานเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา ตลอดจนทั้งผูบริโภค
วิธีการใชและประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานดาน
สารเจือปนในอาหารทั้งในและตางประเทศ วิธีการประเมินความเปนพิษของสารเจือ
ปนในอาหาร สารเจือปนในอาหารชนิดตาง ๆ ในเชิงคุณสมบัติเฉพาะ และการ
นําไปใช

5074401

เทคโนโลยีผักและผลไม
3(2-3)
Fruits and Vegetable Processing
ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยาของผักและผลไมและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตาง ๆ ในการแปรรูปผักและ
ผลไม หลักการและวิธกี ารแปรรูป การบรรจุและการเก็บรักษา การใชประโยชน
โดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและผลไมการศึกษานอกสถานที่

5074402

เทคโนโลยีนา้ํ มันและไขมัน
3(2-3)
Fat and Oil Technology
ศึกษาเกีย่ วกับคุณสมบัติทางเคมี ฟสกิ ส และชีวภาพของไขมันและน้ํามัน
ความสําคัญของพืชน้ํามันทางเศรษฐกิจ การแปรรูป การเก็บรักษา การเสื่อมเสีย
การควบคุมภาพการผลิตเครื่องมือที่เกี่ยวของ และปจจัยที่ควบคุมการปรับปรุง สี
กลิ่น รส ของผลผลิตจากพืชน้ํามัน การบรรจุหบี หอ และพัฒนาผลิตภัณฑ
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5074403

เทคโนโลยีน้ําตาล
3(2-3)
Sugar Technology
ความสําคัญของอุตสาหกรรมน้ําตาล พืชที่ใหน้ําตาล บทบาทของน้ําตาล
ที่มีตอ อุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่น ๆ เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตน้ําตาลใน
แบบอุตสาหกรรมสารเคมีและการฟอกสี การวัดคุณภาพของน้ําตาล การควบคุม
คุณภาพ การเก็บรักษา และผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาล ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน

5074404

เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
3(2-3)
Fishery Products Technology
ประเภทของสัตวนา้ํ ที่ใชในการปริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมี
กายภาพและชีวภาพของสัตวน้ํา สาเหตุการเสื่อมเสีย และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ของสัตวนา้ํ และผลิตภัณฑ หลักการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนสง
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ การศึกษานอกสถานที่

5074405

เทคโนโลยีสตั วปก และผลิตภัณฑ
3(2-3)
Poultry and Poultry Products Processing
โครงสราง และองคประกอบทางเคมี กายภาพและชีววิทยาของสัตวปก และ
ไขการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การแปรรูป การเก็บรักษา การตรวจสอบ การควบคุม
คุณภาพ การบรรจุและการจัดจําหนาย ขอกําหนดและมาตรฐานคุณภาพของไข,
สัตวปก และผลิตภัณฑ ตลาดและแนวโนมของการพัฒนาผลิตภัณฑ ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน

5074406

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
2(1-3)
Beverage Technology
ชนิดและประเภทของเครื่องดื่ม สวนประกอบของเครื่องดื่ม กรรมวิธกี าร
ผลิตเครื่องดื่มอัลกอฮอล เครื่องดื่มไมมีอลั กอฮอลชนิดอัดแกสและไมอดั แกส
รวมทั้งเครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก และอื่น ๆ
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5074407

เทคโนโลยีขนมหวาน
2(1-3)
Confectionery Technology
หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑขนมหวาน วัตถุดิบและคุณสมบัติ
ของวัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา และ
การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑระหวางการผลิต และการเก็บรักษา

5074408

กรรมวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา
3(2-2)
Fish Processing
หลักการและกรรมวิธแี ปรรูปสัตวนา้ํ โดยการใชสารเคมี การทําเค็ม
การทําแหง การหมักดอง การฉายรังสี และ อื่น ๆ

5074501

วิศวกรรมอาหาร 2
3(2-3)
Food Engineering II
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5073501 วิศวกรรมอาหาร 1
หลักการทางวิศวกรรมเกีย่ วกับการถายเทมวลความรอน และโมเมนตัม
การคํานวณ ความตองการพลังงานการถายเทความรอน ระบบการทําความเย็น
และระบบแชเยือกแข็ง จุดควบคุมกรรมวิธกี ารแปรรูปอาหาร, กรรมวิธีทาง
วิกฤต กระบวนการแปรขบวน และประสิทธิภาพของเครื่องจักร เครื่องแลก
เปลี่ยนความรอน
และการปฏิบัติทางวิศวกรรมอาหารในกรรมวิธแี ปรรูปอาหาร
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5074801

การฝกประสบการณวิชาชีพหองปฏิบตั ิการ 3
2(120)
Field Experience in Laboratory Work 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 5073801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร 3
การฝกประสบการณดานหองปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร หรืองานสนามที่
สนับสนุนการทดลองคนควา โดยศึกษาในเชิงวิธีการทีม่ าตรฐานสําหรับการตรวจ
สอบวิเคราะหอาหาร ทัง้ ดานการเก็บตัวอยาง การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ
ดานเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา มีการเสนอรายงานการฝกประสบการณในรูป
ขอเขียน การสอบปากเปลาหรือการลงมือปฏิบัติซงึ่ สามารถเห็นถึงสัมฤทธิผลใน
การฝกประสบการณ

5074802

การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 3
3(230)
Field Experience in Food Industry 3
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 5073801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร 3
การฝกประสบการณดานกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหาร
ในโรงงานอาหารและองคกรที่เกี่ยวของ ทําการศึกษาขัน้ ตอนการผลิต การดําเนิน
ธุรกิจ และการประกันคุณภาพอาหาร การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร และการจัดการ
องคกรในเชิงระบบมาตรฐาน มีการเสนอรายงานในเปนรูปเลม และมีการสอบ
ปากเปลา จัดกลุมอภิปราย และทดลองคนควาพัฒนาดานผลิตภัณฑอาหาร โดยใช
พื้นฐานจากการฝกประสบการณ เสนอตออาจารยผูควบคุมเพื่อวัดความสําเร็จใน
การฝกประสบการณ

5074901

สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
1(1-0)
Seminar in Food Science and Technology
ศึกษาและคนควาขอมูล ปญหาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหารแลวนํามาเรียบเรียงเสนอรายงานเปนรายบุคคล ศึกษากรรมวิธกี ารสืบคน
ขอมูลแบบตาง ๆ ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ การเรียบเรียง
ขอมูลวิเคราะหขอ มูล
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5074902

ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
3(0-6)
Special Problems in Food Science and Technology
คนควา ทดลองและวิจยั งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
หรือปญหาที่เกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑอาหาร รวบรวมและวิเคราะหขอ มูล
สรุปผลและเสนอเปนรายงาน ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยทปี่ รึกษา
ปญหาพิเศษ

5074904

หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2(2-0)
Special Topic in Food Science and Technology
ศึกษาเทคโนโลยีความรูความกาวหนาในเชิงวิทยาการดานวิทยาศาสตรการ
อาหารคนควาและวิเคราะหขอมูลดานที่ใหมของศาสตรเชิงการอาหาร

5074905

การศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร
1(0-3)
Field Trip to Food Plants
เงื่อนไขของการลงทะเบียน : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตองอยูในระดับ ปที่ 3, 4
ศึกษาดูงานดานที่เกี่ยวของกับ กระบวนการแปรรูปอาหาร การควบคุม
คุณภาพอาหารการจัดการในระบบอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ตาง ๆ มีการจัดกลุมอภิปรายหลังจากดูงาน
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หมูวชิ า กีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
(508)
หมูวิชากีฏวิทยาโรคพืช และวัชพืช
ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. กีฏวิทยา
(508-1--)
2. โรคพืช
(508-2--)
3. วัชพืช
(508-3--)
4.
(508-4--)
5.
(508-5--)
6.
(508-6--)
7.
(508-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(508-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจยั
(508-9--)
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หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช (508)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3682101
5082101
3682107
5082102
3683103
5083101
3683201
5083201
3683301
5083301
3684104
5084101
3684105
5084102
3684106
5084103

ชื่อวิชา
ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด
เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืชและการปองกันกําจัด
โรคพืชและการปองกันกําจัด
หลักการควบคุมวัชพืช
การเลีย้ งไหม
การเลีย้ งผึ้ง
การเลีย้ งครั่ง

น(ท-ป)
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
หมูวชิ ากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช (508)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5082101

ศัตรูพชื และการปองกันกําจัด
3(2-2)
Plant Pests and Their Control
ความสําคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช แนวทาง
ปองกันศัตรูพชื แตละประเภท การควบคุมและกําจัดศัตรูพชื ดวยวิธกี ารเกษตรกรรม
ทางกลศาสตร ฟสกิ ส สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อ
ความปลอดภัยตอชีวิต สังคม และธรรมชาติในการใชสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช
ปฏิบตั ิการ 1. ความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช
2. ศึกษาตัวอยางศัตรูพชื จากตัวอยางจริง รูปภาพ ฯลฯ
3. ศึกษาการใชกลองจุลทรรศนเพื่อดูตวั อยางโรคพืช
4. ศึกษาวิธกี ารปองกันกําจัดศัตรูพืชแบบตาง ๆ
5. ศึกษาชนิดของสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื

5082102

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช
3(2-2)
The Technology of Plant Pest Control
ความหมายของศัตรูพืช
ความสําคัญของศัตรูพชื ตอการเกษตรและอื่น ๆ
ประเภทและชนิดของศัตรูพชื การแพรระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายที่
เกิดจากศัตรูพชื ในทางเศรษฐกิจ หลักการปองกันและกําจัดศัตรูพชื ดวยวิธีการตาง ๆ
เครื่องมือและอุปกรณในการปองกันกําจัดศัตรูพืช เทคนิคการปองกันกําจัดศัตรูพชื ที่
เหมาะสมในสภาพปจจุบัน ความปลอดภัยตอชีวติ และธรรมชาติ
ปฏิบตั ิการ 1. การเก็บตัวอยางแมลงโรคพืช วัชพืช สัตว ศัตรูพืช
2. การประเมินความเสียหายของศัตรูพชื
3. การปองกันกําจัดศัตรูพืชในแปลงปลูก
4. เครื่องมือเครื่องใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
5. การปองกันกําจัดศัตรูพชื โดยชีววิธแี ละวิธีอื่น ๆ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5083101

แมลงศัตรูพชื และการปองกันกําจัด
3(2-2)
Insect and Their Control
ชนิดของแมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ชีวประวัตแิ ละ
อุปนิสัย การแพรกระจาย การสํารวจปริมาณ ลักษณะการทําลาย การเลือกใชวิธีการ
ตาง ๆ ทีใ่ ชในการปองกันกําจัด การเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี การใชสาร สกัดจากพืช
ทดแทนสารเคมี สารเคมี วิธีปอ งกันกําจัดแบบผสมผสาน (IPM)
ปฏิบตั ิการ ศึกษาชนิด วงจรชีวิต ลักษณะการทําลาย วิธปี องกันกําจัดที่เหมาะสม

5083201

โรคพืชและการปองกันกําจัด
2(1-2)
Plant Pathology and Their Control
ประวัตแิ ละความสําคัญของโรคพืช ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคพืช
การแพรระบาด หลักการปองกันกําจัดโรคพืชดวยการปฏิบัติทางการเพาะปลูก ทาง
ฟสกิ ส เคมี และชีววิธกี ารใชพันธุตานทาน ตัวอยางโรคพืชที่สาํ คัญของพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด การเก็บรักษาพืชที่เปนโรคดวยวิธีตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษา
ปฏิบตั ิการ 1. การประเมินความเสียหายจากโรคพืช
2. การแยกเชื้อและการเลี้ยงเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิด
3. การเตรียมอาหารสังเคราะหสําหรับเลี้ยงเชื้อ
4. การปลูกเชื้อในพืชเศรษฐกิจเพือ่ ศึกษาลักษณะการเกิดโรคของพืช
ดวยวิธกี ารตาง ๆ
5. การใชสารเคมีปอ งกันและกําจัดโรคพืช
6. การศึกษาตัวอยางการเกิดโรคพืชในแปลงปลูกพืชและจากภาพถาย
วิดิทัศนและสไลด รวมทัง้ การศึกษาวิธีการปองกันและกําจัดโรคพืช
ที่สําคัญในพืชเศรษฐกิจ
7. ศึกษาและวาดรูปเชื้อสาเหตุโรคพืชจากกลองจุลทรรศน
8. ศึกษาตัวอยางสารเคมีปอ งกันกําจัดโรคพืชชนิดตาง ๆ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5083301

หลักการควบคุมวัชพืช
3(2-2)
Principle of Weed Control
ประเภทของวัชพืช ความเสียหาย และการใชประโยชนทเี่ กิดจากวัชพืชทาง
พฤกษศาสตรและวัชพืช ลักษณะทางชีววิทยา การขยายพันธุและการแพรกระจาย
พันธุ การปองกันและการกําจัดดวยสารเคมีและวิธีอื่น ๆ ประเภทและชนิดตาง ของยา
กําจัดวัชพืช ลักษณะเฉพาะอยางของยากําจัดวัชพืชกลุมตาง ๆ ขอปฏิบัติตา ง ๆ ใน
ความปลอดภัยในการใชยากําจักวัชพืช การเก็บและรักษาตัวอยางวัชพืชเพื่อการศึกษา
ปฏิบตั ิการ 1. ประเภทและชนิดของวัชพืชที่สําคัญ
2. การขยายพันธุและการแบงปนของวัชพืชกับพืชที่ปลูก
3. เครื่องมือที่ใชการฉีดพนสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืช
4. การคํานวณปริมาณสารเคมีกาํ จัดพืชในหนวยพื้นที่
5. สารเคมีประเภทซึมซาบที่ใชควบคุมวัชพืชใบแคบขามป
6. สารเคมีประเภทซึมซาบที่ใชควบคุมวัชพืชใบกวางปเดียว
7. สารเคมีประเภทสัมผัสที่ใชควบคุมวัชพืชปเดียว
8. สารเคมีกาํ จัดวัชพืชประเภทมีผลตกคางในดินและสิ่งแวดลอม
9. ปจจัยของสิ่งแวดลอมทีม่ ผี ลตอการใชสารเคมีกาํ จัดวัชพืช
10. ทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัชพืชและควบคุมในสภาพธรรมชาติและชีววิธี

5084101

การเลี้ยงไหม
2(1-3)
Sericulture
ความสําคัญของการเลี้ยงไหม การเริม่ ตนเลี้ยงไหม โรงเรือนและอุปกรณใน
การเลีย้ งไหม พันธุไหม วิธีการเลีย้ งไหมในวัยตาง ๆ ศัตรูไหมและการปองกันกําจัด
การปลูกหมอน กระบวนการผลิตเสนไหมและการเลี้ยงไหมเปน
อุตสาหกรรม
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น(ท-ป)

5084102

การเลี้ยงผึง้
2(1-3)
Apiculture
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงผึ้ง ประเภทและพันธุผึ้ง ชีววิทยาของ
ผึ้ง วัสดุและอุปกรณในการเลี้ยงผึ้ง สถานที่สําหรับเลี้ยงผึ้ง การเริม่ ตนเลี้ยงผึ้ง วิธีจัดหา
ผึ้งมาเลี้ยง วิธกี ารเลีย้ งผึ้งประเภทตาง ๆ หลักการจัดการรังผึ้ง โรคและแมลงศัตรูผึ้ง
ยาปราบศัตรูพชื กับการเลีย้ งผึ้ง การปรับปรุงพันธุผึ้ง น้ําผึ้งและ ผลิตภัณฑจากรังผึ้ง
และการจัดจําหนาย

5084103

การเลี้ยงครั่ง
2(1-3)
Lac Culture
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงครั่ง ประเภทและพันธุครัง่ ชีววิทยา
ของครั่ง วัสดุและอุปกรณในการเลี้ยงครั่ง สถานที่สําหรับเลี้ยงครั่ง การเริม่ ตนเลี้ยงครั่ง
วิธีจัดหาครั่งมาเลี้ยง วิธีการเลี้ยงครั่งประเภทตาง ๆ หลักการจัดการ รังครั่ง โรคและ
แมลงศัตรูครั่ง ครั่งและผลิตภัณฑจากครั่ง การจัดจําหนาย
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หมูวชิ า วนศาสตร
(509)

ดังนี้

หมูวิชา วนศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
1. การจัดการปาไม
2. ชีววิทยาปาไม
3. วนผลิตภัณฑ
4. วิศวกรรมปาไม
5. อนุรกั ษวทิ ยา
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจยั

(509-1--)
(509-2--)
(509-3--)
(509-4--)
(509-5--)
(509-6--)
(509-7--)
(509-8--)
(509-9--)
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หมูวิชา วนศาสตร
(509)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5092501 3602015

ชื่อวิชา
การอนุรกั ษทรัพยากรปาไม

น(ท-ป)
2(1-2)

617

คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชา วนศาสตร
(509)
รหัส
5092501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การอนุรักษทรัพยากรปาไม
2(1-2)
Conservation of Forest Resources
ความหมายของการอนุรกั ษ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท
ของธรรมชาติ ความสําคัญของปาไม การจําแนกชนิดของปาไมในประเทศไทย
นิเวศวิทยาของปาไม สัตวปา การปลูกสรางสวนปา การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
ปาไม กฎหมาย เกีย่ วกับปาไม หนาทีข่ องสถาบันที่เกี่ยวของกับการปาไม
บทบาทของนักศึกษาตอการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม
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หมูวชิ า การชลประทาน
(511)

หมูวิชา การชลประทาน ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดังนี้

1. การชลประทาน
2. การพัฒนาทรัพยากรแหลงน้ํา
3. การออกแบบชลประทาน
4. การจัดการชลประทาน
5.
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจัย

(511-1--)
(511-2--)
(511-3.--)
(511-4--)
(511-5--)
(511-6--)
(511-7--)
(511-8--)
(511-9--)
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หมูวชิ า การชลประทาน
(511)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5112101 3692502
5112102 3692505
5112401

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการชลประทาน
เทคโนโลยีการใหนา้ํ แกพืช
การจัดการชลประทานในไรนา

3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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หมูวชิ า การชลประทาน
(511)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5112101

หลักการชลประทาน
3(2-2)
Irrigation and Drainage
ความสัมพันธของดินน้ําและพืช หลักและวิธีการใหน้ํา การจัดประสิทธิภาพ
ในการใหน้ํา การวางแผนผังในการใหน้ํา ระบบการสงน้าํ การควบคุมระดับน้ํา และ
การระบายน้ําบนดินและใตดิน

5112102

เทคโนโลยีการใหนา้ํ แกพืช
2(1-2)
Irrigation Technology
ความสัมพันธระหวางดิน น้าํ พืช หลักการและเทคนิคการใหนํา้ แกพืช
แหลงน้ําการวางแผนผังการใหน้ํา เครื่องมือและอุปกรณในการใหน้ํากับพืช
ความกาวหนาของการใหนา้ํ แกพืช

5112401

การจัดการชลประทานในไรนา
2(1-2)
Irrigation Management in Farm
การซึมน้ํา การใชน้ํา โครงสรางชลประทาน การเลือกและประสิทธิภาพของ
ปม การวางแผนการออกแบบชลประทาน และการระบายน้ํา กฎหมายเกีย่ วกับการ
ใชน้ํา

621

หมูวชิ า เกษตรกลวิธาน
(512)

หมูวิชา เกษตรกลวิธาน ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดังนี้

1. งานชางเกษตรกรรมเบื้องตน
2. งานเครือ่ งยนต
3. งานเชื่อม
4. งานเชือก
5. การกอสรางในฟารม
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจัย

(512-1--)
(512-2--)
(512-3.--)
(512-4--)
(512-5--)
(512-6--)
(512-7--)
(512-8--)
(512-9--)
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หมูวิชา เกษตรกรรมวิธาน
(512)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5121101 3691101
5121201 3691201
5122301 3691301
5122501 3692501
5122502 3692503
5122503 3692504
5123101 3693102
5123201 3693202
5123202

ชื่อวิชา
งานชางเกษตร
เครื่องยนตและเครื่องทุนแรง
การเชือ่ มและการบัดกรี
การกอสรางในฟารม
ไฟฟาในฟารม
การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร
การผลิตอุปกรณการเกษตร
เครื่องจักรกลหนัก
การซอมบํารุงเครื่องทุนแรงเกษตร

น(ท-ป)
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)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ า เกษตรกลวิธาน(512)
รหัส
5121101

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

งานชางเกษตร
3(2-2)
Principles of Farm Mechanics
ประวัตแิ ละความสําคัญ การพัฒนาเครือ่ งมือชางเกษตร ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับงานชางโลหะ ชางไม ชางปูน ไฟฟา และเครื่องจักรกลโรงงาน การ
บํารุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโรงงาน

5121201

เครื่องยนตและเครื่องทุนแรง
2(1-2)
Power and Machinery
ชนิดและประเภทเครื่องยนต ระบบการทํางานของเครื่องยนตสองจังหวะ
และสี่จงั หวะ สวนประกอบและหนาที่ที่มคี วามสัมพันธในเครื่องยนต การใส
การถอดประกอบ ซอมแซม การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ และการแกไข
เครื่องยนต การขับเคลื่อนพาหนะ การเลือกใชเครื่องจักรกลทุนแรง

5122301

การเชื่อมและการบัดกรี
2(1-2)
Welding and Soldering
ความมุงหมายและความสําคัญของการเชื่อมโยง เครื่องมือและอุปกรณทใี่ ช
กับงานโลหะประเภทตาง ๆ หลักการในการเชื่อมโลหะ โดยใชไฟฟาและแกส
การเลือกเครือ่ งมือและการใชเครื่องมือตัดโลหะอยางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับงาน การระวังเพื่อความปลอดภัยในการทํางานและการใชเครื่องมือ

5122501

การกอสรางในฟารม
(2-2)
Farm Structures
หลักการและวิธกี ารวางผังฟารม การอานและเขียนแบบอาคารฟารม การ
เลือกวัสดุ และการประมาณราคาคากอสราง ศึกษาฝกฝนทางปฏิบัติงานตาง ๆ ที่
จําเปนในการกอสรางฟารมงานปูนและคอนกรีต งานประปา งานบัดกรี งานทาสี

624
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5122502

ไฟฟาในฟารม
2(1-2)
Agricultural Electrification
หลักและทฤษฎีไฟฟา ประโยชนและความจําเปนของไฟฟาในการเกษตร
ระบบไฟกระแสสลับ กระแสตรง เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ หลักการใชไฟฟา
ประกอบเครื่องมือเกษตร การคํานวณหนวยไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา

5122503

การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Plane Surveying
ความสําคัญและประเภทของการสํารวจ เครื่องมือและอุปกรณในการ
สํารวจ รังวัด การทํา Differential และ Profile Levelling การทํา Transverse และ
การคํานวณพืน้ ที่ การทํา Contour การออกแบบ Land grading การรังวัดเพื่อ
วางแนวคลองทอสงน้ํา ถนนในฟารม

5123101

การผลิตอุปกรณการเกษตร
3(2-2)
Farm Equipment Engineering
ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณการเกษตร การเลือกวัสดุอปุ กรณ การออก
แบบสิ่งประดิษฐใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร โดยเนนการใชวัสดุใน
ทองถิ่น และเนนดานความเหมาะสมกับการใชงาน

5123201

เครื่องจักรกลหนัก
2(1-2)
Farm Machinery
ความสําคัญและชนิดของเครื่องจักรกลหนัก อุปกรณทใี่ ชรว มกับ
เครื่องจักรกลหนัก หลักการทํางาน การใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก การ
ประเมินผลการทํางาน การประมาณคาใชจา ย

625
รหัส
5123202

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การซอมบํารุงเครื่องทุนแรงเกษตร
2(1-3)
Power and Machinery Maintenance
หลักการและการทํางานของเครื่องมือเครื่องทุนแรง การวิเคราะหระบบการ
ทํางาน การบํารุงรักษา การซอมเครื่องมืออยางงาย ๆ การประมาณราคา
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หมูวชิ าสงเสริมการเกษตร
(513)

หมูวิชาสงเสริมการเกษตร ซึง่ อยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. หลักในการสงเสริมทั่วไป
(513-1--)
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริม
(513-2--)
3.
(513-3--)
4.
(513-4--)
5.
(513-5--)
6.
(513-6--)
7.
(513-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(513-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจยั
(513-9--)
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หมูวชิ าสงเสริมการเกษตร (513)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5133101 3713101
5133102 3713102
5133103 3713104
5133201 3713201
5133202 3713202
5134101 3714105
5134102 3714106
5134103

5134104
5134105
5134106
5134107
5134201
5134202
5134203
5134204
5134205
5134206
5134207

3714107
3714108
3714109
3714110
3714203
3714204
3714205
3714207
3714208

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการสงเสริมการเกษตร
องคการและสมาคมทางการเกษตร
การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร
ทฤษฎีการจูงใจ
หลักและวิธกี ารฝกอบรมเกษตรกร
การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
การจัดตั้งและดําเนินงานสถาบันเกษตรกร
โครงสรางและการสงเสริมการพัฒนาชุมชน
ทางการเกษตร
โครงสรางและการพัฒนาชุมชน
การสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน
การสงเสริมการปศุสัตว
การสงเสริมการประมง
การสงเสริมการผลิตพืช
จิตวิทยาการสงเสริมการเกษตร
พฤติกรรมของบุคคลในองคการทางการเกษตร
ผูนาํ และการพัฒนาลักษณะการเปนผูนําทางการเกษตร
ผูนาํ และการพัฒนาลักษณะการเปนผูนํา
การศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนเกษตรในชนบท
สังคมวิทยาเพือ่ พัฒนาอาชีพเกษตร
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
รหัสใหม
รหัสเกา
3714209
5134208
3714210
5134901 2134416

ชื่อวิชา
การวางแผนและประเมินผลของงานสงเสริมการเกษตร
การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร
การนิเทศงานสงเสริม
วิธีวิจยั และสถิติเบื้องตนในงานสงเสริมการเกษตร

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าสงเสริมการเกษตร (513)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5133101

หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0)
Principles of Agricultural Extension
ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการ
หลักการและวิธกี ารสงเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ ในงาน
สงเสริมการเกษตร ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข

5133102

องคการและสมาคมทางการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Organizations and Associations
ประวัติ ความหมายและความสําคัญ หลักการขององคการและสมาคมทางการ
เกษตร การจัดรูปและการดําเนินงานขององคการและสมาคมทางการเกษตร การประกวด
แขงขัน การประเมินผลการดําเนินการ ตลอดจนปญหาและวิธีการแกไข

5133103

การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร
3(3-0)
Community Development and Agricultural Development
หลักและวิธกี ารพัฒนาชุมชนในดานการเกษตร ทฤษฎีตา ง ๆ ทีเ่ กี่ยวของในการ
พัฒนาชุมชน ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย
และบางประเทศที่นาสนใจ

5133201

ทฤษฎีการจูงใจ
3(3-0)
Motivation Theory
แหลงปฐมภูมแิ ละทุติยภูมขิ องแรงจูงใจ ความแตกตางของแรงจูงใจทางสรีระและ
ทางสังคม ความหมาย ประเภทของทฤษฎีแรงจูงใจ วิธีการในการสรางแรงจูงใจใหทาํ งาน
สําเร็จ
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5133202

หลักและวิธีการฝกอบรมเกษตรกร
3(2-2)
Training Techniques for Farmers
หลักการ ทฤษฎี และวิธกี ารในการฝกอบรม การกําหนดหลักสูตร การประเมินผล
การฝกอบรม และปญหาการฝกอบรม

5134101

การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
3(2-2)
Agricultural Extension for Sustainable Agriculture
ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของโครงการเกษตรแบบผสมผสาน
การเลือกวิธกี ารสงเสริมที่เหมาะสมสําหรับโครงการเกษตรแบบผสมผสานแตละรูปแบบ
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ การเกษตรแบบยั่งยืน การวางแผนปฏิบัติการ การ
ดําเนินงานและการประเมินผลสําเร็จ

5134102

การจัดตั้งและดําเนินงานสถาบันเกษตรกร
3(3-0)
Establishing and Managerial Farmers Institutions
ขัน้ ตอน ระเบียบและวิธกี ารจัดตั้ง และดําเนินงานสถาบันเกษตรกร การวางแผน
และประเมินผลงานของสถาบันเกษตรกร

5134103

โครงสรางและการสงเสริมการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร
3(3-0)
Community Structure and Development
การวิเคราะหทฤษฎีและภูมหิ ลังของเกษตรกร เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึง
บทบาทของการสงเสริมในการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร

5134104

การสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน
2(2-0)
Cottage Agricultural Industry Extension and Development
หลักและวิธกี ารเผยแพรความรูทางดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิธกี ารสงเสริม
ผูผลิต ผูแ ปรรูป และผูจดั จําหนาย วิธีการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางอยางของ
ประเทศไทยและบางประเทศ
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5134105

การสงเสริมการปศุสตั ว
3(2-2)
Livestock Extension
ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจและสังคมของงานปศุสตั ว หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การผลิตปศุสัตว วิธกี ารและการปฏิบัตกิ ารสงเสริม เพื่อนําความรูและสิ่งปฏิบัติ ใหม ๆ
ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตวของประเทศไทยและบางประเทศ
บทปฏิบัติการเกีย่ วกับวิธกี ารรูปแบบการสงเสริมการปศุสตั ว

5134106

การสงเสริมการประมง
3(2-2)
Fishery Extension
ความสําคัญของการประมง ปญหาการสงเสริมการประมง หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
วิธีการและปฏิบัตกิ ารสงเสริมการประมง เพื่อนําความรูและวิธีการปฏิบัติใหม ๆ ไปสู
ชาวประมง การสงเสริมการประมงของประเทศไทยและบางประเทศ ปฏิบัติการ เกีย่ วกับ
วิธีการ รูปแบบการสงเสริมการประมง

5134107

การสงเสริมการผลิตพืช
3(2-2)
Plant Production Extension
องคกรและหนวยงานที่เกีย่ วของกับการสงเสริมการผลิตพืช พืชเศรษฐกิจ การ
สงเสริมการผลิตพืชที่เหมาะสมกับทองถิ่น วิเคราะหตนทุนและรายไดจากการปลูกพืช
แตละชนิด ปฏิบัติการเกีย่ วกับวิธกี าร รูปแบบการสงเสริมการผลิตพืช

5134201

จิตวิทยาการสงเสริมการเกษตร
Psychology for Extension Workers
หลักจิตวิทยาทั่วไปเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย
ประยุกตเพื่อใชในการสงเสริมการเกษตร

3(3-0)
การนําเอาทฤษฎีชั้นสูงมา
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5134202

พฤติกรรมของบุคคลในองคการทางการเกษตร
3(3-0)
Human Behavior in Agricultural Organization
วิเคราะหสาเหตุและผลทางพฤติกรรมของบุคคลในองคการเกษตร
โดยเนน
ทางดานจิตวิทยา พิจารณาแรงจูงใจของเกษตรกรและองคการเกษตร มนุษยสัมพันธใน
กลุมเกษตรกรที่เสริมสรางการปฏิบัติงานขององคการใหมปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น

5134203

ผูนําและการพัฒนาลักษณะการเปนผูน าํ ทางการเกษตร
3(3-0)
Leader and Leadership Training
ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของผูนําทางการเกษตรที่ดี หลักการทฤษฎี
และวิธีการพัฒนาผูนํา การคัดเลือก การฝกอบรมผูนํา การจัดตั้งกลุมและการดําเนินงาน
ของกลุมใหเปนไปตามเปาหมายของการสงเสริมการเกษตร

5134204

การศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนเกษตรในชนบท
3(3-0)
Field Studies and Community Diagnosis for Agricultural Development
การสํารวจ วิเคราะห และวินจิ ฉัยปญหาในดานตาง ๆ ของชุมชนในชนบท
เพื่อวางแผนแกไขปญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนในชนบท
3

5134205

สังคมวิทยาเพือ่ พัฒนาอาชีพเกษตร
3(3-0)
Sociology of Agricultural Development
ทฤษฎีและวิธกี ารทางสังคม ทีส่ ามารถนํามาใชแกปญ
 หาของสถาบันการเกษตร
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ พัฒนาการเกษตรของประเทศ

5134206

การบริหารงานสงเสริมการเกษตร
Administration in Agricultural Extension
ทฤษฎีและหลักการบริหารงานสงเสริมการเกษตร
โครงสรางขององคการกับการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
ตาง ๆ ทีใ่ ชกบั งานสงเสริมการเกษตร

3(3-0)
ความสัมพันธระหวาง
และวิธีการบริหารแบบ
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5134207

การวางแผนและการประเมินผลของงานสงเสริมการเกษตร
3(3-0)
Program Planning and Evaluation in Extension work
ความหมายและความสําคัญ ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผนและการ
ประเมินผล การวางโครงการ การเปรียบเทียบแผนงานและโครงการที่ดี การประเมิน
โครงการ

5134208

การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร
3(3-0)
Extension Supervision
หลักและวิธกี ารในการนิเทศงานสงเสริมการเกษตร การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม การแบงหนาที่งาน การจัดการฝกอบรมแกบคุ คล หลักการใหคาํ ปรึกษา

5134901

วิธีวิจัยและสถิตเิ บื้องตนในงานสงเสริมการเกษตร
3(3-0)
Research Methodology in Agricultural Extension
ความหมาย ความมุงหมาย ขอบเขต และประเภทของการวิจยั ปญหาในงาน
สงเสริมและสื่อสารการเกษตร ทีม่ าของปญหา ขัน้ ตอนของการวิจยั วิธีการวิจยั แบบ
ตาง ๆ วิธีการใชสถิติในการวิเคราะหขอ มูล แนวทางการวิจัยดานสงเสริมการเกษตร การ
ใชและการเผยแพรผลงานวิจยั ดานสงเสริมการเกษตร
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หมูวชิ าสื่อสารการเกษตร
(514)

หมูวิชาสื่อสารการเกษตร ซึ่งอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
(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. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(514-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนาและการวิจยั
(514-9--)
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หมูวิชาสื่อสารการเกษตร (514)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
5142401 3722401
5143101 3723101
5143102 3723102
5143103 3723103
5143201
3723203
5143301 3723301
5143302 3723302
5143303
3723303
5143401 3723402
5144201 3724201
5144202 3724204
5144203
3724205
5144204 3724206
5144501 3724501

ชื่อวิชา
วิธีการถายทอดความรูแกเกษตรกร
สื่อสารการเกษตรเบื้องตน
ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเกษตร
การสื่อสารการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
การถายภาพเพื่องานการเกษตร
การถายภาพเพื่องานทางการเกษตร
การประชาสัมพันธทางการเกษตรเบื้องตน
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธทางการเกษตร
หลักการเขียนขาวการเกษตร
หลักการเขียนขาวและสรุปขาวการเกษตร
การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
โสตทัศนูปกรณการสอนเกษตร
การผลิตรายการวิทยุการเกษตร
การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการเกษตร
กิจกรรมโสตทัศนศึกษาเพื่อการเกษตร
การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตรทางการเกษตร
การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารการเกษตร

น(ท-ป)
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
หมูวชิ าสื่อสารการเกษตร (514)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5142401

วิธีการถายทอดความรูแ กเกษตรกร
3(2-2)
Extension Techniques
หลักการพูดในแหลงชุมชน การดําเนินการอภิปราย
ประชุมพรอมทั้ง
วิธีการเขียนบทความ ขาว และรายงานทางการเกษตรเพื่อเผยแพรความรูสเู กษตรกร
ปฏิบัติการ วิธีการถายทอดความรูแกแกษตรกร

5143101

สือ่ สารการเกษตรเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Agricultural Communication
ความหมายและความสําคัญของการสื่อสารการเกษตร
ทฤษฎีและแนว
ความคิดปจจุบนั เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ และอิทธิพลของการสื่อสารที่มีตอ
การเกษตร วิธีการสื่อสารการเกษตร เทคโนโลยีการสื่อสารการเกษตร

5143102

ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการเกษตร
3(3-0)
Communication Theory for Agriculture
ทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับการสื่อสารการเกษตร บทบาท หนาที่และอิทธิพล
ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีและแนวความคิดในปจจุบนั อันมีผลตอการเกษตร

5143103

การสื่อสารการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Agricultural Communication for National Development
ศึกษาเปรียบเทียบสังคมตาง ๆ ทางการเกษตร
คือสังคมพัฒนาแลว
สังคม กําลังพัฒนา และสังคมดอยพัฒนาเพื่อใชในการพัฒนาประเทศ ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการสื่อสาร
ความสําคัญของการสื่อสารตอการพัฒนา
ประเทศ
รวมทั้งการวางแผนการสื่อสาร และการบริหารระบบการสื่อสารของ
ประเทศ
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5143201

การถายภาพเพื่องานการเกษตร
3(2-2)
Photography in Agriculture
หลักการถายภาพ อุปกรณ เครื่องมือประกอบกลอง วัสดุไวแสง การ
ลางฟลม และการอัดขยายภาพ ทัง้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใชในการสงเสริม
การเกษตร ตลอดจนการออกแบบและถายภาพประกอบเพื่อใชในงานพิมพเอกสาร
เผยแพร และนิทรรศการในงานสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการถายภาพเพือ่ งาน
การเกษตร

5143301

การประชาสัมพันธทางการเกษตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Public Relations for Agriculture
ประวัติ
วิวฒ
ั นาการ
ความหมายและความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ หลักการดําเนินงานและวางแผนงานประชาสัมพันธทางการเกษตร
การตรวจสอบและสรางประชามติ การเลือกใชสื่อ การปฏิบัติการ รวมทั้ง
วิเคราะหกลุมชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเกษตร

5143302

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธทางการเกษตร
3(2-2)
Writing for Agricultural Public Relations
เสนอแนะและฝกการเขียนบทความ ขาว และรายงานทางการเกษตร
เพื่อใหมเี นื้อหาและสาระตอเนื่องกลมกลืนกัน ผูอา นเขาใจงาย
ซึง่ จะเปน
ประโยชนตอ งานการประชาสัมพันธเกษตร และการใหความรู ปฏิบัติการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธทางการเกษตร

5143303

หลักการเขียนขาวการเกษตร
2(2-0)
Agricultural News Writing
หลักการเขียนบทความ ขาว และรายงานทางการเกษตร เพื่อเสนอ
ประชาชน
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5143401

การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2)
Transferring Agricultural Technology
หลักการ ความหมาย และความสําคัญของการเกษตร ปญหาการสงเสริม
การเกษตรในประเทศไทย
หนวยงานที่ทาํ หนาที่ถา ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
แบบและวิธกี ารทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การประชาสัมพันธงาน
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปญหาและการแกไข ปฏิบัติการเกีย่ วกับ
การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

5144201

โสตทัศนูปกรณการสอนเกษตร
3(2-2)
Audio-Visual Aids for Agricultural Training
ความหมาย ความสําคัญ การเลือก การเตรียม การผลิตและการ
ใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการสงเสริมและการสอนเกษตร เทคนิคการใชอปุ กรณให
สัมฤทธิ์ผลในงานสงเสริมการเกษตรและการสอนเกษตร การเสริมประสบการณให
ผูเ รียนรูจกั การใชโสตทัศนูปกรณทเี่ หมาะสมแกทอ งถิน่

5144202

การผลิตรายการวิทยุการเกษตร
3(2-2)
Production of Agricultural Radio Scripts
วิธีการผลิตรายการประเภททางดานการเกษตร เทคนิค การวางแผนและ
การใชเครื่องมือทางดานเสียงและอุปกรณในหองสงกระจายเสียง เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอ การสงเสริมการเกษตร ปฏิบัติการการผลิตรายการวิทยุการเกษตร

5144203

การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Audio-Visual Activities for Agriculture
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของการใชโสตทัศนูปกรณ
วิธีการใชโสตทัศนูปกรณเพือ่ การเกษตร รวมทั้งประเมินผลกิจกรรม ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใช การดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ
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5144204

การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตรทางการเกษตร
2(2-0)
Planning and Writing Agricultural Film Scripts
การวางแผน การจัดลําดับขั้นตอน เทคนิคและวิธีการในการเขียน
บทภาพยนตรทางการเกษตรเพื่องานสงเสริม

5144501

การวางแผนและประเมินผลโครงการสื่อสารการเกษตร
2(2-0)
Planning and Evaluating Agricultural Communication Program
ความหมาย ความสําคัญ ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผน
และการประเมินผล การวางโครงการสื่อสารการเกษตร การเปรียบเทียบ
แผนงานและโครงการที่ดที างการสื่อสารเพื่อการเกษตร การประเมินโครงการ
สื่อสารการเกษตร
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หมูวิชาเกษตรศึกษา (515)

หมูวิชาเกษตรศึกษา ซึ่งอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. การจัดการศึกษาเกษตร
(515-1--)
2. เทคโนโลยีการศึกษาเกษตร
(515-2--)
3. การพัฒนาผูนํา
(515-3--)
4. การวัดผล
(515-4--)
5.
(515-5--)
6.
(515-6--)
7.
(515-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(515-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษา เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(515-9--)

641

หมูวชิ าเกษตรศึกษา (515)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
5151101
5151102
5151103
5152101
5152102
5153201
5154901

3731102
3601013
3732103
3732104
3733203
3604012

ชื่อวิชา
การศึกษาเกษตรในประเทศไทย
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร
เกษตรกรรมสําหรับครูปฐมวัย
โครงการเกษตร
องคการหรือสมาคมทางการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรนอกระบบ
วิธีวิจยั และสถิติเบื้องตนทางการศึกษาศาสตร
เกษตร

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)

642

คําอธิบายรายวิชา
หมูวิชาเกษตรศึกษา (515)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

5151101

การศึกษาเกษตรในประเทศไทย
2(2-0)
Principles for Agricultural Education in Thailand
จุดมุงหมายในการ จัดการศึกษาเกษตร ประวัติการศึกษาเกษตร ใน
ประเทศไทย การจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา
อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา สถาบันหรือองคกรของรัฐและเอกชนที่เกีย่ วของกับ
การจัดการศึกษาเกษตร ปญหาและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษา
เกษตรในปจจุบนั และอนาคตในประเทศไทย

5151102

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร
2(2-0)
Intracurricular Activities in Agricultural Education
ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั่วไปความมุงหมาย
ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร การวางแผนงานเพื่อการฝกหัดจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเกษตรแบบตาง ๆ การจัดกิจกรรมเฉพาะอยาง การจัดกิจกรรมแบบ
ผสมผสาน ความรับผิดชอบของผูรว มงาน การติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรม

5151103

เกษตรกรรมสําหรับครูปฐมวัย
2(1-2)
Agriculture for Pre-School Teachers
การเตรียมเดินสําหรับปลูกพืช การขยายพันธุพืช การปฎิบัติดูแลรักษาพืชที่
เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย การเลี้ยงสัตวเพื่อธรรมชาติและความเพลิดเพลิน เชน นก
ปลา หนู กระตาย เปด ไก ฯลฯ
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น(ท-ป)

5152101

โครงการเกษตร
3(3-0)
Farming Programs
เหตุผลและความจําเปนที่มกี ารวางแผนกําโครงการเกษตร ประเภทของ
โครงการการเขียนโครงการเกษตร การเริม่ ตนงาน การนิเทศโครงการ การบริหาร
โครงการ เกษตรกับองคการหรือสมาคม หรือชมรมทางการเกษตร

5152102

องคการหรือสมาคมทางการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Organization
ความหมาย ความสําคัญ ตอการเกษตรและประวัติการกอตั้งการ
จัดรูปแบบและการดําเนินงานขององคการ สมาคมหรือชมรมทาง การเกษตรที่
สําคัญ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและของ ตางประเทศ

5153201

เทคโนโลยีการเกษตรนอกระบบ
2(2-0)
Agricultural Technology for Non-Formal Group
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีการเกษตร ปญหาถายทอด
ความรูทางเกษตร ความตองการและคุณสมบัติของผูเรียนการพยากรณผลของการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบตาง ๆ แหลงวิชาการทางการเกษตรปญหาและ
การแกไข

5154901

วิธีวิจยั และสถิตเิ บื้องตนทางการศึกษาศาสตรเกษตร
3(3-0)
Research Methodology in Agricultural Education
ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจยั ปญหาทางการศึกษา ทางเกษตร
ทีม่ าของปญหา การตั้งหัวขอเรื่อง ขัน้ ตอนของการวิจยั แบบตางๆ วิธกี ารใชสถิติ
การวิเคราะหขอ มูล การวิจารณ สรุปและประเมินผลงานวิจัยทางการศึกษาเกษตร

