
 

 

ค ำอธบิำยรำยวชิำ  
 

001101  กำรใช้ภำษำไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

  การสื่อสารด้วยค า วล ีการแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการ

ฟังและการอ่าน การเขียนย่อหนา้ การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยท่ีเหมาะสม 

   Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, identifying 

main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking expression through the use of 

appropriate Thai  

 

001102 ภำษำอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยากรณภ์าษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อา่น เขยีน การพัฒนาการ

ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน              

การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลอืกซือ้สนิค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

 

001103 ภำษำอังกฤษสู่โลกกว้ำง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อา่น เขียน ค าศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ตา่ง ๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหวา่ง

ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การ

เข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including trip planning, 

flight and accommodation booking using internet, international phone calling, communication in airport, airport 

announcement, communication in customs and immigration, communication in bad situations and party 

 

001204  ภำษำอังกฤษก้ำวหน้ำ 3(2-2-5)  

  Step UP English  

  ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง 

พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต์อ่การศึกษาและอาชพี 



 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information presentation for further study and future careers 
 

002201 พลเมืองใจอำสำ 3(2-2-5)

 Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของพลเมอืงในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมอืง

กับประชาธิปไตย จรยิธรรมทางวิชาชพี การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวน

ของวัฒนธรรมโลก 

      Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship and 

democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social and cultural 

changing 
 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural society, social 

and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’ s regional, Phayao and University of 

Phayao dimensions  
 

003201  กำรสื่อสำรในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การ

สืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์อยา่งมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology:  hardware, software and networking, innovation in digital economy, 

electronic commerce transaction, office automation program and software application for multimedia production, 

search, screening and selection data for work and daily life, communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 
 

003202 กำรจัดกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ การ

วิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณก์ับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ อุบัตเิหตุทางจราจร การ



 

 

รับมอืกับอุบัตภิัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าในชวีิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอยา่งประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, analysis and 

planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and health, recreation and 

exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water 

management in daily life, waste processing and environmental saving 

 

004101 ศิลปะในกำรด ำเนินชวีิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและ

ผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิด

สร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal setting 

in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency economy, thinking system, 

positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and management 

 

004201 บุคลิกภำพและกำรแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท 

วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในท่ีชุมชน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่

ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University of Phayao's identity, living in 

a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

100001   ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำย    3(3-0-6) 

 Introduction to Law  

 ความหมาย และลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ท่ีมา วิวัฒนาการ และระบบกฎหมาย ประเภท และล าดับ

ศักดิ์ของกฎหมาย แนวคิดต่าง ๆ ในทางกฎหมาย สิทธิและการกระท า การจัดท ากฎหมายลายลักษณ์อักษร 

สาระส าคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง  สาระส าคัญของกฎหมายแพง่และพาณิชย์ กระบวนการ

ยุติธรรมทางแพ่ง สาระส าคัญของกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ชวีติประจ าวัน  

 Meaning and general aspects of laws, source, evolution and legal system, types and hierarchy of 

laws, legal concepts, rights and legal action, legislation, important context of constitution law, administrative law, 

criminal law, criminal justice, related laws of everyday life 

 

 



126100 เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคาโดยอุปสงค์ 

อุปทาน ความยึดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต

และต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่าง

ประเทศ 

  Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand and supply 

elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory, production and production 

cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, inflation and deflation, international trade 

 

142111 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 1  3(2-2-5) 

 Chinese for Communication I 

 ระบบและเทคนิคการออกเสียงภาษาจีน(PINYIN) วิธีการเขียนตัวอักษรจีน โครงสร้างของอักษรจีน  

ค าศัพท์พืน้ฐานที่ใชบ่้อยในชีวิตประจ าวัน (HSKระดับ 1-2)  รูปประโยคพื้นฐาน 

   Study systems and techniques of Chinese pronunciation (PINYIN), Chinese alphabets writing, Chinese 

alphabets structures, basic Chinese vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Leve 1-2) and fundamental 

sentences structures 

 

142112 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 2  3(2-2-5) 

 Chinese for Communication II 

 ค าศัพท์พื้นฐานท่ีใชบ่้อยในชีวติประจ าวัน (HSKระดับ3) พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาจีน การใช้

ภาษาจีนเพื่อแกไ้ขปัญหาสถานการณท่ี์งา่ยๆในชีวิตประจ าวัน 

 Basic vocabulary that frequently uses in daily life (HSK Level 3 ) , develop communication skill in 

Chinese, use the Chinese language to solve the easily problems in daily life 

 

142121 กำรพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูดภำษำจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development I 

 การพูด การฟังภาษาจีนขัน้พืน้ฐาน และการตอบค าถามจากสถานการณท่ี์เกี่ยวกับชวีติประจ าวัน  ที่อยู่

อาศัย  อาหารและเครื่องดื่ม การซือ้ของ คมนาคม  สุขภาพอนามัย 

                 Develop speaking, listening to basic Chinese from situation relates to daily life, residence, foods and 

drinks, shopping, transportation, health, and be able to answer the questions from the situations above 

 

142122 กำรพัฒนำทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำจีน 2  3(2-2-5) 

 Chinese Listening and Speaking Development II 

 การพูด การฟังภาษาจีนระดับต้น และการตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับงานอดิเรก สภาพ

อากาศ  การเรียนการศึกษา  การท างาน ธุรกรรมการเงิน  การท่องเท่ียว 



 

 

 Develop speaking, listening to elementary Chinese from the situations about hobbies, weather 

conditions, study, finance and banking, tourism, and be able to answer the questions from the situations above 

 

142213 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 3  3(2-2-5) 

 Chinese for Communication III 

 การใช้ค าศัพท์เพื่อสื่อสาร (HSKระดับ3-4) การใช้ค าศัพท์ภาษาจีนสร้างค าศัพท์เพิ่มเติม โครงสร้าง

ไวยากรณ์ขั้นต้น การเพิ่มความสามารถทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การใช้

ภาษาจีนบรรยายข้อมูลต่าง ๆ และการพูดสื่อสารระดับขอ้ความ 

 Vocabulary for communication (HSK Level 3 - 4 ) , can use Chinese to build more vocabulary 

knowledge, basic grammar structures, increase ability of listening, speaking, reading and writing, use Chinese 

communication in daily life, use Chinese to describe information and communicate in paragraph level. 

 

142231 กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese Reading and Writing Development I 

 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีนขนาดสั้นท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันท่ัวไป บันทึกประจ าวัน นิทาน 

จดหมาย แนะน าตนเอง ประวัตสิ่วนตัว บัตรเชญิ ประกาศ โฆษณา 

 Reading and writing skills in Chinese in term of diary, stories, letters, self introduction, resume, 

invitation card, announcement, advertisement 

 

143371 ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น 1  3(2-2-5) 

 Basic Japanese 1 

 ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 90 รูปประโยค  

Basic Japanese: Hiragana, Katakana, 300 vocabularies and 90 sentence patterns in basic Japanese  

 

143372  กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่น 1  3(2-2-5) 

 Japanese Conversation 1 

 ทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น การฟังและพูดสนทนาแบบสั้น การสนทนาและการโต้ตอบ ในหอ้งเรียน 

การแนะน าตัวเอง  

 Japanese pronunciation, listening-speaking for short conversation, conversation and questioning-

answering in classroom context, self-introduction  

 

143373  ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น 2  3(2-2-5) 

 Basic Japanese 2 

 ค าศพัท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเตมิ 300 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค   

 Basic Japanese: Additional 300 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic Japanese 1  

 

 



143374  กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่น 2  3(2-2-5) 

 Japanese Conversation 2 

ทักษะฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น การสนทนาและการโต้ตอบในชีวิตประจ าวันอย่างง่าย การอธิบาย

ลักษณะบุคคล สิ่งของและสถานที่ การบอกและการถามเวลา การนับจ านวน 

Basic Japanese speaking and listening skills, conversation and asking-answering in daily life, 

description of persons things and places, telling and asking time, ordinal number 

 

143471 ภำษำญี่ปุ่นเบื้องต้น 3  3(2-2-5) 

 Basic Japanese 3 

 ค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเตมิ 350 ค า ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพิ่มเตมิ 70 รูปประโยค  

 Basic Japanese: Additional 350 vocabularies and 70 sentence patterns from Basic Japanese 2.  

 

143472 กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่น 3  3(2-2-5) 

 Japanese Conversation 3    

 ทักษะการฟังและการพูด การสนทนาในชีวติประจ าวัน การใชถ้้อยค าและส านวนตาม สถานการณ์ต่าง ๆ 

การบอกและการถามวิธีการในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

 Listening and speaking skills in daily-life conversations, words and expressions in different situations, 

telling and asking how to do something. 

 

144111 ทักษะภำษำไทยเพื่อกำรรับสำร 3(2-2-5) 

 Thai Languages Skills for Receiving Messages 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับสาร ประเภทของสาร การพัฒนาทักษะการฟังและการอ่าน การฟังและการ

อา่นสื่อประเภทตา่ง ๆ เพื่อจับใจความส าคัญ สรุปความ ตีความ อย่างมหีลักการและเหตุผล 

Basic knowledge of receiving messages, types of messages, developing listening and reading skills, 

listening and reading a variety of texts to grasp main idea, to summarize and to interpret academically. 

 

144112 ทักษะภำษำไทยเพื่อกำรส่งสำร 3(2-2-5) 

 Thai Languages Skills for Sending Messages 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งสาร  การพัฒนาทักษะการพูด การพูดแนะน า การพูดในโอกาสต่าง ๆ   การ

พัฒนาทักษะการเขียน การเขียนย่อหนา้ การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย อย่างมหีลักการและเหตุผล 

 Basic knowledge of sending messages, developing speaking skill, introduction speech, speaking in a 

variety of occasions, developing writing skill, paragraph writing, responding to written exam academically. 

 

 

 

 

 



 

 

144113   ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  3(2-2-5) 

 Effective Communication Skills 

       ทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ กลวิธี รูปแบบ การพูด การเขียน การฟัง และการอา่นประเภท ตา่ง ๆ การ

พัฒนาบุคลิกภาพในการพูดและการพัฒนาทักษะการเขียน การวิเคราะห์ วินิจวิจารณ์และประเมินค่าจากการฟังและ

การอา่น 

 Theory of communication, the principles, strategies, and feature of listening, reading, speaking and 

writing in a variety patterns, personality development in speaking and writing skills, analysis, interpretation, criticism 

and evaluation in listening and reading         

 

144114 กำรพูด  3(2-2-5) 

          Speaking 

       หลักการพูด กลวิธีพัฒนาทักษะการพูดให้มปีระสิทธิภาพ การพูดเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพ รูปแบบการพูด

ประเภทตา่ง ๆ ท้ังท่ีเป็นพิธีการและไมเ่ป็นพิธีการ   

 Principle of speaking, strategies of speaking skill development, speaking for personality development, 

patterns of formal and non formal speaking  

 

144121 ภำษำศำสตร์ภำษำไทย  3(3-0-6) 

 Thai Linguistics 

 นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ประวัติวิชาภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และ

ศาสตร์อ่ืน ๆ ความรูเ้บือ้งต้นในการศึกษาภาษาศาสตร์ ระบบเสียงภาษาไทย ระบบค าภาษาไทย ประโยคภาษาไทย 

 Definition and scope of linguistics, history of linguistics, relationship between linguistics and other 

disciplines, basic knowledge of studying linguistics, Thai sound systems, Thai word systems, Thai sentences. 
  

144122  ไวยำกรณ์ไทย  3(3-0-6) 

 Thai Grammar 

 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบต่าง ๆ ในภาษาไทยตามแนวคิดการศึกษา

ไวยากรณ์ไทย การวเิคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยตามแนวคดิการศึกษาไวยากรณ์ไทย   การวเิคราะห์ต าราไวยากรณไ์ทย 

 Concepts of Thai grammar, methods in studying Thai language systems according to approaches in 

studying Thai grammar, analysis of Thai following approaches in studying Thai grammar, analysis of Thai texts. 

 

144130   วรรณคดีเอกของไทย  3(3-0-6) 

 Masterpieces of Thai Literature 

 เนื้อหา รูปแบบ ลักษณะ การประพันธ์ การอ่านวรรณคดีเอกของไทย คุณค่าและสุนทรียภาพทาง

วรรณกรรม  

 Content, pattern, characteristics, composition, reading masterpieces of Thai literature, values and 

aesthetics of literature 

 



144131 วรรณกรรมศึกษำ  3(3-0-6) 

 Literary Study 

 ความรู้เบื้องต้นด้านเนื้อหา รูปแบบ คุณค่า กลวิธีการน าเสนอ ขนบทางวรรณกรรม และสุนทรียภาพ

ของวรรณกรรมไทย  

 Basic knowledge of contents, forms, value, presentation techniques, literary conventions and 

aesthetic of Thai literature. 

 

144210 กำรเขยีนเชิงวิชำกำร  3(2-2-5) 

 Academic Writing 

 การเขียนเชงิวชิาการประเภทตา่ง ๆ หลักการเขียน และขั้นตอนการเขียนเชงิวชิาการประเภทตา่ง ๆ  การ

ผลิตงานเขียนเชงิวชิาการท่ีมีคุณค่า 

 Feature of academic writing, principle and process of academic writing, writing creating  for useful 

academic writing 

 

144211    กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์  3(2-2-5) 

 Critical Reading 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์สารคดี บันเทิงคดี และสาระบันเทิง 

การน าเสนอผลการวเิคราะห์ด้วยการพูดและการเขียน 

 Introduction to reading and analysis, feature, fiction and entertainment analysis, oral and written 

presentation to analysis outcome  

 

144213 กำรเขยีนเอกสำรส ำนักงำน   3(2-2-5) 

 Office Document Writing 

 ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ การใช้ภาษา ระเบียบและแนวปฏบัิติในการเขียนเอกสารส านักงาน การ

เขียนเอกสารส านักงานประเภทตา่ง ๆ 

 Types, forms, components, use of language, rules, and guidelines for writing office documents, 

writing different types of office documents. 
 

144214 กำรพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ  3(2-2-5) 

 Speaking for Specific Purposes 

 การพัฒนาทักษะการพูด การพูดในโอกาสตา่ง ๆ การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  การประเมินการพูด 

 Developing speaking skill, speaking on various occasions, speaking for specific purposes, evaluation 

of speaking. 

 

 

 

 



 

 

144221 ไวยำกรณ์ไทย    3(3-0-6) 

 Grammar in Thai Language 

 แนวคิดด้านไวยากรณ์ไทย วิธีการศึกษาระบบต่าง ๆ ของภาษาไทยตามแนวการศึกษาด้านไวยากรณ์ไทย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลภาษาไทยตามแนวการศกึษาดา้นไวยากรณ์ไทย 

 Concepts of Thai grammar, methodology for studying of Thai language systems and analysis of Thai 

text in Thai grammar. 

 

144223  กำรวิเครำะห์ข้อควำมในภำษำไทย      3(3-0-6) 

 Analysis of Thai Discourse 

 ความหมาย ประเภท ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความกับไวยากรณ์ การตีความรูปภาษา การวิเคราะห์

ข้อความในภาษาไทย 

 Meaning, types, relationship between messages and grammar, interpretation of language form, 

analysis of Thai discourse. 

 

144224 กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของค ำในภำษำไทย 3(3-0-6) 

 Analysis of Meaning of Thai Words 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความหมาย ส่วนประกอบของความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างค ากับความหมาย 

กระบวนการทางความหมาย แนวทางการวเิคราะห์ความหมายของค าในภาษาไทย 

 General knowledge of meaning, components of meaning, relationship between words and meaning, 

process of meaning, guidelines in analyzing meaning of Thai words 

 

144232  วรรณกรรมปัจจุบัน 3(3-0-6) 

 Contemporary Literature 

 ความหมาย ขอบเขต ประเภท องค์ประกอบ และลักษณะของวรรณกรรมตั้งแต่ได้รับอิทธิพลจาก

ตะวันตกถึงปัจจุบัน  

 Meaning, scopes, types, components and characteristics of literature since the Westernization to present. 

 

144233  วรรณกรรมวิจำรณ์  3(2-2-5) 

 Literary Criticism 

 ความหมายและประวัติการวิจารณ์วรรณกรรมในยุโรปและในประเทศไทย ทฤษฎี  การวิจารณ์

วรรณกรรม การวจิารณ์วรรณกรรมไทยประเภทร้อยแกว้และร้อยกรอง 

 Meaning and history of literary criticism both in Europe and Thailand, theories of literary criticism, 

literary criticism on Thai prose and poems. 

 

 

 



144315  วรรณศิลป์ไทย 3(2-2-5) 

 Thai Literary Conventions 

 หลักและวิธีการแต่งค าประพันธ์ การวิเคราะห์ฉันทลักษณ์ ภาษาวรรณศิลป์ หลักการประเมินค่าค า

ประพันธ์ การแตง่ค าประพันธ์แบบฉบับและสร้างสรรค์ การอา่นค าประพันธ์ประเภทตา่ง ๆ 

 Principles and methods in writing poetry, analysis of prosody, language of literary conventions, 

principles of evaluating poetry, writing conventional and creative poetry, reading various types of poetry. 

 

144316 กำรเขยีนเชิงวิชำกำร 3(2-2-5) 

 Academic Writing 

 ประเภท รูปแบบ องค์ประกอบ และการใชภ้าษาในงานเขียนเชิงวิชาการ หลักการและขั้นตอนการเขียน

เชงิวชิาการประเภทตา่ง ๆ  การผลิตงานเขียนเชงิวชิาการท่ีมีคุณภาพ 

 Types, forms, components, and use of language in academic writing, principles and processes in 

writing a variety of academic writings, producing quality academic writing. 

 

144325 ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย 3(3-0-6) 

 Foreign Language in Thai 

 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย ประเภท หลักวิธีการยืม ศัพท์บัญญัติ การเขียนทับศัพท์

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

 Influence of foreign languages in Thai, types, principles of borrowing, terminology, foreign language 

transliteration in Thai. 

 

144326 ภำษำไทยถิ่น 3(3-0-6) 

 Thai Dialects 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นด้านระบบเสียง ระบบค า ระบบ

ประโยค การวเิคราะห์และเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่น   

 General knowledge of Thai dialects, differences of Thai dialects in terms of sound systems, word 

systems, sentence systems, analysis and comparison of Thai dialects. 

 

144334 วรรณกรรมเด็กและเยำวชน  3(3-0-6) 

 Children and Adolescents Literature 

 ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรมเด็กในยุโรปและประเทศไทย ความหมาย ลักษณะและประเภท

ของวรรณกรรมเด็ก แนวทางในการสร้างสรรค์วรรณกรรมเด็กและเยาวชน    

 History and development of children literature in Europe and Thailand, meaning, characteristics and 

types of children literature, guidelines for creating children and adolescents literature. 

 

 

 



 

 

144341 คติชนวิทยำ  3(2-2-5) 

 Folklore 

 ความหมายและความส าคัญของคติชนวทิยา ประเภทของข้อมูลคติชนระเบียบวิธีการศกึษาคตชินวิทยา 

การปฏบัิตงิานภาคสนาม แนวคิดทฤษฎีในการศกึษาวเิคราะห์   

 Meaning and significance of folklore, types of folklore, methodology for studying folklore, field work, 

theories in analytical study. 

 

144342  ภำษำในบริบทสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่  3(3-0-6) 

 Language in Modern Society and Culture 

 ธรรมชาติของภาษา ลักษณะต่าง ๆ ท่ีส าคัญของภาษา หน้าท่ีและบทบาทของภาษา ความสัมพันธ์ของ

ภาษากับสังคม ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของภาษา  โลกทัศน ์ปริชาน ความหลากหลาย

ทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

 Nature of language, importance characteristics of language, function and role of language, relationship 

between language and society, relationship between language and culture, transformation of language, vision, 

cognition, diversity of languages in the ASEAN +3. 

 

144343 ภำษำในสื่อสมัยใหม่  3(3-0-6) 

 Language in Modern Media 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ สภาพสังคมท่ีส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของภาษาในสื่อสมัยใหม่ 

 General knowledge of language used in relaying information, news, public relation, state of society 

that influences changes in language in modern media. 

 

144418 กำรอ่ำนวิเครำะห์สื่อสมัยใหม่  3(2-2-5) 

 Analytical Reading of Modern Media 

 การอ่านสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ในสังคมยุคดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์ ประเมินค่า วินิจฉัย อย่างมี

วจิารณญาณ 

 Reading online resources, printed matters in the digital society, analyzing, evaluating, diagnosing critically. 

 

144417 กำรเขยีนสำรคดีและบันเทิงคดี 3(2-2-5) 

 Non-Fiction and Fiction Writing 

 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักและวิธีการเขียน ประเภท องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานเขียนประเภทสารคดี

และบันเทิงคด ี

 General knowledge of principles and methods in writing, types, components of non-fiction and fiction 

writing. 

 

 



144427 อักษรและอักขรวิธลี้ำนนำ 3(3-0-6) 

 Lanna Alphabets and Orthography 

 ประเภทและลักษณะของตัวอักษรล้านนา การผสมอักษรเพื่อสร้างศัพท์ การอ่านเอกสารอักษรล้านนา

และปริวรรตอักษรล้านนาเป็นภาษาไทยมาตรฐาน 

 Types and characteristics of Lanna alphabets, word formation, reading texts written in Lanna 

alphabets, transliterating Lanna alphabets to standard Thai. 

 

144398 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

 Research Methodolgy 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวจิัย  ปัญหาและสมมุติฐานการวจิัย  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและ

รายงานการวิจัย 

 Meaning, significance, types problem and hypothesis of research, population and sample, research 

tools, methods of data collection and data analysis, ethics of research, proposal and research report writing. 

 

144435 วรรณกรรมท้องถิ่น  3(3-0-6) 

Local Literature 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมแต่ละท้องถิ่น  แนวทาง

การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมท้องถิ่นกับภูมิภาคแวดล้อม 

 General knowledge of local literature, unique characteristics of particular local literature, approach in 

studying local literature, relationship between local literature and its. 

 

144444 ภำษำไทยเพื่อชำวต่ำงประเทศ 3(3-0-6) 

Thai for Foreigners 

ความรู้เบือ้งต้นเร่ืองระบบเสียง ระบบค า ไวยากรณ์ ของภาษาไทยเพื่อชาวตา่งประเทศปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อชาวต่างประเทศ การแบ่งระดับเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 

Basic knowledge of Thai sound systems, word systems, grammar for foreigners, factors influencing 

acquisition of Thai for foreigners, content design and organizing teaching Thai as a foreign language activity. 

 

144445 ภำษำไทยเพื่อกำรสร้ำงนวัตกรรม 3(2-2-5) 

 Thai for Innovation 

 หลักการ เทคนิควิธี และการสร้างสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่

การใช้ภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอนวชิาภาษาไทย 

 Principles, techniques, and creating modern innovative media, organizing creative activity to publicize 

usage of Thai and support teaching and learning Thai. 

 



 

 

145103 ภำษำฝรั่งเศส 1  3(2-2-5) 

 French I 

 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้น โดยการปูพื้นฐานท่ีส าคัญของภาษา ฝึกทักษะด้านการ

ฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ัง

วัฒนธรรมของชาวฝร่ังเศส 

 Basic French grammar and sentence structures, practice of four skills: listening, speaking, reading 

and writing, general vocabulary and expressions in everyday life as well as French culture 

 

145104 ภำษำฝรั่งเศส 2  3(2-2-5) 

 French II 

 หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคเบื้องต้นท่ีสูงขึ้น เสริมสร้างทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับศัพท์และส านวนต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับท่ีสู งขึ้น รวมท้ังวัฒนธรรม

ของชาวฝร่ังเศส 

 Basic French grammar and basic sentence structures at a higher level, practice of four skills: listening, 

speaking, reading and writing, general vocabulaty, expressions in everyday life, including French culture 

 

145111 กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศส 1  3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking I 

 การพัฒนาทักษะในการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การทักทาย การ

แนะน าตนเองและผู้อ่ืน การกลา่วอ าลา การถามและบอกทิศทาง การกล่าวขอโทษ เป็นต้น 

 Development of listening and speaking skills in various situations in daily life including salutation, 

self-introdiction, farewell, asking and telling directions, apologizing 

 

145112 กำรฟังและกำรพูดภำษำฝรั่งเศส 2  3(2-2-5) 

 French Listening and Speaking II 

 การพัฒนาทักษะในการสื่อสารจากการฟังจากบทสนทนา จากรายการวิทยุ ภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ 

โดยสามารถจับใจความและพูดถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาฝรั่งเศสท่ีถูกต้องได้ 

 Development of communicative skills in listening to various media including dialogue, radio programs, 

movie and other authentic materials, analysis and summary of main ideas using correct French 

 

145221 กำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำฝรั่งเศส 1  3(2-2-5) 

 French Reading and Writing I 

 กลวิธีการอ่านและเขียน การฝึกอ่านบทความภาษาฝร่ังเศสประเภทต่าง ๆ จากข่าว บทความสั้นๆ และ

เร่ืองเล่าสัน้ ๆ เนน้ความสามารถในการจับประเด็นส าคัญ การล าดับความคิด การวเิคราะห์โครงสร้างของบทอา่น การ

สรุปความจากบทอา่น 



 Reading and writing strategies, practice reading French in various texts including news, short reading 

passages, short stories, emphasizing the ability to find main idea, sequence of thought, analyzing the structure of 

texts, and summarizing from reading passages 

 

145222  กำรอ่ำนและกำรเขยีนภำษำฝรั่งเศส 2  3(2-2-5) 

 French Reading and Writing II 

 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน จากบทความภาษาฝร่ังเศสในระดับท่ีสูงขึ้น ฝึกวิเคราะห์

ความคิดจากข้อเขียน ฝึกยอ่ความ และถ่ายทอดความคดิเป็นภาษาฝรั่งเศสท่ีถูกต้องและชัดเจน  

 Development of reading and writing skills in French texts at a more complex language level, 

analyzing idea in texts, summarizing and expressing opinions correctly and clearly  

 

146113  กำรอ่ำนอย่ำงมกีลยุทธ์  3(3-0-6) 

 Strategic Reading   

 การฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทตา่ง ๆ ท้ังในระดับย่อหน้าและเร่ืองท่ียาวกว่า 

โดยเนน้การใชก้ลวิธีการอ่านต่าง ๆ  

 Practice in reading different types of texts in English to develop reading comprehension ability in both 

paragraph level and longer passages by employing different types of reading strategies  

 

146114  ไวยำกรณ์เพื่อกำรเขียน        3(3-0-6) 

  Grammar for Writing 

ความหมายและกฎสว่นของชนดิของค าในภาษาอังกฤษ การสร้างวลขีองภาษาอังกฤษ คือ นามวล ี

กรยิาวล ี คุณศัพท์วลี กรยิาวเิศษณ์วลี บุพบทวลตีามกฎไวยากรณอ์ังกฤษ การสร้างประโยคใจความเดียว ประโยค

ใจความรวม ประโยคใจความซอ้น  หลักการลดรูปอนุประประโยคใจความซ้อนเป็นวลี 

  Referential meanings and rules of English parts of speech, building up English phrases based on 

the English rules, combination of English phrases into simple sentences, compound sentences and complex 

sentences, reduction clauses of complex sentences into phrases. 

 

146115  ประโยคภำษำอังกฤษ   3(3-0-6) 

 English Sentences 

 คุณสมบัติของค า โครงสร้างวลี การสร้างประโยคพื้นฐานด้วยวลีต่าง ๆ การใช้ค าเชื่อม ประโยคความ

รวม ประโยคความซ้อน การลดรูปประโยคความซ้อน 

 Lexical properties, structure of phrases, basic sentences formation from various types of phrases, 

transitional words, compound sentences, complex sentences and reduction of complex sentences. 

 

 

 

 



 

 

146132  กำรฟังและกำรพูดในชีวิตประจ ำวัน  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Daily Life 

 ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส านวนภาษาที่เหมาะสมส าหรับการใช้ในสถานการณ์

ในชีวิตประจ าวัน 

 English listening and speaking skills for communication; appropriate expressions in daily life situations 

 

146133  กำรฟังและกำรพูดเพื่อแสดงควำมคดิเห็น  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking for Opinion Expression 

ทักษะการฟังและการพูดแสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อบริบทรอบตัว ส านวนภาษาท่ีใช้ในการแสดงความ

คิดเห็น  

 Listening and speaking skills in expressing opinions toward immediate contexts; expressions in 

expressing opinion 

 

146161 ภำษำศำสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

 Inroduction to LInguistics 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษา ทฤษฎีพื้นฐานและองค์ประกอบของภาษา สัทศาสตร์ สรวิทยา วิทยา

หนว่ยค า วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์ 

 Fundamental knowledge on language; basic theories on language and language structure; 

phonetics, phonology, morphology, syntax and semantics 

 

146200  ภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ   3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes 

 ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ

สาขาวิชาของนสิิต 

 English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading and writing skills related to 

student’s field of study 

 

146201 ภำษำอังกฤษเพื่อพะเยำศึกษำ  3(3-0-6) 

 English for Phayao Studies  

 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีสัมพันธ์กับองคค์วามรู้พืน้ฐานทางภูมิศาสตร์ อัตลักษณ ์ประวัตศิาสตร์ 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา  

 English communication skills related to fundamental knowledge on geography, identity, history, 

society, economy, and culture of Phayao. 

 

 

 

 



146212 กำรเขยีนย่อหน้ำ  3(2-2-5) 

 Paragraph Writing 

 นิยาม โครงสร้าง ประโยคแสดงใจความส าคัญ ประโยคสนับสนุน ประโยคสรุป เอกภาพ ความสอดคล้อง 

การเขียนย่อหนา้ประเภทตา่ง ๆ  

 Definition, structure, topic sentences, supporting sentences, concluding sentences, unity, coherence, 

writing different types of paragraphs 

 

146233  กำรฟังและกำรพูดประเด็นปัจจุบัน   3(2-2-5) 

 Listening and Speaking on Current Issues  

 ทักษะการฟังและการพูดประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีน่าสนใจในปัจจุบัน 

ส านวนภาษาที่ใชใ้นการอภปิรายประเด็นปัจจุบัน 

 Listening and speaking skills on interesting current issues relating to societies, cultures and 

environment; expressions in discussing current issues  

         

146234  กำรฟังและกำรพูดในที่สำธำรณะ  3(2-2-5) 

  Listening and Speaking in Public  

 ทักษะการพูดและฟังในท่ีสาธารณะ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การกล่าวสุนทรพจน ์และ การพูด

แบบฉับพลัน ส านวนภาษาที่ใชใ้นการฟังและพูดในท่ีสาธารณะ 

 Speaking and listening skills in public; academic presentation, giving speech, impromptu speech; 

expressions in listening and speaking in public 

 

146242  วรรณคดีเบื้องต้น   3(3-0-6) 

 Introduction to Literature   

   ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ ค าศัพท์ส าคัญในการอ่านวรรณคดีท้ังร้อยแก้วและร้อย

กรอง ประเด็นส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดีท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษประเภทตา่งๆ ท้ังบทประพันธ์

ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี สังคม และศาสนา การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อเิลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

  Important characteristics, genres, writing styles; significant literary terms in reading literature both 

prose and poetry; major issues presented in the works; values of prose and poetry written in English; relationship 

between literature, society and religion; using technology and electronic database for further study 

 

146245   วรรณกรรมร้อยแก้ว        3(3-0-6) 

  Prose  

  ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ การใช้สัญลักษณ์ แนวคิดส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน

คุณค่าของวรรณคดีท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษประเภทร้อยแก้ว ได้แก่นิทาน นิทานพื้นบ้าน เร่ืองสั้น นวนิยาย และบท

ละคร 



 

 

  Important characteristics, genres, writing style, use of symbol, major issues presented in the 

work, values of prose written in English such as tales, folktales, short stories, novels, and drama. 

 

146264  สัทศำสตร์และสรวิทยำ  3(2-2-5) 

 Phonetics and Phonology 

 แนวคิดและทฤษฎีการผลิตเสียงพูดของมนุษย์ การผลิตเสียงพยัญชนะและเสียงสระของภาษาอังกฤษ 

การฝึกออกเสียงและถ่ายถอดเสียงด้วยสัทอักษรผ่านสื่อออนไลน์ การลงเสียงหนักในระดับค าและประโยค ท านอง

เสียง ระบบเสียง การวเิคราะห์หน่วยเสียงและกระบวนการทางเสียง  

 Concepts and theories on human speech production; articulation of  English consonants and vowels; 

pronunciation practice and phonetic transcription practice with phonetic alphabets from online media; word and 

sentence stress; intonations; sound systems; phonemic analysis and phonological processes 

 

146265  วิทยำหน่วยค ำและวำกยสัมพันธ์  3(2-2-5) 

 Morphology and Syntax 

 หน่วยค า ประเภทของหน่วยค า การสร้างค าใหม่และประเภทของการสร้างค าใหม่ โครงสร้างและชนิด

ของค า วลี และประโยค ทฤษฎวีากยสัมพันธ์ และการตอ่ยอดองค์ความรู้ผ่านโครงงาน 

 Morpheme; types of morpheme; word formation and types of word formation; structures and types 

of words, phrases and; theories of syntax; expanding body of knowledge with projects  

  

146273 ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนด้ำนนิเทศศำสตร์  3(2-2-5) 

 English for Communication Arts  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเนื้อหาและบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านนิเทศศาสตร์

และประเด็นร่วมสมัยอื่น ๆ ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง การสร้างสรรค์สื่อประเภทตา่ง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

 English listening, speaking, reading and writing skills on content and context related to contemporary 

issues in communication arts; technical terms, and creation of various forms of media in English. 

 

146311  กำรเขยีนเชิงวิชำกำร  3(2-2-5) 

 Academic Writing 

 นิยาม รูปแบบและหลักการเขียนเชิงวิชาการ การใช้ภาษาวิชาการ การเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ 

เพื่อน าเสนองานวชิาการ 

 Definition, styles and principles of academic writing; academic language; writing diffirent types of 

academic writings for academic presentation. 

 

 

 

 

 



146323 กำรแปลเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Introduction to Translation 

 หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และกระบวนการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยคจนถึงข้อเขียนด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  คุณภาพงานแปล ปัญหา

พื้นฐานของการแปล การวเิคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการลดขอ้ผิดพลาด 

 Principles, guidelines and process of translation from English to Thai and  from Thai to English of a 

single informative sentence and a short informative paragraph; quality of translation, common problems in 

translation, analysis of problems and ways of minimizing them 

 

146324 กำรแปลวรรณกรรม  3(3-0-6) 

 Translation of Literary Works 

 หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และกระบวนการ  

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภทแสดงความรู้สกึ ตัวบทคัดสรรจากนวนยิาย การประยุกตใ์ช้

หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสม คุณภาพงานแปลงานดา้นวรรณกรรม การวเิคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและ

การแก้ไข 

 Principles, guidelines and process of translating expressive texts from English to Thai and from Thai 

to English; selected literary texts, application of suitable principles of translation and language, literary translation 

quality; common problems in translation of literature, analysis of problems and ways of correct them 

 

146345  วรรณกรรมร้อยแก้ว   3(3-0-6) 

  Prose  

 ลักษณะส าคัญ รูปแบบ กลวิธีการประพันธ์ ประเด็นส าคัญท่ีน าเสนอในงานเขียน คุณค่าของวรรณคดีท่ี

เขียนเป็นภาษาอังกฤษประเภทร้อยแก้ว นิทาน นิทานพื้นบ้าน เร่ืองสั้น นวนิยาย อิทธิพลของสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีสะท้อนในบทประพันธ์ การใช้เทคโนโลยแีละฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 Important characteristics, genres, writing style; major issues presented in the works; values of prose 

written in English; tales, folktales, short stories, novels; influences of social and cultural context reflected in the 

poems; using technology and electronic database for further study 

 

146346  กวีนพินธ์   3(3-0-6) 

  Poetry 

 ประเภท ลักษณะส าคัญ โครงสร้างของบทประพันธ์ ภาษาภาพพจนแ์ละกลวิธีทางวรรณศลิป์ แก่นเร่ือง 

คุณค่าของงานประพันธ์ประเภทร้อยกรองท่ีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ อทิธิพลของสภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีสะท้อนใน

บทประพันธ์ การใช้เทคโนโลยแีละฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

                   Genres, important characteristics, structure of poem, figurative languages and literary devices; 

themes, values of poems written in English, influences of social and cultural context reflected in the poems; using 

technology and electronic database for further study 

 



 

 

146347 บทละคร   3(2-2-5) 

 Drama  

 ลักษณะส าคัญ ศิลปะการประพันธ์ และองค์ประกอบของวรรณกรรม คุณค่าของงานประพันธ์ประเภท

บทละครภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างบทละครภาษาอังกฤษและสภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตล่ะยุค การใช้

เทคโนโลยแีละฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 Important characteristics, writing style and literary elements; values of plays written in English; 

relationship between plays written in English and social and cultural context in each period; using technology and 

electronic database for further study 

 

146364  อรรถศำสตร์และวัจนปฏิบัติศำสตร์  3(2-2-5) 

 Semantics and Pragmatics 

 ความหมายตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ องค์ประกอบของความหมาย ประเภทของความหมาย ความหมาย 

ในระดับค า ประโยค การเปลี่ยนแปลงของความหมาย ขอบเขตของวัจนปฏบัิติศาสตร์ ความหมายและการใชใ้นบริบท

ของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ดรรชนีพจน์ ความหมายบ่งช้ีเป็นนัยทางการสนทนา มูลบท ทฤษฎวีัจนกรรม การวเิคราะห์

โครงสร้างบทสนทนา และการต่อยอดองค์ความรู้ผ่านโครงงาน 

                  Definitions of meanings from semantic theories; semantic components; types of meanings; lexical and 

syntactic meanings; smantic changes in different levels of language; scope of pragmatic study; meaning and its 

usage in digital age communication; dixis; conversation implicature; presupposition; speech act theory; conversation 

analysis; expanding body of knowledge with projects 

 

146374   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร     3(2-2-5) 

 English for Tourism and Hospitality 

   ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในงานด้านการ

ท่องเท่ียว ทักษะการพูดเพื่อแนะน าและให้ขอ้มูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว มารยาทและจรยิธรรมของการให้บริการ สิ่ง

ท่ีควรท าและข้อหา้มตา่ง ๆ และการเป็นเจ้าบา้นท่ีด ี

Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on tourism and 

hospitality, speaking skill for introducing and giving information on tourist attractions, manners and morality of 

hospitality, dos and don’ts and being nice hosts. 

 

146398 ระเบียบวิธีวิจัย                                                  3(3-0-6)                     

Research Methodology 

 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จรรยาบรรณนักวิจัย การเขียนโครงร่างและ

รายงานการวิจัย  

 Meaning, significance, types, problem and hypothesis of research, population and sample, research 

tools, methods of data collection and data analysis, ethics of researcher, proposal and research report writing 

 



146423   หลักกำรแปล         3(3-0-6) 

 Principle of Translation  

  หลักและทฤษฎีการแปล ความแตกต่างทางโครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมของภาษา ต้นฉบับ

และภาษาฉบับแปล การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในระดับประโยค ข้อความ

สั้น ๆ  

  Theories and fundamental principles of translation, differences between the source and the target 

text regarding to structural and cultural backgrounds, translating from English into Thai and vice versa starting from 

sentences level to short passages.  

 

146424  กำรแปลเฉพำะทำง      3(3-0-6) 

 Translation of Specific Texts 

 หลักการ แนวทางการแปล และกระบวนการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและกระบวนการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษข้อเขียนด้านตัวบทประเภทโน้มน้าว คุณภาพงานแปล การวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ข้อผิดพลาดและการแก้ไข 

 Principles, guidelines and process of translating persuasive texts from English to Thai and from Thai 

to English; quality of translation; analysis of common problems and ways of correct them 

 

146444 วรรณกรรมโลกร่วมสมัย       3(3-0-6) 

 Contemporary World Literature 

 องค์ประกอบทางวรรณกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบงานวรรณกรรมชื่อดังท่ัวโลกท่ีเขียนเป็น

ภาษาอังกฤษหรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ สภาพสังคมและวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

อเิลคทรอนิกสเ์พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ 

 Literary elements and comparative study of renowned literary works around the world written in 

English or in English translation; social and cultural contexts; using technology and electronic database for further 

study 

 

146465        นำนำภำษำอังกฤษโลก  3(3-0-6) 

 World Englishes 

 ภาพรวมของเหตุผลทางประวัติศาสตร์เบื้องหลังการแพร่ขยายของภาษาอังกฤษไปท่ัวโลก แนวคิด

ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษสู่ภาษาสากล การสัมผัสภาษา การลู่เข้าของภาษา 

การลูอ่อกของภาษา กระบวนการท าให้เป็นมาตรฐาน 

 Broad overview of historical reasons behind global expansion of English language; sociolinguistic 

concepts regarding the changing role of English as an international language; language contact; linguistic 

convergence and divergence; standardization processes. 

 

 

 



 

 

146474  ภำษำอังกฤษธุรกจิ       3(2-2-5) 

  Business English 

ความรู้และความช านาญในการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอา่น และการเขียนในงานด้านธุรกิจ 

เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ การสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ การสง่โทรสาร การเขียนบันทึก

ข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัตยิอ่สว่นบุคคล การสัมภาษณง์าน การแปลเอกสารทางธุรกิจ การ

สนทนาในเนื้อหาเชงิธุรกิจ การตดิตอ่ธุรกิจทางโทรศัพท์ การเจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อน

สอบเพื่อใชใ้นการสมัครงาน 

           Knowledge and proficiency in listening, speaking, reading, and writing skills on business, business 

documents; writing for business communication; e-mailing, faxing, writing memorandum and business letters; 

composing curriculum vitae; giving a job interview, business document translation; discussion in business contexts; 

making business calls; business dealing; test preparations for job applications. 

 

161111  จิตวิญญำณควำมเป็นครูมืออำชพี      3(2-2-5) 

Spirituality in Professional Teachers  

ศกึษา วเิคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับความส าคัญของวิชาชีพครู สภาพงานครู ความเป็นครูมอือาชีพ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู คุณธรรมและจริยธรรมของครู กฎหมาย                    

ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ความเป็นพลเมือง แนวทางการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทโลก รู้เท่าทันสังคม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองท่ีดี 

สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงสร้างภูมิคุม้กันให้ผู้เรียน และมีจิตวญิญาณความเป็นครู  

Study, analyze, and synthesize the importance of teaching profession, teacher’s tasks, being 

professional teachers,  standard and professional ethics, virtue and ethic of teachers, teaching profession laws, 

citizenship, self- development way for being literate people, modernize and keep up with the changing of the 

global context, role modeling with morals and ethics, being good citizens, be able to search for knowledge to self-

development, motivate of learners inspiration to be a knowledgeable person, apply the conceptual of sufficiency 

economy philosophy to strengthen self – immunity students, be professional teachers spirituality. 

 

161112  จิตวิทยำส ำหรับคร ู       3(2-2-5) 

  Psychology for Teacher 

  ศกึษา วเิคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐาน จิตวทิยาพัฒนาการมนุษย ์จิตวทิยาการเรียนรู้ 

จิตวทิยาการศึกษา จิตวทิยาเด็กพิเศษ จิตวทิยาการให้ค าปรึกษาและแนะแนว การวเิคราะห์ผู้เรียนในแต่ละชว่งวัยตาม

ความถนัด ความสนใจ ศักยภาพของผู้เรียนแบบองคร์วมเป็นรายบุคคล ฝึกปฏบัิตกิารดูแล ช่วยเหลอืและพัฒนาผู้เรียน

เป็นรายบุคคลตามศักยภาพ สามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ในการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตระหนักถึงการบูรณาการในการประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีของ

จิตวทิยาในห้องเรียนดว้ยความเอาใจใส่และเอื้ออาทรตอ่ผู้เรียน  

Study, analyze, and synthesize of basic psychology, human developmental psychology, learning 

psychology, educational psychology, psychology for exceptional children, guidance and counseling psychology, 



analysis of learners individually based on their aptitudes and interests, potential of learners both holistic and 

individual, practice of giving care, giving helps and develop learners individually and theirs potential, ability to 

report the result of learners systematically, being a role model on acceptance of individual differences, realization 

of integration between principles and theory of psychology by applying into classroom with empathy and generosity 

with learners. 

 

161113 บริบทกำรศึกษำ             3(2-2-5) 

 Educational Context  

ววิัฒนาการการศึกษาไทย หลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี และนโยบายดา้นการศึกษา กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการศกึษาและการบริหารการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอ้มของ

โลก ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ อนาคตภาพด้านการศึกษา 

ท้ังในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก 

 Thai Education Development, Principles, concepts, Philosophy, theories and educational policy, 

laws concerning education and educational administration, changing technology, social, economy and global 

environment effect to educational quality and learner’s quality, analyzing situation tendency educational scenario 

local level, nation level, region level and global Level. 

 

161141  กำรปฏิบัติกำรสอน 1 2 หนว่ยกติ 

 Teaching Practice 1 

 ศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล ด้านบริหารท่ัวไป วิเคราะห์จิตวิญญาณความเป็นครูจากครูต้นแบบ 

สังเกต และสัมภาษณ์บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของครูในฐานะครูประจ าชั้น ครูแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

ครูผู้สอน ฝึกปฏิบัติหน้าท่ีครูประจ าชั้น ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และ

จิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ เสนอแนวทางการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล      

มบุีคลิกภาพท่ีดเีหมาะสมกับความเป็นครู มคีวามซือ่สตัย์ และรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิยัตอ่หน้าทีค่รู  

 Study and gather school information, administration and education management in academic 

affairs department, financial affairs department, personnel affairs department, general affairs department, analyze 

the spiritual of being teacher with professional teachers, observe and interview teachers in roles, duties, and 

responsibilities of the advisory teacher, guidance counsellor, instructor, practice in advisory teacher, apply basic 

psychology, human developmental psychology, educational psychology, psychology for exceptional children, 

guidance and counseling psychology to analyze and develop potential of students, present approach of individual 

student development, be good performance to be teacher, honest, responsible, and discipline in teacher’s task. 

 

 

 

 

 



 

 

161211  กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศกึษำ   3(2-2-5) 

Communication and Digital Technologies for Education 

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการพัฒนา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศกึษา สามารถสื่อสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษ เลอืกใช้เทคโนโลยี

อย่างเหมาะสม ปฏิบัติการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  มี

จรยิธรรมในการสื่อสารและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 

Study, analyze the principles, concepts, theory, using language to communication, process of 

instructional media, innovations, and digital technologies development in education, be capable to communication 

in Thai language and English, suitable usage of digital technology, ability to develop digital technology innovation 

for learning management which correlate with the community context, being morality and ethics of digital 

technology users in learning management.  

161212  กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้     3(2-2-5) 

Curriculum Development and Learning Management   

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์มโนทัศน์เบือ้งต้นเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการบริหาร

จัดการหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน  ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ

วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชน  

Study, analyze, and synthesize the conceptual framework of curriculum, curriculum 
development and school curriculum administration, learning design and learning management, classroom 
management, ability to operate curriculum, design and plan the learning management to develop learners 
to be an innovator and cognitive ability, to manage learning activity and classroom atmosphere to enhance 
learners happiness while learning with the realization of learners health, motivate students to learn, 
recognize the important of curriculum development and learning management with connect to the 
community context. 

161241  กำรปฏิบัติกำรสอน 2 2 หนว่ยกติ 

Teaching Practice 2 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับรายวิชา ฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาและ

ประยุกตใ์ชส้ื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทดลองสอนและจัดการชั้นเรียนในสาขาวิชาเอก สามารถใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อ

วชิาชีพคร ู

 Study school curriculum and subject curriculum, practice to learning design, develop and apply 

instructional media, innovation and digital technology for learning, practice to teach and to manage classroom in 

the major of subject area, be able to use Thai language and English language in teaching and communication, be 

the good role model of citizen, recognize the important of curriculum development, learning management, and 

digital technology for education, be positive attitude towards teacher professional.  



 

161311  กำรวัดและประเมินผล กำรวจัิย และประกันคณุภำพกำรศกึษำ 3(2-2-5) 

Measurement and Evaluation, Research, and Quality Assurance in Education 

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถออกแบบการวัดประเมินผลการ

เรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน มีจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ 

Study, analyze the principles, concepts, theory, and guideline of educational research and 

measurement, classroom research, educational quality assurance, ability to apply knowledge for learners problem 

solving and development, designing and operation of educational quality assurance, the school practicum, in having 

ethics of researcher for educational learning research and development. 

 

161312  กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปกครองและชุมชน   3(2-2-5) 

  Building Relationships with Parents and Communities 

  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับบริบทของชุมชน บทบาทของครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง แนวคิด

โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารและการร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหา

ผู้เรียนให้มคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี

มีคุณภาพ หลักการเขียนโครงการพัฒนาผู้เรียนบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์

วัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์บริบทของชุมชน ออกแบบและจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนโดย

ใชชุ้มชนเป็นฐาน สามารถปฏบัิตงิานร่วมกับผู้อ่ืนบนพืน้ฐานความแตกตา่งทางวัฒนธรรม การฝึกปฏบัิตวิชิาชีพระหว่าง

เรียน ตระหนักถึงความส าคัญของการมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ปกครองและชุมชน เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

Study, analyze, and synthesize the community context, roles of leadership teacher in 

educational changes, school concepts as a learning community, communication and cooperation with parents and 

community for learners problem solving and learners development for being a characteristics requirement person, 

networking with parents and community to provide the quality learning, principles of project writing for learner 

development based on culture and wisdom, guideline of  promote and retain culture and community wisdom, 

practice of community context analysis, design and distribute learners development project by using community 

based, ability to work with others who have differences in cultures, the school practicum, realization of the important 

of having good relationship with parents and community, appreciation of culture and local wisdom.   

 

 

 

 

161321   จิตวิทยำส ำหรับเด็กพิเศษ       3(2-2-5) 

Psychology for Exceptional Children  



 

 

  กฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติในการศึกษาพิเศษ   การออกแบบหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  

บริบทการเรียนรู้ในการศกึษาพิเศษ  เทคโนโลยคีวามอ านวยสะดวกในการศกึษาพเิศษ การประเมินในการศกึษาพิเศษ    

ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มีความเท่าเทียม

กัน เขา้ใจเขา้ถึงการมสี่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวในการจัดการศึกษาพิเศษ การใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพาส าหรับบุคคล

ท่ีมีภาวะพิการซ้อน โภชนาการในเด็กที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ กิจกรรมบ าบัดส าหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนมทัีกษะ

การวจิัยและพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ  

 Law, policy, and practice in special education, special education curriculum design, context of 

learning in special education, facility technology for special education, evaluation in special education, realize to 

biological variation in individual, respect for fundamental human rights, freedom, and equality, understand and 

participate with family and community for special education management, independent living in children with 

multiple disabilities, nutrition for children with special needs, occupational therapy for children with special needs, 

and skill in research and develop for special education. 
 

161322  ศิลปะกำรสอนของครูมอือำชพี 3(2-2-5)  

 Arts in Teaching 

 ศึกษาการสอนในฐานะท่ีเป็นศิลปะการเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน

กระบวนการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดส านึกท่ีจะเรียนและเรียนด้วยความรู้สึก โดยครอบคลุมศิลปะท่ีเกี่ยวกับการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน การจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนและเวลาเรียน           

การเลอืกใชต้ าราและสื่อ และการก าหนดงานภาคปฏบัิต ิการทดสอบและการวัดผล การใชว้ธีิสอนแบบตา่ง ๆ การแก้ปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนเพื่อให้ช้ันเรียนด าเนนิไปดว้ยดี ศลิปะการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน 

 Study of teaching as the art which allows a person to learn by oneself, by the stimulation process 

which encourage the learner to realize importance of learning and willing to learn.  The teaching involves the art 

of learning through interaction, the art of class- room environment settings and proper learning schedules, the art of 

textbook and media selection, practical assignments, measurement and evaluation, selecting teaching methods, 

problem solving in classroom, the art of using language for communication in classroom. 

 

161323  กำรสอนวิชำเอกเป็นภำษำอังกฤษ 3(2-2-5) 

 Major Teaching in English 

 แนวคิดของเนื้อหาวิชาเอกค าศัพท์ภาษาอังกฤษของวิชาเอกในรายวิชาตามหลักสูตรระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การใช้สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การบูรณาการการเรียนรู้เป็น

ภาษาอังกฤษ 

 Major subject vocabularies in basic education curriculum, teaching in English language techniques, 

using learning instructional medias, assessment and evaluation, learning integration in English language. 

 

 

161324  วิธีวทิยำกำรทำงกำรคิด     3(2-2-5)  

 Thinking Methodology 



 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการคิด รูปแบบของการคิด เทคนิคและขั้นตอนของการ

คิด การปฏิบัติตามกระบวนการการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนากระบวนการคิด ผลกระทบอันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

 Meaning, important and useful of thinking, thinking models, technique and process of thinking, thinking 

process and implementation for self-improvement, thinking process development, impact from disruptive 

technology. 

 

161325  กำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรว่ม  3(2-2-5)  

 Inclusive Education Management 

 หลักการจัดการศกึษาแบบเรียนรวม มาตรฐานการเรียนรวม การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล การจัดการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การบริหารสถานศึกษาแบบเรียนรวม สื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการพเิศษในช้ันเรียนรวม 

 Principles of inclusive education management Inclusive learning standard, educational plan for 

learner individually, learning management, classroom management, school administration for inclusive education, 

technology medias and facilities for special learner in inclusive classroom. 
 

161326  กำรใช้เทคโนโลยกีำรศกึษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 The Operation of Educational Technology for enhancing learning efficiency 

 ความหมาย บทบาทและความส าคัญ ประเภท ระบบการเชื่อมตอ่ของเครื่องมือเทคโนโลยกีารศึกษา

ร่วมสมัย ทัง้ระบบสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง ทัง้ระบบแบบใชส้ายสัญญาณและระบบไร้สาย ระบบและประเภทของ

สายสัญญาณ วิธีการเชื่อมต่อ สิ่งรบกวนต่อระบบการท างานของเคร่ืองมือ ปัญหาท่ีพบบ่อยในการใช้เคร่ืองมือ  การ

แก้ไขปัญหา การป้องกัน การบ ารุงรักษาเครื่องมอืเทคโนโลยกีารศึกษา แหล่งเรียนรู้เปิด (Open Education Resource : 

OER)  การประยุกต์ใช้แหล่งเรียนรู้เปิด การใช้โปรแกรมประยุกต์แบบไม่มีลิขสิทธ์ิ (Application software) การ

สร้างสรรค์นวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้เปิดและโปรแกรมประยุกต์แบบไม่มีลิขสิทธ์ิ ปฏิบัติการสร้างสรรค์โครงงาน

ปฏบัิตกิารใช้เทคโนโลยกีารศึกษาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  

  Meaning, role and important, classification, connecting systems of new era educational technology 

hardware, visual system, audio system, systems and type of signal cord, connecting process, noise to hardware 

working systems, frequency problem for operation of educational technology hardware, preventing and problem – 

solving , maintenance, open education resource utilization, open application software, educational innovation 

derived from open education resource and open application software, the operation of educational technology for 

enhancing learning efficiency project. 

 

 

 
 

161327  สะเต็มศึกษำ         3(2-2-5)  

 STEM Education 



 

 

 เป้าหมายและแนวทางเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป้าหมายและนิยามของสะเต็มศึกษาตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) สาระท่ี 4: เทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การคิดเชิงออกแบบ แนวทางการสอน

โดยการบูรณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ท่ีอิงการออกแบบ   

 Goals and approach to developing Thailand 4.0, goals and definitions of STEM education according 

to the Basic Education Core Curriculum in Science B.E. 2551 (Revised Edition B.E. 2560) in Strand 4: Technology, 

engineering design process, design-based thinking, integrative approach to teaching science, technology, 

engineering, and mathematics, and design-based learning. 

 

161341  กำรปฏิบัติกำรสอน 3   2 หนว่ยกติ 

 Teaching Practice 3 

 ศกึษาระบบประกันคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา สร้างสัมพันธภาพท่ีดีและร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และสร้างเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขา

วชิาเอก ออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในการวัดและประเมินผล การ

วจิัย และการประกันคุณภาพการศึกษา มมีนุษยสัมพันธ์ท่ีด ีรักและศรัทธาในวชิาชีพคร ู

  Study education quality assurance system in school, build good relationship and cooperation 

between school and student-parents, and community for learning management, practice to manage learning and 

crate tools of measurement and evaluation learning in the major subject area, classroom research design to solve 

learning problem for learner, be good morality and ethics in measurement and evaluation, research, and quality 

assurance in education, be good interpersonal skill, love and faith in teaching professional.    
 

161431  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรูภ้ำษำไทย      3(2-2-5) 

  Thai Language Learning Management 

หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาระการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้

ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย สื่อและเทคโนโลยกีารจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 

การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูภาษาไทย การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จุลภาค มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตวญิญาณความเป็นครูภาษาไทย   

Principles of Thai Language Learning Management, planning of teaching and learning, lesson  

plan writing for Thai language learning following the Basic Education Core Curriculum as stated in learning areas 

of writing, listening,  viewing, and speaking,  principles of Thai language usage, Thai literature and literary, Thai 

language learning models, medias and information technology for Thai language learning management, assessment 

and evaluation for Thai language learning management, classroom and environmental management, Professional 

Learning Community for Thai language teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics and spirituality of 

professional Thai language teachers. 

 



161432  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ     3(2-2-5) 

                       Science of English Learning Management    

  หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ภาษากับความสัมพันธ์ชุมชนและโลก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การ

บริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ 

การฝึกปฏบัิตกิารจัดการเรียนรู้จุลภาค มคีุณธรรม จริยธรรม และจิตวญิญาณความเป็นครูภาษาอังกฤษ 

Principles of English Language Learning Management, planning of teaching and learning, lesson  

plan writing for English language learning following the Basic Education Core Curriculum as stated in learning areas 

of language for communication, language and culture, language and relationship with other learning areas, 

language and relationship with community and the World, English language learning models, medias and 

information technology for English language learning management, assessment and evaluation for English language 

learning management, classroom and environmental management, Professional Learning Community for English 

language teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics and spirituality of professional English language 

teachers. 

 

161433  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรูส้ังคมศกึษำ     3(2-2-5) 

Science of Social Learning Management 

หลักการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาระศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ

ภูมิศาสตร์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การ

บริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จุลภาค มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

Principles of Social Studies, Religion and Culture learning management, planning of teaching  

and learning, lesson plan writing for Social Studies, Religion and Culture learning management following the Basic 

Education Core Curriculum as stated in learning areas of Religion, Morality and Ethics, Civics, Culture and Living, 

Economics, History, Geography, Social Studies learning models, medias and information technology for  

Social Studies, Religion and Culture learning management, assessment and evaluation for Social Studies, Religion 

and Culture learning management, classroom and environmental management, Professional Learning Community 

for Social Studies, Religion and Culture teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics and spirituality of 

professional Social Studies, Religion and Culture teachers. 

 

161434  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรูค้ณิตศำสตร์              3(2-2-5) 



 

 

  Science of Mathematics Learning Management  

หลักการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานในสาระจ านวนและพีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิต ิความนา่จะเป็น 

และแคลคูลัส รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อและเทคโนโลยกีารจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดและการ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ การบริหารจัดการชัน้เรียนและการจัดบรรยากาศในชัน้เรียน การสร้างชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูคณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จุลภาค มีคุณธรรม จริยธรรม และจิต

วญิญาณความเป็นครูคณิตศาสตร์ 

Principles of Mathematics learning management, planning of teaching  and learning, lesson plan 

writing for Mathematics learning management following the Basic Education Core Curriculum as stated in learning 

areas of Numbers and Algebra, Measurement, Geometry, Statistics,  Probability, and Calculus, Mathematics 

learning models, medias and information technology for Mathematics learning management, assessment and 

evaluation for Mathematics learning management, classroom and environmental management, Professional 

Learning Community for Mathematics teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics and spirituality of 

professional Mathematics teachers. 

 

161435 วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้เคมี      3(2-2-5) 

 Science of Chemistry Learning Management  

 หลักการจัดการเรียนรู้เคมี การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เคมี

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ในสาระสสาร อะตอม ธาตุ แก๊ส สารประกอบอินทรีย์ และพอลลิเมอร์ ปริมาณสาร 

องคประกอบและสมบัตขิองสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร ทักษะและการแกปญหาทางเคม ีรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เคมี สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เคมี การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้เคมี การบริหารจัดการชั้น

เรียนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเคมีการฝึกปฏิบัติการจัดการ

เรียนรู้จุลภาค มคีุณธรรม จรยิธรรม และจิตวญิญาณความเป็นครูเคม ี

Principles of Chemistry learning management, planning of teaching and learning, lesson plan  

writing for Chemistry learning management following the Basic Education Core Curriculum as stated in learning 

areas of Matter, Atom, Element, Gas, Organic Compound Substance, Polymers, Substance, factors and properties 

of Substance, Substance changes, skill for chemical problem solving, Chemistry learning models, medias and 

information technology for Chemistry learning management, assessment and evaluation for Chemistry learning 

management, classroom and environmental management, Professional Learning Community for Chemistry 

teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics and spirituality of professional Chemistry teachers. 

 

 

 

161436  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้ชวีวทิยำ        3(2-2-5) 

Science of Biology Learning Management 

หลักการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ชีววิทยาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาระชีวิตในสิ่งแวดล้อม องคประกอบของสิ่งมีชีวิต การด ารงชีวิตของ



มนุษย์และสัตว์ การด ารงชีวิตของพืช ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลลของสิ่งมีชีวิต 

พันธุกรรมและการถายทอด วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสรางและการท างานของสวนตาง ๆ ในพืชดอก 

ระบบและการท างานในอวัยวะตาง ๆ ของสัตวและมนุษย และสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ชีววิทยา สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา การบริหาร

จัดการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูชีววิทยาการฝึก

ปฏบัิตกิารจัดการเรียนรู้จุลภาค มคีุณธรรม จริยธรรม และจิตวญิญาณความเป็นครูชวีวทิยา 

Principles of Biology learning management, planning of teaching and learning, lesson plan writing 

for Biology learning management following the Basic Education Core Curriculum as stated in learning areas of Life 

and the Environment, factors of Living Things, human and animal living, plant living, biodiversity and living things 

development, cells, genetic transmission, structure and function of angiosperms, organ systems in human and 

animal, living things and environment, Biology learning models, medias and information technology for Biology 

learning management, assessment and evaluation for Biology learning management, classroom and environmental 

management, Professional Learning Community for Biology teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics 

and spirituality of professional Biology teachers.    

 

161437  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรูฟ้สิิกส ์      3(2-2-5) 

Science of Physics Learning Management   

หลักการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ฟิสิกส์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาระธรรมชาติและการคนพบทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนท่ี และพลังงาน 

วทิยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสกิส์ สื่อและเทคโนโลยกีารจัดการเรียนรู้ฟิสกิส์ 

การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศ ในชั้นเรียน       

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพของครูฟิสิกส์การฝึกปฏิบัตกิารจัดการเรียนรู้จุลภาค มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จิตวญิญาณความเป็นครูฟิสิกส ์    

Principles of Physics learning management, planning of teaching and learning, lesson plan 

writing for Physics learning management following the Basic Education Core Curriculum as stated in learning areas 

of Nature and Physical exploration, forces and motion, energy, global sciences, astronomy, space , Physics learning 

models, medias and information technology for Physics learning management, assessment and evaluation for Physics 

learning management, classroom and environmental management, Professional Learning Community for Physics 

teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics and spirituality of professional Physics teachers. 

 

 

 

 

161438  วิทยำกำรจัดกำรเรียนรูพ้ลศกึษำ      3(2-2-5) 

Science of Physical Education Learning Management 

 หลักการจัดการเรียนรู้พลศึกษา การวางแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้         

พลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสาระการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว  



 

 

การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ

ป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต รูปแบบการจัดการเรียนรู้พลศึกษา สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้พลศึกษา         

การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศ ในชั้นเรียน 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูพลศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จุลภาค มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตวญิญาณความเป็นครูพลศึกษา 

Principles of Physical Education learning management, planning of teaching and learning, lesson 

plan writing for Physical Education learning management following the Basic Education Core Curriculum as stated 

in learning areas of human Growth and development, life and family, movement, exercise, game, Thai and 

international sports, health improvement, Physical Fitness, Disease prevention, Life safety, Physical Education 

learning models, medias and information technology for Physical Education learning management, assessment and 

evaluation for Physical Education learning management, classroom and environmental management, Professional 

Learning Community for Physical Education teachers, micro teaching, fulfill with morals and ethics and spirituality 

of professional Physical Education teachers. 

 

161441  กำรปฏิบัติกำรสอน 4    6 หน่วยกิต 

 Teaching Practice 4 

 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชาเอก หลักสูตร ศาสตร์การ

สอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาผู้เรียน สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ มสี่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศกึษา เข้า

ร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่าง

สร้างสรรค์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก รู้เท่าทันสังคมและสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้าง

ภูมิคุม้กันให้ผู้เรียน มคีุณธรรมจรยิธรรม และมีจิตวญิญาณความเป็นครู 

 Practice to manage learning in the major subject area, integrate knowledge toward major contents, 

curriculum, teaching science, and digital technology for leaning management, use knowledge of measurement and 

evaluation, and educational research to solve learning problem and develop learner, be able to use Thai and English to 

manage learning, participate in educational quality assurance, participate with professional learning community, connect 

with student-parents and community, be ability to creatively work with other, follow changing of world context, embrace 

self-awareness socialization, be able to use philosophy of sufficiency economy initiative to teach student for risk 

management, be ethics and be professional teachers spirituality 

 

 

 

 

191100  มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ขั้นพื้นฐำน 3(3-0-6) 

     Fundamental Humanities and Social Sciences 

 ความหมาย ขอบเขตและความส าคัญของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนาการของ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความแตกต่างและคล้ายคลึงของสาขาวิชาต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



ได้แก่ ปรัชญา ประวัตศิาสตร์ สื่อ ศลิปะ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวทิยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  องค์ความรู้

ทางสังคมและวัฒนธรรมและการประยุกตใ์ชเ้พื่อท าความเข้าใจสังคม 

 Meaning, scope and importance of humanities and social sciences, development of humanities 

and social sciences, the differences and similarities of various disciplines in humanities and social sciences, including 

philosophy, history, media, art, political science, economics, psychology, sociology and anthropology, social and 

cultural knowledge and its application to understanding society. 

 

191101   ปรัชญำสังคม                                    3(3-0-6) 

  Social Philosophy 

  ธรรมชาติของมนุษย์และความคิดพื้นฐานทางสังคมของนักปรัชญาในโลกตะวันออกและตะวันตก

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและระหว่างบุคคลกับสังคมในเร่ืองผลประโยชน์ สิทธิ หน้าท่ี ความเสมอภาค 

เสรีภาพ และความยุติธรรม  

  Human nature and fundamental thought about society as proposed by Eastern and Western 

philosophers, the relationship between individuals and society concerning their own interests, rights, duties, 

equality, freedom and justice. 

 

191102   ทฤษฎีและวิธวีิทยำทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวทิยำ 1   3(2-2-5) 

  Sociological and Anthropological Theory and Methodology I 

  บริบทและเงื่อนไขทางสังคม การเมือง และประวัติศาสตร์กับการเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวทิยาและมานุษยวทิยายุคแรกจนถึงสมัยใหม่ ข้อถกเถยีง 

และความแตกตา่งท่ีส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในยุคแรกกับยุคสมัยใหม่ และการ

น าไปประยุกตใ์ชอ้ธิบายปรากฏการณท์างสังคมและการพัฒนา 

  Social, political, and historical contexts that determined the emergence of Sociology and 

Anthropology, the evolution of concepts and theories in sociology and anthropology, from the first era to modernity, 

important arguments in, and differences between, the first era and modern concepts and theories in sociology and 

anthropology and their application to social development. 

 

191103  กำรประกอบกำรทำงสังคม      3 (2-2-5) 

Social Entrepreneurship 

พัฒนาการและแนวคิดการประกอบการทางสังคม ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของการ

ประกอบการทางสังคม ผู้ประกอบการและกระบวนการของการประกอบการทางสังคม  การด าเนินงานขององค์กร

ธุรกิจเพ่ือสังคมและการแก้ปัญหาความไมเ่ท่าเทียมทางสังคม  

The development and the concept of social entrepreneurship, meaning, significance and types of 

social entrepreneurship, social entrepreneurs and processes of social entrepreneurship, the performance of social 

enterprise, and solutions for social inequalities. 

 

191200   แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำสังคม     3(3-0-6) 



 

 

   Social Development Concept and Theory 

    แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม หลักการ กระบวนการ และกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบ

ต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลอืก การวิเคราะห์ลักษณะของสังคม 

บทบาทขององค์กรและชุมชน เพื่อการจัดการและวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชากรในสังคมสู่การพัฒนา 

ท่ีย่ังยนื 

  Concepts and theories of social development, principles, processes, and strategies of social 

development from past to present, mainstream and alternative development, analysis of social characteristics and 

roles of organizations and community in managing and planning for quality of life in sustainable development. 

 

191201   จิตวิทยำสังคมแนวสังคมวทิยำ      3(3-0-6) 

  Sociological Social Psychology 

  ศึกษาจิตวิทยาแนวสังคมวิทยา ผ่านแนวคิดโครงสร้างทางสังคมและกระบวนการสร้างทางสังคมท่ี

เป็นพลังส าคัญในการก่อรูปพฤติกรรมของมนุษย์ โดยรวมถึงทฤษฎีอื่น ๆ เช่น การปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ ทฤษฎี

อัตตะและอัตลักษณ์ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีบทบาทและกลุ่มอ้างอิง กรอบวิเคราะห์เชิงนาฏกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มกับสังคมในแง่ท่ีมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน การรับรู้ แรงจูงใจ การคล้อยตามและการ

เบ่ียงเบน ความแปลกแยกและการขัดเกลาทางสังคม รวมถึงพฤติกรรมร่วมแบบตา่ง ๆ ตามแนวทฤษฎีสังคมวทิยา 

  Sociological study of social psychology, primarily from theoretical perspectives of social structure 

and social construction which shape human behaviors such as symbolic interaction, self and identity theory, 

exchange theory, role theory and reference, dramaturgical theory, interrelationships between the individual, group 

and society, recognition, motivation, conformity and deviation, alienation and socialization including other types of 

social behaviors in sociological perspectives. 

 

191202   ทฤษฎีและวิธีวิทยำทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 2    3(2-2-5) 

  Sociological and Anthropological Theory and Methodology II 

  การเกิดขึ้นของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคหลังสมัยใหม่ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยา

ทางสังคมวทิยาและมานุษยวิทยาท่ีใชศ้กึษาวเิคราะห์ประเด็นปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคร่วมสมัย ความแตกตา่ง

ท่ีส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสมัยใหม่กับหลังสมัยใหม่ กรอบในการวิเคราะห์ 

จุดเด่นและค าวิจารณ์ท่ีมีต่อแนวคิด และการน าไปประยุกตใ์ชอ้ธิบายปรากฏการณท์างสังคมและการพัฒนา 

   Emergence of postmodern sociology and anthropology, philosophy, concepts, theories and 

methodology in sociology and anthropology for analyzing the contemporary socio- cultural issues, the notable 

differences between modern and postmodern concepts in sociology and anthropology, frameworks of analysis, 

prominence and critiques and their application to explanations of social issues and development. 

191203   โลกำภิวัตน์กับท้องถิ่นนิยม      3(3-0-6) 

      Globalization and Localism 

   ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับเศรษฐกิจ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจรูปแบบ

ต่าง ๆ จุดเด่นของโลกาภิวัตน์ท่ีส่งผลต่อวิธีคิด ความสัมพันธ์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ระหว่างประเทศปรากฏการณ์



โลกาภวิัตนแ์ละสังคมข้ามพรมแดนในโลกยุคปัจจุบัน การเกิดขึน้ของท้องถิ่นภวิัตน ์ผลกระทบ การตอ่ตา้นและปรับเปลี่ยน

ของชุมชนท้องถิ่นในบริบทโลกาภิวัตน ์และการสร้างเครอืขา่ยทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน ์  

  The relationship between society and the economy, economic development from a historical 

perspective, the prominence of globalization in influencing ways of thinking, human living and international 

relationships, the phenomenon of globalization and modern trans- society in the modern world, the emergence of 

localization and its effects, opposition, and adaptation of local community in the context of globalization, and social 

networking in globalization. 

 

191204   ปัญหำสังคมกับกำรพัฒนำในประชำคมอำเซียน     3(2-2-5) 

   Social Problems and Development in ASEAN  

    ปัญหาสังคมท้ังในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และประเทศในอาเซียน ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การ

วเิคราะห์สาเหตุแหง่ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

  Social problems at individual, group, community and national level in ASEAN countries related to 

development, problem-origin analysis and solutions. 

 

191205  ระบบบรหิำรรำชกำรไทยกับกำรพัฒนำสังคม    3 (2-2-5) 

Thai Public Administration System and Social Development 

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และ วิวัฒนาการของการบริหารราชการ

ไทย ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการไทย ปัญหาอุปสรรค และ

แนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏรูิประบบราชการ และแนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต 

Philosophy, concepts and theories, processes, values, systems, and evolution of Thai public 

administration, social, economic, and political factors influencing Thai public administration, problems, obstacles and 

solutions of Thai public administration, bureaucratic system reform, and trends of Thai public administration. 

 

191300   ระเบียบวิธีวิจัยและสถิต ิ       3(2-2-5) 

   Research Methodology and Statistics 

   ความหมาย ความส าคัญ ประเภทการวิจัย ปัญหาและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง เคร่ืองมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จริยธรรมการวิจัย 

จรรยาบรรณนักวจิัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย  

  Meaning, significance, types of research, research problems, research questions and hypotheses, 

population and samples in research, research tools, data collection methods, and data analysis by statistics, 

research ethics, research code of conduct, how to write a research proposal and research report. 

 

191301   กำรด ำเนนิงำนพฒันำสังคม      3(2-2-5) 

    Social Development Operation  



 

 

             หลักการ กระบวนการ วิธีการ เคร่ืองมือ การติดตาม และประเมินผลการท างานพัฒนาสังคม  

กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม  วิธีเสริมความเข้มแข็งของผู้น า กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายในการ

ท างานพัฒนาสังคม  

   Principles, processes, methods, tools, monitoring, and evaluation of social development operation, 

processes of groups, learning, and participation, empowering leaders, groups, organizations and networks in social 

development operation. 

 

191302  สังคมสงเครำะห์และสวสัดิกำรสังคมเบื้องต้น    3(2-2-5) 

   Fundamental Social Work and Social Welfare    

  ความหมาย ความส าคัญ และวิวัฒนาการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ปรัชญาพื้นฐานงานสังคมสงเคราะห์ วิธีปฏิบัติงาน รูปแบบงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  

เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ การประยุกต์ใช้งานสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดกิารสังคม แนวโนม้ ทศิทาง และนโยบายการสังคมสงเคราะห์และสวัสดกิารสังคมในประเทศไทย 

  Meaning, significance, and evolution of social work and social welfare in Thailand and abroad, 

fundamental philosophy in social welfare, working practices, forms of social work and social welfare, techniques in 

administering social welfare, research in social welfare, application of social work and social welfare, trends, 

direction, and policy in social work and social welfare in Thailand. 

 

191303   กำรบริหำรนโยบำยสำธำรณะกับกำรพัฒนำสังคม    3(2-2-5) 

   Public Policy Administration and Social Development 

   ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของนโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะในประเทศไทย

และตา่งประเทศ ตัวแบบและขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และผลกระทบของนโยบายต่อการ

พัฒนาสังคมไทย 

   Meaning, significance, and types of policy, public policy administration in Thailand and abroad, 

models and methods of policy making, policy implementation, and the impact of policy on social development in 

Thailand. 

 

191304   กำรวำงแผน และกำรประเมนิโครงกำร      3(2-2-5) 

Development Plan and Development Project Evaluation 

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของแผน ขั้นตอนการวางแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏบัิติ 

การออกแบบ การจัดท า การควบคุม การติดตาม และการประเมินผลโครงการดา้นการพัฒนาสังคม 

Meaning, significance, and types of plan, methods of planning, plan implementation, design, 

projecting, controlling, monitoring and evaluation of social development project. 

 

 

191341   ประวัตศิำสตร์กับกำรประยุกต์ใช้      3(2-2-5) 

      History and Applications 



หลักการและวิธีการของประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ การใช้หลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับส านักคิด ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ไทยและข้อถกเถียงทาง

ประวัติศาสตร์ การใช้ทฤษฎีทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส าหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ การน าวิธีการทาง

ประวัตศิาสตร์ไปใชเ้พื่อการพัฒนา 

Principles and methods of history, time and era of history, how to use historical sources and 

evidence, historiography and schools of thought, world history, Thai history and historical discussion, how to apply 

theories in humanities and social sciences to the study of history, historical approaches and their application to 

development. 

191342  ภูมศิำสตร์กับกำรพัฒนำ        3(2-2-5) 

           Geography and Development 

ลักษณะทางกายภาพของโลก  เคร่ืองมอืทางภูมศิาสตร์ท่ีมปีระสิทธิภาพ ค้นหา วเิคราะห์ สรุป และ

ข้อมูลสารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับปฏสิัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพโลกปรากฏการณธ์รรมชาติกับมนุษย์ท่ี

ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การปลูกจิตส านกึ การมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

The physical characteristics of the earth, effective geographical tools in searching, analyzing and 

summarizing geographical information, links between the physical environment, the natural world and humanity as 

a basis of cultural creativity, to raise awareness of participation in the conservation and management of natural 

resources and the environment for sustainable development. 

 

191343  ศำสนำกับกำรพัฒนำ         3(3-0-6) 

Religion and Development  

  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้ังระดับปัจเจกและระดับสังคม ความเป็นมาและความส าคัญของ

ศาสนาที่มตีอ่การพัฒนาตนเองและสังคม และตัวอยา่งของการประยุกตใ์ชห้ลักธรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาตนเองและ

สังคม 

  Concepts of self- development and social development, background and significance of religions 

with special references to those developing an individual life as well as society, and a case study of the application 

of religious teachings for self and social development. 

 

191344  ศำสตร์แห่งพระรำชำ        3(2-2-5) 

  Science of the King 

  พระราชประวัต ิแนวคิดและปรัชญาในการทรงงาน พระราชกรณยีกิจ โครงการในพระราชด าร ิของ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

  Biography, concepts and philosophies in working, royal duties, Royal- initiated projects of His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej. 

 

191400   สัมมนำ         1(0-3-2) 

Seminar 



 

 

  การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน   การน าเสนอ  การอภิปราย และ

การตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านการพัฒนาสังคม 

  Searching, data collecting, data analyzing, report writing, presentation, discussion and answering 

questions in social development. 

 

191445   พลเมืองกับกำรพัฒนำ       3(2-2-5) 

  Citizenship and Development 

  พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับมนุษย ์ หนา้ที่พลเมอืงดีท่ีมีต่อสังคมในระดับท้องถิ่นจนถงึ

ระดับพลโลก  สิทธิมนุษยชน  การปฏบัิตตินตามกฎหมาย การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  รูจ้ัก ตระหนักและการ

แสดงออกถึงการอนุรักษแ์ละสบืสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

  Relations between human and society development and good civic duties in society on the local 

level to the civil society level, human rights, legal practice, right respect of self and others, knowing, awareness 

and expression of the cultural preservation and heritage and Thai traditions. 

 

191446   มโนทัศน์และวิธีกำรสอนสังคมศึกษำ     3(2-2-5) 

   Paradigm and Methodology of Social Study 

  ทฤษฎีและกรอบแนวคิดทางสังคมศึกษา  ความคิดรวบยอดทางสังคมศึกษาในแต่ละสาระวิชา 

รูปแบบแผนผังความคิดท่ีเอื้อต่ออ านวยต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนทางสังคมศึกษา  

กระบวนการพัฒนาความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนรายวชิาสังคมศึกษา และเทคนิควธีิการสอนทางสังคมศกึษา 

  Theories and concepts of social studies, comprehensive concepts in social studies, mind mapping 

appropriate for enablement of education in social studies, processes of comprehensive concept development for 

students in social studies, and techniques for teaching social studies. 

 

191447  สื่อกับกำรพัฒนำสังคม       3(2-2-5) 

  Media and Social Development 

           ความหมาย  ความส าคัญ  สถานการณ์การสื่อสารมวลชนและการใช้สื่อในสังคม งานพัฒนาสังคม

ในประเด็นสื่อ ตลอดจน การพัฒนาและวิธีการใชส้ื่อ ในงานพัฒนาสังคมและการศกึษา 

  Meaning, importance, media use and current communication in society, social development 

communication issues, development and using media for social development and education. 

 

191448  ท้องถิ่นศกึษำ         3(2-2-5) 

  Local Studies 

  แนวคิดและหลักการท่ีว่าด้วยชุมชนและท้องถิ่น วิธีการศึกษาท้องถิ่นแบบองค์รวมท้ังในมิติด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การเมอืง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม เทคนิคและเครื่องมือในการศึกษาทอ้งถิ่น รวมถึงการออกแบบ

หลักสูตรและการสอนสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในสถานศกึษา 



  Concepts and principles relating to community and locality, comprehensive studies of the locality 

concerning social, economic, political, cultural and environmental aspects, techniques and tools in local studies 

including curriculum design and local studies teaching at school. 

 

191449  กำรสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม      3(2-2-5) 

  Moral Teaching 

  ความหมายและความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน เกณฑ์ตัดสินคุณธรรม

จริยธรรม เทคนิคและวิธีการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การวัดผลประเมินผล และกรณีศึกษาการสอน

สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมท้ังในและตา่งประเทศ     

  Meaning and significance of morality in contemporary society, moral judgement, techniques and 

methods of moral teaching, evaluation, and best practice in moral teaching at national and international levels. 

 

191451    กำรศึกษำอสิระ        6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปราย ในหัวข้อทางด้านการพัฒนาสังคม 

  Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing in 

social development. 

  

191452   กำรฝึกงำน        6 หน่วยกิต 

  Professional Training 

  การฝึกปฏบัิต ิเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

   Training, learning, gaining experience, improving working skills in social development in private 

or government sectors. 

 

191453   สหกจิศึกษำ        6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

    Working, learning, gaining experience, improving working skills in social development as an 

apprentice in private or government sectors. 

 

 

 

 

 



 

 

192101   รัฐศำสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 

    Introduction to Political Science    

  ท่ีมาและความส าคัญของวชิารัฐศาสตร์  สาขาของวชิารัฐศาสตร์  แนวคิดพืน้ฐานทางดา้นรัฐศาสตร์ 

เช่น การเมือง อ านาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการเมือง พื้นฐานการค้นคว้าและ

วธีิการหาความรูท้างด้านรัฐศาสตร์ 

Roots and importance of political science, substantive subfield of political science, basic thought 

and notions of political science such as politics, power, state, government, regime, political philosophy and ideology, 

basic research method and way to gain knowledge in political science. 

 

241111    คณิตศำสตร์ 1        3(2-2-5) 

Mathematics I 

ลิมิตและความตอ่เนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดศิัย    การ

ประยุกตข์องอนุพันธ์และปริพันธ์   

   Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals. 

  

241112    คณิตศำสตร์ 2        3(2-2-5) 

    Mathematics II 

เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง 

อนุกรมก าลัง 

Techniques of integration, improper integrals, polar coordinate system, sequences and series of 

real numbers, power series. 

 

241121    หลักกำรทำงคณิตศำสตร ์      3(2-2-5) 

Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร์และระเบียบวิธีพิสูจน์ การพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 

และระบบจ านวนจรงิ 

Logic and proof methods, proofs of theorems concerning sets, relations, functions and real 

numbers systems. 

 

241151    แคลคลูัส 1        3(3-0-6) 

    Calculus I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบ

ยังไม่ก าหนด 



Mathematic induction, limit, continuity, differentiation and integration of real-valued and vector-

valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration,  improper integrals, applications 

of derivative, indeterminate form. 

 

241152    แคลคลูัส 2        3(3-0-6) 

    Calculus II 

พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง            

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสอง

ตัวแปร 

Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series of 

numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar coordinate system, calculus 

of real-valued functions of two variables. 

 

241253    แคลคูลัส 3        3(3-0-6) 

  Calculus III 

สมการเชงิอนุพันธ์เบื้องตน้และการประยุกต ์เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมสิามมติ ิแคลคูลัส

ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications. 

 

241211    แคลคลูัส        4(3-2-7) 

    Calculus 

ปริภูมิยุคลิด การเขียนกราฟของผิว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของ

ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต ์อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต ์ปริพันธ์หลายช้ันในพิกัด

ทรงกระบอกและทรงกลม 

Euclidean space, sketch graphic surface, limits and continuity of several variable functions, 

derivative of several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and applications, 

multiple integrals in cylindrical and spherical coordinates. 

 

241221   พีชคณิตนำมธรรม 1       3(2-2-5) 

    Abstract Algebra I 

กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน สมสัณฐาน กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปยอ่ยปรกต ิกรุปผลหาร ริง  อนิทิกรัล

โดเมน และฟีลด์ 

Groups, permutations groups, isomorphisms, cyclic groups, cosets, normal subgroups, quotient 

groups, rings, integral domains and fields. 

 

 



 

 

241222   กำรวิเครำะหเ์ชิงคณิตศำสตร ์1      3(2-2-5) 

    Mathematical Analysis I 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง 

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน อนิทิกรัลแบบรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจรงิ 

System of real numbers, topology of real line, sequences of real numbers, limits and continuity, 

derivative of functions, Riemann integral, series of real numbers. 

 

241223   ทฤษฎีเซต        3(2-2-5) 

    Set Theory 

พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชงิสัจพจน ์คลาสและเซต  ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  คลาสอันดับบางส่วน  

สัจพจน์การเลอืกและหลักการซึ่งเกี่ยวข้องกัน  จ านวนธรรมชาติ  เลขคณติจ านวนเชงิการนับ  และเลขคณิตจ านวนเชงิ

อันดับท่ี 

Development of axiomatic set theory, classes and sets, functions, relations, partially ordered 

classes, axiom of choice and related principles, natural numbers, arithmetic of cardinal, numbers and arithmetic of 

ordinal numbers. 

 

241253   แคลคลูัส 3                                                                   3(3-0-6) 

             Calculus III  

สมการเชงิอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต ์เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมสิามมติ ิแคลคูลัส

ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

              Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications. 

 

241321   แคลคลูัสขัน้สงู        3(2-2-5) 

    Advanced Calculus 

ปริภูมสิามมิต ิฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และปริภูมิของเส้นโค้ง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ การเคลื่อนท่ี

ในปริภูมขิองเส้นโค้ง สนามเวกเตอร์ ทฤษฎบีทหลักมูลของการอินทิกรัลตามเส้น ทฤษฎบีทของกรนี ทฤษฎบีทของเกาส์ 

พื้นผิวองิตัวแปรเสริม 

Three dimensional coordinate systems, vector functions and space curves, calculus of vector 

functions, motion in space curves, vector fields, the fundamental theorem for line integral, Green’s theorem, Gauss’s 

theorem, parametric surface. 

 

241322   อนุกรมฟูเรียร์และกำรประยกุต์      3(2-2-5) 

  Fourier Series and Applications 

ฟังก์ชันคาบ ฟังก์ชันเชงิตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ การกระจายคร่ึงช่วง ผลการแปลง ฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์ 

ปัญหาค่าขอบ สมการเชงิอนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 



Periodic functions, orthogonal functions, Fourier series, half- range expansions, Fourier 

transforms, Fourier integral, boundary value problems, introduction to partial differential equation. 

 

241323   ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น       3(2-2-5) 

    Introduction to Complex Variables 

จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอินทิกรัล  อนุกรมของเทย์เลอร์ อนุกรม

ของโลรองต์ ค่าเรซิดิวและโพล การสง่คงรูปเบือ้งต้น 

Complex number, analytic functions, elementary functions, integration, Taylor series, Laurent 

series, residues and poles, conformal mapping. 

 

241324   พีชคณิตเชิงเส้น 1       3(2-2-5) 

    Linear Algebra I 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด และ

หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมเิวกเตอร์ การแปลงเชงิเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบือ้งต้น 

Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution, determinants and 

Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvector. 

 

241325   ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข        3(2-2-5) 

Numerical Methods  

ค่าคลาดเคลื่อนการปัดเศษและค่าผิดพลาดแพร่กระจายในการค านวณ การวัดและ  

การทดสอบค่าผิดพลาด ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ระเบียบวธีิตรงส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชงิเส้น นอร์ม

และการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดส าหรับระบบสมการเชิงเส้น ระเบียบวิธีท าซ้ าส าหรับผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและพหุนามส าหรับการประมาณค่า อนุพันธ์และอนิทิกรัล

เชิงตัวเลข ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าเร่ิมต้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยส าหรับปัญหาค่าขอบของสมการ 

เชงิอนุพันธ์สามัญ 

Round-off errors and their propagation in computation, measures and  tests of error, solution of 

nonlinear equations, direct methods for systems of linear equations, norms and error analysis for linear systems, 

iterative methods for system of linear equations, solution of nonlinear systems of equations, interpolation and 

polynomial approximation, numerical integration and differentiation, solution of Initial value problems for ordinary 

differential equations, solution of boundary value problems for ordinary differential equations. 

 

241326   สมกำรเชงิอนุพนัธส์ำมัญ        3(2-2-5)   

   Ordinary Differential Equations     

   สมการเชงิอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชงิอนุพันธ์อันดับท่ีสอง สมการเชงิอนุพันธ์สามัญอันดับ

สูง การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชงิอนุพันธ์สามัญ  

   First order ordinary differential equations, second order ordinary differential equations, higher 

order ordinary differential equations, Laplace transform, series solution of ordinary differential equations. 



 

 

241331   พีชคณิตนำมธรรม 2       3(2-2-5) 

    Abstract Algebra II 

ไอดลี  ริงผลหาร โดเมนการแยกตัวประกอบได้อยา่งเดียว โดเมนแบบยุคลดิ ริงของ  พหุนาม  ฟีลด์

ภาคขยาย  และทฤษฎกีาลัวเบ้ืองต้น 

Ideals, quotient rings, unique factorization domains, Euclidean domains, rings of polynomials, 

extension fields and introduction to Galois theory. 

241332   เครื่องมอืคอมพิวเตอร์ในทำงคณิตศำสตร ์     3(2-2-5) 

    Computer Tools in Mathematics 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ เคร่ืองมือส าหรับแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ 

ใชโ้ปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 

Computer programs for mathematics, tools to solve mathematical problems, applications of 

mathematics programming. 

 

241333   หัวข้อปัจจุบันทำงคณิตศำสตร์      3(2-2-5) 

    Current Topics in Mathematics 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม  Selecting interesting or current 

topic or case study, studying, collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering 

question. 

 

241334   คณิตศำสตร์เต็มหนว่ย       3(2-2-5) 

    Discrete Mathematics 

โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซต อันดับและเซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ 

ความสัมพันธ์เวยีนเกิด ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น 

Algebraic structures, logic system and set system, orders and posets, counting techinques, 

recurrence relations, introduction to graph theory. 

 

241335   ทฤษฎีกรำฟ        3(2-2-5) 

    Graph Theory 

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้  สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟ  แฮมิลตัน  

กราฟระบุทิศทาง กราฟไม่ระบุทิศทาง การให้สี การจับคู่กัน 

Basic properties of graphs, trees, connectivity, Eulerian graph and Hamiltonian graph, directed 

graphs, non-directed graph, coloring, matchings. 

 

 

 



241336   กำรวิเครำะห์เชิงคณิตศำสตร์ 2      3(2-2-5) 

    Mathematical Analysis II 

ทอพอโลยบีนปริภูมแิบบยุคลดิ ลิมิตและความตอ่เนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎี

บทฟังก์ชันโดยปริยาย ปัญหาค่าสุดขดี ปริพันธ์หลายช้ัน 

Topology on Euclidean spaces, limits and continuity of functions of several variables, partial 

differentiation, implicit function theorems, extremum problems, multiple integrals. 

 

241337   ทฤษฎีจ ำนวน        3(2-2-5) 

    Theory of Numbers 

ระบบจ านวนเต็ม สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีการหารและการประยุกต์ สมภาค 

สมการไดโอแฟนไทด ์ก าลังของจ านวนเต็มในระบบมอดุโล n จ านวนเต็มแบบเกาส์ 

Integer number system, elementary properties of integers, division algorithm and application, 

congruences, Diophantine equations, order of integers modulo n, Gaussian integers. 

 

241421    สัมมนำ           1(0-2-1) 

  Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์ 

Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in mathematics. 

 

241422   โครงงำน        2(0-4-2) 

    Senior Project 

การค้นคว้าผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือโครงงานด้านคณิตศาสตร์ และการบูรณาการ

ทฤษฎีและการประยุกตท์างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

Searching of research, article or project in mathematics, integration of theory and application of 

science and mathematics. 

 

241431   กำรวิเครำะหเ์ชิงซ้อนเบื้องตน้      3(2-2-5) 

    Introduction to Complex Analysis 

สมบัตขิองจ านวนเชงิซ้อน ฟังก์ชันมูลฐาน  การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวเิคราะห์  การหาปริพันธ์ อนุกรม

ก าลัง  ทฤษฎบีทส่วนตกค้าง และการประยุกต์ 

Properties of complex numbers, elementary functions, differentiation, analytic function, 

integration, power series, residue theorem and applications. 

 

 

 



 

 

241432   ทอพอโลยเีบื้องต้น       3(2-2-5) 

    Introduction to Topology 

ปริภูมิเมตริก เซตเปิดและเซตปิด การลู่เข้าและความต่อเนื่องในปริภูมเิมตริก ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ 

ปริภูมเิชงิทอพอโลย ีโคลเชอร์และอินทีเรียร์ ความกระชับและความเชื่อมโยง 

Metric spaces, open sets and closed sets, convergence and continuity in metric spaces, complete 

metric spaces, topological spaces, closure and interiors, compactness and connectedness. 

 

241433   พีชคณิตเชิงเส้น 2       3(2-2-5) 

    Linear Algebra II 

ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนนิการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคยเ์ลย์-แฮมินตัน พหุนามเล็ก

สุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอกัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิผลคูณภายใน 

กระบวนการแกรม-ชมิดต์ 

Eigenvalues and eigenvectors, diagonalization, Cayley-Hamilton’s theorem, minimal polynomial, 

direct sums and stable subspaces, linear functional, dual spaces, bilinear forms, inner product spaces, Gram-

Schmidt process. 

 

241441    กำรศึกษำอสิระ        6 หน่วยกิต 

    Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ หรือโครงงานทางคณิตศาสตร์ 

การบูรณาการทฤษฎี และการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเขียน การน าเสนอและการอภิปรายใน

หัวขอ้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

  Searching and collecting data of research, article or project in mathematics, integration of theory 

and application of science and mathematics, report writing, presenting and discussion in mathematics. 

 

241442   กำรฝึกงำน        6 หน่วยกิต 

   Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics in private or 

government sectors. 

 

241443   สหกิจศึกษำ        6 หน่วยกิต 

   Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving working skills in mathematics as an apprentice 

in private or government sectors. 



242104  เคม ี1         4(3-3-8) 

Chemistry I  

บทน าทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส 

ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น 

สารละลายและสมบัตขิองสารละลาย ทฤษฎกีรดเบส เคมอีนิทรีย์ เคมีสิ่งแวดลอ้ม 

Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties of elements, 

chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and introduction to thermodynamic, 

solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry, environmental chemistry. 

 

242105  เคม ี2         4(3-3-8) 

Chemistry II 

จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบสในน้ า สมดุลของเกลือที่ละลายได้น้อย 

สมดุลของอิออนเชิงซ้อน ไฟฟ้าเคมี ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ธาตุทรานซิชัน  เคมีนิวเคลียร์ สารชีวโมเลกุล เคมี

อุตสาหกรรม 

Chemical kinetic, chemical equilibrium, acid-base equilibrium in water, salt equilibrium, complex 

equilibrium, electrochemistry, representative element, transition element, nuclear chemistry, bimolecular substances, 

industrial chemistry. 

 

242111  เคมเีชงิฟสิิกส์และกำรประยุกต ์      4(3-3-8) 

Physical Chemistry and Applications 

แก๊สและทฤษฎีจลนข์องแกส๊  สมบัตกิารถ่ายเท ได้แก่ การแพร่ผ่าน ความหนดืและการน าความร้อน 

แนวความคิด เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์และการน าไปประยุกต์ ระบบองค์ประกอบเดี่ยวและหลายองค์ประกอบ 

แผนผังวัฏภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ ทฤษฎีกรด-เบส ไฟฟ้าเคมี สมดุลการเกาะ

กันทางโมเลกุลจลนศาสตร์เคมีและการประยุกต ์ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับสารจ าพวกพอลเิมอร์ เคมีพืน้ผิวได้แก่ แรงตึง

ผิว ระบบของคอลลอยด์ 

Gases and kinetic theory of gases, transport phenomena such as diffusion, viscosity and thermal 

conductivity, ideas about thermodynamics and its applications, pure substances and multicomponent systems, phase 

diagram, chemical equilibrium, solutions of nonelectrolytes and electrolytes, acid- base theory, electrochemistry, 

molecular binding equilibrium, chemical kinetics and its applications, introduction to polymer materials, surface 

chemistry, including surface tension, colloidal system. 

 

242120  กำรวเิครำะห์เชงิปริมำณ                     4(3-3-8) 

Quantitative Analysis 

การวิเคราะหโดยน้ าหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย           

วิธีทางโครมาโทกราฟ บทน าเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อะตอม   

มกิแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แกสโครมาโทกราฟ และไฮเพอรฟอรมานซลิควดิโครมาโทกราฟ 



 

 

Gravimetric analysis, volumetric analysis, separation technique, solvent extraction, chromatographic 

method, introduction to instrumentation in analytical chemistry, UV- visible spectrophotometry, atomic absorption 

spectrophotometry, gas chromatography and high performance liquid chromatography. 

 

242141  เคมอีนิทรีย์        4(3-3-8) 

Organic Chemistry 

บทน าเคมีอินทรีย์ การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อ การเขียนสูตรโครงสร้าง และไอโซ

เมอร์ต่าง ๆ สมบัติ ปฏิกิริยาและกลไกของสารประกอบชนิดแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก เฮเทอโรไซคลิก 

แอลคิลเฮไลด ์แอลกอฮอล ์อีเทอร์ เอมีน แอลดไีฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลกิและอนุพันธ์ 

Introduction of organic chemistry, classification, nomenclature and isomerism of organic 

compounds, properties, reactions and reaction mechanisms of alkane, alkene, alkyne, aromatic, heterocyclic, alkyl 

halide, alcohol, ether, amine, aldehyde, ketone, carboxylic acids and their derivatives. 

 

242221  เคมวีเิครำะห ์1        3(2-3-6) 

Analytical Chemistry I 

หลักการพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างก่อนท าการ

วิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในเคมีวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์โดยน้ าหนักและการตกตะกอน การวิเคราะห์โดยปริมาตร การ

ไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชงิซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์ 

Introduction of analytical chemistry, sampling techniques and sample preparation, statistical 

concepts for analytical chemistry, gravimetric analysis and precipitation methods, volumetric analysis, acid- base 

titration, precipitation titration, complexometric titration and redox titration. 

 

242222  เคมีวเิครำะห์ 2                     3(2-3-6) 

Analytical Chemistry II 

การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวท าละลาย และวิธีโครมาโทกราฟีอย่างง่าย เช่น โครมาโทกราฟี

แบบกระดาษและแบบแผ่นบาง โครมาโทกราฟีแบบคอลัมน์และโครมาโทกราฟีชนิดแลกเปลี่ยนไอออน เคมีวิเคราะห์

เชงิไฟฟา้ ได้แก่ วิธีโพเทนชิโอเมตรี อเิล็กโทรกราวเิมตรี คูลอมเมตรี  คอนดักโทเมตรี และโวลแทมเมตรี 

Sample separation by solvent extraction and elemental chromatography including paper 

chromatography and thin layer chromatography, column chromatography and ion exchange chromatography, 

electroanalytical chemistry such as potentiometry, electrogravimetry, coulometry, conductometry and voltammetry. 

 

242241  เคมีอนิทรีย์ 1        4(3-3-8) 

Organic Chemistry I 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน ไฮบริไดเซชัน พันธะเคมีในสารประกอบอินทรีย์ การอ่านชื่อ         

ไอโซเมอร์และสเตอริโอเคมี สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาของสารประกอบแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก 

ออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ รวมท้ังกลไกการเกิดปฏิกิริยาและการสังเคราะห์โมเลกุลของ

สารประกอบอินทรีย์อยา่งง่าย 



Fundamental concepts of functional groups, hybridization, chemical bonding of organic 

compounds, nomenclature, isomerism and stereochemistry, physical properties and reactions of alkanes, alkenes, 

alkynes, aromatic compounds, organohalogens, alcohols, phenols, ethers including reaction mechanisms and 

synthesize simple organic molecules. 

 

242242  เคมีอนิทรีย์ 2        4(3-3-8) 

Organic Chemistry II 

ปฏิกิริยาของสารประกอบแอลดีไฮด์ คีโตน ปฏิกิริยาการแทนท่ีท่ีต าแหน่งแอลฟาคาร์บอนของ

สารประกอบคาร์บอนิล ปฏิกิริยาของสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  ปฏิกิริยาของสารประกอบเอมีน 

เฮเทอโรไซคลิก และการประยุกตใ์ช้ 

Reactions of aldehydes, ketones, substitution reaction at - carbon of carbonyl compounds, 

reaction of carboxylic acids and their derivatives, reaction of amines, heterocyclic compounds and their applications. 

 

242251  ศัพทว์ทิยำทำงเคม ี       3(3-0-6)  

Terminology in Chemistry 

ศัพท์เทคนิคในบริบททางเคมี การอ่านบทความภาษาอังกฤษทางด้านเคมี รูปแบบการน าเสนอทาง

วชิาการโดยท่ัวไป การน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 

Technical terminology in chemistry, chemistry articles reading in English, general academic 

presentation patterns, English presentation. 

 

242311  เคมเีชิงฟิสิกส์ 1                  4(3-3-8) 

Physical Chemistry I 

แก๊สและทฤษฎีจลนพลศาสตร์เคมีของแก๊ส  ปรากฏการณ์การส่งผ่าน  อุณหพลศาสตร์เคมี  

สมดุลวัฏภาคและการท านายสมบัติของสารละลาย  จลนพลศาสตร์เคมี  เคมีไฟฟ้า 

Gases and the chemical kinetic theory of gases, transport phenomena, chemical thermodynamics, 

phase equilibrium and properties, chemical kinetics, electrochemistry. 

 

242312  เคมเีชิงฟิสิกส์ 2                   4(3-3-8) 

Physical Chemistry II 

เคมีควอนตัม อะตอม โมเลกุลและสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุล เคมีพื้นผิว การดูดซับทางกายภาพ

และเคมี การดูดซับไอโซเทอม เคมคีอลลอยดแ์ละแมคโครโมเลกุล 

Quantum chemistry, atom, molecule and molecular spectroscopy, surface chemistry, physical and 

chemical adsorption, adsorption isotherm, colloid chemistry and macromolecules. 

 

 

 

 



 

 

242321  เครื่องมอืเพื่อกำรวเิครำะห์ทำงเคม ี     3(2-3-6) 

Instrumentation for Chemical Analysis 

หลักการ เครื่องมือและการประยุกตใ์ชข้องอัลตราไวโอเลต-วสิิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี อนิฟราเรดส

เปกโทรโฟโตเมตรี และอะตอมมกิแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และโครมาโทกราฟีของเหลว

สมรรถนะสูง 

Principles, instrumentation and applications of ultraviolet- visible spectrophotometry, infrared 

spectrophotometry, atomic absorption spectrophotometry, gas chromatography and high performance liquid 

chromatography. 

 

242331  เคมอีนินทรีย์ 1         3(3-0-6) 

Inorganic Chemistry I 

โครงสรางของอะตอม ทฤษฎีออรบิทัลเชิงอะตอมและโมเลกุล ปรากฏการณ์ก าบัง สัญลักษณของ

เทอม พันธะเคมีและทฤษฎีท่ีอธิบายพันธะเคมี โครงสรางของโมเลกุลและทฤษฎีท่ีอธิบายรูปรางของโมเลกุล ของแข็ง

โลหะ ของแข็งไอออนิกและโครงสร้างผลึก สารประกอบโคออร-ดิเนชันและสารเชิงซ้อน เช่น ทฤษฎีอธิบายพันธะ 

สมบัตติางๆ   เสถียรภาพ เทอรโมไดนามิกส และสมบัตแิมเหล็กของสารประกอบโคออรดิเนชัน 

Atomic structure, atomic orbital theory and molecular orbital theory, shielding effect, term 

symbols, chemical bonding and chemical bonding theories, molecular structures and theories, metallic solids, ionic 

solids and crystal structures, coordination compounds and complexes including chemical bonding theories, 

properties, stability, thermodynamics and magnetic properties of coordination compounds. 

 

242332  เคมอีนินทรีย์ 2         4(3-3-8) 

Inorganic Chemistry II 

ทฤษฎีกลุมและสมมาตรของโมเลกุล ตารางคุณลักษณะ สเปกโทรสโกปเบื้องตนของสารประกอบอ

นินทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยาของเคมีอนินทรีย ปฏิกิริยากรด-เบสในตัวท าละลายท่ีเปนน้ าและไมใชน้ า และความรู

เบือ้งตนเกี่ยวกับสารประกอบโลหะอนิทรีย์ 

Group theory and molecular symmetry, character tables, introduction of spectroscopy in inorganic 

compounds, inorganic reaction mechanisms, acid- base reactions in aqueous and nonaqueous solvents and 

introduction of the organometallic compounds. 
 

242341  สเปกโทรสโกป ี        3(3-0-6) 

Spectroscopy 

หลักการ ทฤษฎี  และการประยุกต์สเปกโทรสโกปี ในการหาโครงสร้างทางเคมี โดยใช้

อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี 

และแมสสเปกโทรเมตรี 

The principle, theory and applications of spectroscopy used in chemical structure  determination 

using ultraviolet- visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass 

spectrometry. 



242411  กำรวิจัยแนวใหม่ทำงเคมเีชิงฟิสิกส์     3(2-2-5)  

New Frontier of Researches in Physical Chemistry 

หลักการและการอภปิรายหัวขอ้ท่ีได้รับความสนใจทางเคมีเชิงฟิสกิส์ในหัวข้อท่ีอาจแตกตา่งกันในแต่

ละปีการศึกษา เช่น วัสดุนาโน วัสดุขั้นสูง เคมีเชิงค านวณ การออกแบบโมเลกุล เคร่ืองมือและเทคนิคในการหา

ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางเคมเีชงิฟิสิกส์ 

Principle and discussions of interesting topics in physical chemistry with different topics each year 

such as nanomaterials, advanced materials, computational chemistry, molecular modeling, instruments and 

characterization techniques in physical chemistry researches. 

 

242412  เคมพีอลิเมอร์และนำโนเทคโนโลยีพอลเิมอร ์    3(2-2-5) 

Polymer Chemistry and Polymer Nanotechnology 

หลักการพื้นฐานทางเคมีพอลิเมอร์ โครงสร้างทางเคมีและพันธะเคมขีองพอลิเมอร์ น้ าหนักโมเลกุล

ของพอลเิมอร์ ปฏกิิริยาการเตรียมพอลิเมอร์แบบตา่ง ๆ กระบวนการสังเคราะห์พอลเิมอร์ การเปลี่ยนสถานะของพอลิ

เมอร์เนื่องจากความร้อน สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ การเสื่อมสภาพและเสถียรภาพของพอลิเมอร์ คอลลอยด์ พอลิ

เมอร์คอลลอยด์ นาโนเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักการและการอภิปรายหัวข้อท่ีได้รับความสนใจทางเคมีพอลิเมอร์และ

นาโนเทคโนโลยพีอลิเมอร์ในหัวข้อท่ีอาจแตกตา่งกันในแต่ละปีการศึกษา 

Introduction of polymer chemistry, chemical structure and chemical bonding of polymers, 

molecular weight of polymers preparation methods of polymers, polymerization processes, thermal transition, 

mechanical properties of polymers, degradation and stability, colloids, colloidal polymers, polymer nanotechnology, 

principle and discussions of interesting topics in polymer chemistry and polymer nanotechnology with different topics 

each year. 

 

242421  หัวข้อปัจจุบันทำงเคมวีเิครำะห์       3(2-2-5) 

Current Topics in Analytical Chemistry 

การบรรยายและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อท่ีนา่สนใจในปัจจุบันทางเคมีวิเคราะห์ วทิยาการสมัยใหม่ท้ัง

ทางทฤษฎ ีและการประยุกตใ์ชท้างเคมวีเิคราะห์ 

Description and discussion in topic of current interest in analytical chemistry, modern technology, 

theories, applications in analytical chemistry. 

 

242422  เคมสีภำวะแวดล้อม       3(2-2-5) 

Environmental Chemistry 

ระบบนิเวศ ภาวะมลพิษ ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน สาเหตุ  การแก้ไขและ

การป้องกันเกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในชีวิตประจ าวัน การอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม 

Ecosystem, pollution, effect of the environment to society and community, causes, correction and 

protection of environmental pollution, safety in the laboratory and everyday life, environmental conservation. 

 



 

 

242431  กำรวิเครำะหท์ำงเคมอีนินทรยี ์      3(2-2-5) 

Inorganic Analysis 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสาร อนินทรีย์ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน

ของรังสีเอ็กซ์ เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 

เทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริก เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และเทคนิคยูวี -วิสิเบิลสเปกโทรส  

โกป ี

Quantitative and qualitative analysis of inorganic compounds, X-ray diffraction, scanning electron 

microscopy, transmission electron microscopy, thermogravimetric analysis, Fourier transform infrared spectroscopy 

and UV-Visible spectroscopy. 

 

242432   เคมวีัสดุอนนิทรีย       3(2-2-5) 

Inorganic Materials Chemistry 

โครงสร้างผลึกและสมบัติของสารประกอบเคมีอนินทรีย์ การสังเคราะหวัสดุอนินทรีย การประยุกต์        

ใชง้านวัสดุอนนิทรีย์ และงานวจิัยปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับวัสดุอนนิทรีย 

Crystal structures and properties of inorganic compounds, synthesis of inorganic materials, 

applications of inorganic materials and recent research in inorganic materials. 

 

242441  ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติและกำรประยุกต์     3(2-2-5) 

Natural Products and Application 

การจ าแนกสารประกอบจากธรรมชาติ  กลไกการสังเคราะห์ทางชวีเคม ี การแยกและการวเิคราะห์

โครงสร้างโดยวธีิทางเคม ีการน าผลิตภัณฑธ์รรมชาติไปใชป้ระโยชน์ 

Classification of compounds from nature, studying of biosynthesis pathways of biomolecules, 

isolation and structures determination, natural products utilization. 

 

242442  เคมอีนิทรีย์สังเครำะห ์       3(2-2-5) 

Organic Synthesis 

การออกแบบ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ เทคนิคการเกิดพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การสังเคราะห์

สารประกอบแบบวง การเตรียมสารอินทรีย์ในหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ โดยใช้ปฏิกิริยาการแทนท่ีแบบนิวคลีโอไฟล์ การใชห้มู่

ป้องกันในเคมอีนิทรีย์สังเคราะห์ การออกแบบสังเคราะห์โดยวธีิสังเคราะห์ย้อนกลับ 

Design, synthesis, methods for carbon- carbon bond formation, synthesis of cyclic compounds, 

functional group interconversion by nucleophilic substitution, protecting group in organic synthesis, Retrosynthesis 

analysis. 

 

242451  สัมมนำ         1(0-3-2) 

Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการ

ตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านเคมี 



Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and answering 

question in chemistry. 

 

242452  ระบบและกำรจัดกำรคุณภำพห้องปฏิบัตกิำร    2(2-0-4) 

Quality System and Management in Laboratory 

ความรู้พื้นฐานด้านระบบและการจัดการคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ มาตรฐานระบบการ

บริหารงานคุณภาพ 9000, 14000, 22000 และ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของ

ห้องปฏบัิตกิาร 17025 

Introduction in quality system and management in laboratory standard quality system such as 

ISO 9000 ISO 14000 ISO 22000 and ISO/IEC 17025. 

242453   โครงงำนทำงเคม ี       2(0-6-3) 

             Project in Chemistry 

โครงงานในหัวข้อท่ีสนใจทางเคม ีการประยุกต์ความรู้พื้นฐาน ระเบียบวิธีการท าโครงงานการเขียน

รายงานโครงงาน 

Project in interested topic of chemistry, apply the basic knowledge, project methodology, writing 

a project report. 

 

242454  กำรศึกษำอสิระ        6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย              

ในหัวข้อทางด้านเคมี 

Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in chemistry. 

 

243101   ชวีวิทยำ 1        4(3-3-8) 

    Biology I 

ระเบียบวธีิทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัต ิการจัดระบบ และสารเคมีของชีวิต เซลล์และ เมแทบอลิซึม 

พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

Scientific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and metabolism, 

genetics, evolution, biodiversity, structures and functions of plants and animals, ecology and behavior. 

 

243102   ชวีวิทยำ 2         3(2-3-6) 

   Biology II 

โครงสร้างของพืช หน้าท่ีของพืช ลักษณะทางสัณฐานของพืช กายวิภาคศาสตร์ของพืช สรีรวิทยา

ของพืช ความหลากหลาย และวิวัฒนาการของพชื 

Plant structure, plant functions, plant morphology, plant anatomy, plant physiology, diversity and 

plant evolution. 



 

 

243103   ชวีวิทยำ 3        3(2-3-6) 

  Biology III 

เซลล์และเนื้อเยื่อสัตว์ ความหลากหลายและวิวัฒนาการของสัตว์ ระบบอวัยวะและสรีรวิทยา

เปรียบเทียบ พฤตกิรรมและนเิวศวทิยาของสัตว์ การจัดการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  Animal cells and tissues, diversity and evolution of animals, organ system and comparative 

physiology, behavior and ecology of animals, laboratory animal science. 

 

 

 

243211  เซลล์และชวีวิทยำระดับโมเลกุล      3(3-0-6) 

  Cell and Molecular Biology 

ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพการ

ท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลซิึม โครงสร้างและหนา้ที่ของเยื่อหุม้เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ

แสดงออกของสารพันธุกรรม  สรีรวทิยาของเซลล์  ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์ 

Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, enzymes and 

metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, expression of genetic 

information, cell physiology, relationships between cell and organelles. 

 

243212   ชวีวิทยำของเซลล์       4(3-3-8) 

   Cell Biology 

ชนดิและทฤษฎเีซลล์ เทคนคิการศกึษาเซลล์ องค์ประกอบเคมพีื้นฐานของสิ่งมชีวีติ โครงสร้างละเอยีด 

องค์ประกอบ และกระบวนการทางสรีรวทิยา การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของเซลล ์

Cell types and cell theories, cell study techniques, the chemical basic of life, fine structure, 

organization and physiological processes, cell growth and differentiation. 

 

243241   พันธุศำสตร์ทั่วไป       2(2-0-4) 

  General Genetics 

ความรู้พื้นฐานของพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของเมนเด

ลและนอกเหนือกฎของเมนเดล การจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การซ่อมแซมดี

เอ็นเอและการเกิดการกลายพันธ์ุ  เทคนิคทางอณูชีววิทยา พันธุศาสตร์มนุษย ์พันธุศาสตร์ประชากร และวิวัฒนาการ

ระดับโมเลกุล 

Basic knowledge of genetics, genetic material, principles of mendelian inheritance and extensions 

of mendelism, DNA replication, gene expression and gene regulation, DNA repair and mutation, molecular 

techniques, human genetics, population genetics and molecular evolution. 

 

 

 



243251    นิเวศวิทยำ        4(3-3-8) 

    Ecology 

หลักการทางนิเวศวิทยา ปัจจัยจ ากัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในสิ่งแวดล้อม การ

ถ่ายทอดพลังงานและสสาร ประชากร สังคมสิ่งมชีวีติ ระบบนเิวศ ชวีนเิวศ และการอนุรักษ์ 

Principles of ecology, limiting factors, interaction between biotic and abiotic in environment, 

energy and nutrient transfer, population, communities, ecosystems, biomes, and conservation. 

 

243301   วิวัฒนำกำร        3(3-0-6) 

  Evolution 

ทฤษฎีวิวัฒนาการ มโนทัศน์ของดาร์วิน หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ การหาอายุบรรพ

ชวีนิ พันธุศาสตร์ประชากร การคัดเลอืกตามธรรมชาติและการปรับตัว กลไกการเกิดววิัฒนาการ วิวัฒนาการจุลภาค 

วิวัฒนาการมหภาค การเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่และความหลากหลาย การก าเนิดโลก  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก 

ตน้ไมแ้ห่งววิัฒนาการและช่วงเวลา ววิัฒนาการของสิ่งมชีวีติ ววิัฒนาการของมนุษย ์

  Evolutionary theories, Darwinian concepts, evidences for evolution, dating the fossil records, 

population genetics, natural selection and adaptation, the mechanisms of evolution, microevolution, macroevolution, 

speciation and biodiversity, the formation of the earth, plate tectonic, evolutionary trees and timeline, evolution of 

life, human evolution. 

 

243302   อนุกรมวิธำนและระบบวิทยำ      4(3-3-8) 

   Taxonomy and Systematics 

แนวคิดในการจัดหมวดหมู่  หลักการทางอนุกรมวิธานและระบบวิทยา  การจัดจ าแนก

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

Concepts of classification, principles of taxonomy and systematics, phylogenetic and  

evolutionary relationship of organisms. 

 

243321    สรีรวิทยำของพืช        3(2-3-6) 

  Plant Physiology 

โครงสร้างและหน้าท่ีของโครงสร้างต่าง ๆ ในพืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าและพืช ธาตุอาหารพืช 

การสังเคราะห์แสง การล าเลียง การหายใจเชิงแสง การเจริญและพัฒนาของพืช ฮอร์โมนพืชกลไกการตอบสนองต่อ

ความเครยีด 

Plant structures and functions, relationship between water and plants, plant nutrition, pho 

tosynthesis, translocation, photorespiration, plant growth and development, phytohormones, 

mechanisms of stress responses.  

 

 

 

 



 

 

243322   สัณฐำนวิทยำและกำยวิภำคศำสตร์ของพืช        3(2-3-6) 

   Plant Morphology and Anatomy 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวัฏจักรชีวิตของพืชในดิวิชันต่าง ๆ การจัดจ าแนก วิวัฒนาการของ

ส่วนต่าง ๆ ของพืช ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื่อ องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อในพืชชั้นสูง 

โครงสร้างภายในอยา่งละเอียด การเจรญิและพัฒนาของอวัยวะท่ีไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับการสบืพันธ์ุ 

Morphological characteristics and life cycles of the plant divisions, classification, evolution of plant 

parts, cell types and tissues, tissue organization and differentiation in vascular plants, microscopic structure, growth 

and development of vegetative and reproductive organs. 

  

243323  อนุกรมวิธำนของพืช       3(2-3-6) 

  Plant Taxonomy 

หลักการอนุกรมวิธานพืชและระบบวิทยา การจัดจ าแนกหมวดหมู่ การก าหนดช่ือวิทยาศาสตร์ การ

ตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะประจ าวงศ ์และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 

Principles of plant taxonomy and systematics, classification, nomenclature, identification, family 

characteristics, phylogeny and evolutionary relationships 

243331   สรีรวิทยำของสัตว์       3(2-3-6) 

  Animal Physiology 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่าง  ๆ ในสัตว์ ระบบประสาท

กล้ามเนื้อและการเคลื่อนท่ี กระบวนการย่อยอาหารและเมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบหมุนเวยีนเลือด 

การขับถ่าย ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบสบืพันธ์ุ และการควบคุมสิ่งแวดลอ้มภายในร่างกาย 

Structure and function relationships of animal organs, nervous system, muscle and movement, 

digestion and metabolism, gas exchange, blood and circulation, excretion, endocrine system, reproductive system 

and homeostasis. 

 

243332  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง      3(2-3-6) 

  Invertebrate Zoology 

สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา อนุกรมวิธาน และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลัง  ตัง้แตโ่ปรโตซัวจนถึงสัตวท่ี์มีแกนล าตัวชัน้ต่ า 

Morphology, physiology, ecology, taxonomy and phylogenetic relationship of invertebrates from 

protozoa to lower chordates. 

 

243333  สัตว์มกีระดูกสันหลัง       3(2-3-6) 

  Vertebrate Zoology 

สัณฐานวทิยา กายวภิาคศาสตร์ และระบบอวัยวะของสัตวม์กีระดูกสันหลัง อนุกรมวธิานและววิัฒนาการ

ของสัตวม์กีระดูกสันหลัง 

Morphology, anatomy and organ system of vertebrates, taxonomy and evolution of vertebrates. 

 



243341    พันธุศำสตร์        4(3-3-8) 

    Genetics 

ประวัติและความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ การแบ่งเซลล์และการสร้างเซลล์สืบพันธ์ุ หลักการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎและนอกเหนือกฎของเมนเดล ลิงเกจและ           ครอสซิงโอเวอร์ การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยนีนอกนวิเคลยีส ยนีและโครโมโซม สารพันธุกรรม การจ าลองดีเอ็น

เอและการแสดงออกของยีน การซ่อมแซมและการเกิด   การกลายพันธ์ุ เทคนิคทางอณูชีววิทยาพื้นฐาน พันธุศาสตร์

ปริมาณและประชากร พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ 

History and basic knowledge of genetics, cell division and gametogenesis, principles of mendelian 

inheritance and extensions of mendelism, linkage and crossing over, extranuclear inheritance, gene and 

chromosome, genetic material, DNA replication and gene expression, DNA repair and mutation, basic molecular 

biological technique, quantitative and population genetics, evolutionary genetics. 

 

243342   พันธุศำสตร์ของเซลล์เบื้องต้น      3(2-3-6) 

  Introductory Cytogenetics 

การแบ่งเซลล์ โครงสร้าง หน้าท่ีและพฤติกรรมของโครโมโซม โครโมโซมท่ีมีลักษณะพิเศษ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและจ านวนโครโมโซม ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ของเซลล์ท้ังพืชสัตว์และ

มนุษย ์เทคนิคในการศึกษาพันธุศาสตร์ของเซลล์ 

Cell division, structures, functions and behavior of chromosome, special chromosome, changes of 

structure and number of chromosome, chromosome and evolution, cytogenetic of plant, animal, and human, 

technique in cytogenetic study. 

 

243351   นิเวศวิทยำและพฤตกิรรมของสัตว์      3(2-3-6) 

  Animal Ecology and Behavior 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับสัตว์ วิวัฒนาการ การปรับตัวในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระจายตัว การผสมพันธ์ุ ประชากร สังคม พฤติกรรม ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม การสื่อสาร

ระหว่างสัตว ์พฤติกรรมทางสังคม เทคนคิทางนเิวศวทิยา การจัดการทรัพยากรสัตวป่์าเพื่อการอนุรักษ์ 

Relationship between ecosystems and animals, evolution, adaptation in different environments, 

factors effecting distribution, breeding, population, community, behavior, factors effecting behavior, animal 

communication, social behavior, techniques in ecology and wildlife conservation management. 

 

243352   นิเวศวิทยำกับกำรท่องเที่ยว      3(2-3-6) 

  Ecology and Tourism 

ระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้หลักการทางนิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนเิวศและทรัพยากรการท่องเท่ียว 

Ecosystems, applications of ecological principles in tourism and conservation, relationship 

between ecosystems and tourism resources. 

 



 

 

243353  นิเวศวิทยำเขตร้อน       3(2-3-6) 

  Tropical Ecology 

ประเภทของชีวาลัยบนโลก การกระจายตัวของชีวาลัยเขตร้อน ความหลากหลายทางชีวภาพและ

ปัจจัยจ ากัดในเขตร้อน การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเขตร้อน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

อากาศต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเขตร้อน การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูระบบนเิวศเขตร้อน 

Biomes, distribution of tropical area, biodiversity and limiting factor in tropic, biological adaptation 

in tropic, effect of climate changing on biodiversity loss in tropical ecosystem, using of ecological theory for 

preservation and restoration of tropical ecosystem. 
 

243401  ระเบียบวิธีวิจัย        3(3-0-6) 

  Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัยและการเขียนเค้าโครงการวิจัย การสืบค้น การ

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สมมติฐานการวิจัย การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การเลอืกใช้ชีวสถิตใินการวิเคราะห์ขอ้มูล การแปรผลและสรุปผลข้อมูล 

Research methodology, research problem and proposal writing, literature and research publication 

reviews, research hypothesis, population sampling, data collection, using on biological statistic for data analysis, 

data interpretation and conclusion. 
 

243421  พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำน       3(2–3-6) 

  Ethnobotany 

ชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดจ าแนกตามอนุกรมวิธานพืชพื้นบ้าน การแพร่กระจาย การ

อนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ 

Type, botanicalcharacteriatics, taxonomy of ethnoplants, distribution, conservation and traditional 

applications. 
 

243422  พฤกษศำสตร์เศรษฐกจิ       3(2–3-6) 

  Economic Botany 

พืชทางการเกษตร พืชสมุนไพร พืชท่ีมีความส าคัญในสภาวะขาดแคลน และผลิตผลจากพืชท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

Agricultural crops, medicinal plants, important plants in shortage period, economic importance of 

plant products. 
 

243423   กำรเจริญเติบโตของพืช       3(2-3-6) 

  Plant Growth 

บทน า โครงสร้างพืช การเติบโต การเจริญและการเปลี่ยนแปลงพืช ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เจริญเติบโต ฮอร์โมนพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองของพืชในรูปแบบ

ตา่ง ๆ 



Introduction, plant structure, plant growth, development and differentiation, factors affecting 

growth, plant hormones, plant growth regulators, effects of environment on plant growth and plant responses. 

 

243424  ชวีวิทยำกล้วยไม้        3(2-3-6) 

  Orchid Biology 

ชีววิทยาของกล้วยไม้ การเพาะเลี้ยง การจ าแนกสกุลและชนิดกล้วยไม้ท่ีส าคัญ การอนุรักษ์ การ

ขยายพันธ์ุกล้วยไมด้้วยวธีิการตา่ง ๆ การปลูกกล้วยไมเ้ชงิการค้าและการตลาดเพื่อการส่งออก 

Orchid biology, cultivation, taxonomic basis for identifying of important genera and species, 

conservation ,different techniques for orchid propagation, commercial orchid production and marketing for export. 

 

243425   กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับพืชศำสตร์      3(2-3-6) 

  Experimental Design for Plant Science 

หลักการพื้นฐานของการทดลองด้านพืชศาสตร์  สถิติ  การทดสอบสมมติฐาน  การออกแบบ

แผนการทดลอง การทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์และแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก

สมบูรณ์ส าหรับการเพาะปลูกพืชและการทดลองทางพชื ค่าสูญหาย การถดถอยเชงิเส้นและสหสัมพันธ์ การวเิคราะห์

ผลการทดลอง 

Basic principles of experimentation in plant, statistics, hypothesis testing, plot designs, factorial 

experiments, completely randomized design (CRD)  and randomized complete block design (RCBD)  for plant 

propagation and plant experiment, missing values, regression and correlation, result analysis. 

 

243426  กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช       3(2-3-6) 

  Plant Tissue Culture 

เทคนิคและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่าง ๆ ของพืช การใช้ประโยชน์ทางด้านการ

ปรับปรุงพันธ์ุพืช การขยายพันธ์ุพืชปริมาณมากในเวลาสั้น การผลิตพชืปลอดโรคและทางการแพทย ์

Techniques in plant tissue culture, applications of tissue culture for crop improvement, 

micropropagation, disease-free plant production and medical purposes. 

 

243431  ชวีวิทยำของแมลง       3(2–3-6) 

  Insect Biology 

  ชีววิทยาและความหลากหลายของแมลง พฤติกรรมของแมลง นิเวศวิทยาของแมลง แมลงสังคม 

การควบคุมแมลงท่ีเป็นโทษ ความสัมพันธ์ของแมลงกับพชื สัตว ์มนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 

   Biology and diversity of insects, insect behavior, insect ecology, social insect, insect control, 

relationships among insects, plants, animals, human and environment. 
 

 

 

 

 



 

 

243432  ชวีวิทยำของต่อมไร้ท่อ       3(2-3-6) 

  Endocrinology 

  โครงสร้างเชงิกายวิภาค สรีรวทิยาของระบบตอ่มไร้ท่อ และเคมีของฮอร์โมนในสัตวม์กีระดูกสันหลัง

และสัตวไ์มม่กีระดูกสันหลัง การเปรียบเทียบการท างานและการควบคุมระบบต่อมไร้ท่อในสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่

มกีระดูกสันหลัง 

  Anatomy, physiology of the endocrine system and chemistry of hormones in vertebrates and 

invertebrate, comparison of function and regulatory mechanisms of endocrine system of vertebrates and 

invertebrates. 

 

243433  ปรสิตวิทยำทั่วไป        3(2–3-6) 

  General Parasitology 

  รูปแบบของการเป็นปรสิต สัณฐานวิทยาและลักษณะต่าง ๆ ของปรสิต ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้า

บ้านกับปรสิต อาการ การวนิจิฉัย และการป้องกัน 

Parasitism, morphology and characteristics of parasites, host- parasite relationships, symptom, 

diagnosis and prevention. 

 

243434  ปักษวีิทยำ        3(2-3-6) 

  Ornithology 

สัณฐานวิทยาและหน้าที่ของอวัยวะของนก วิวัฒนาการ สรีรวิทยา พฤติกรรม นิเวศวิทยา 

อนุกรมวธิานของนก การอนุรักษน์ก 

Morphology and functions of bird organs, evolution, physiology, behaviors, ecology, bird 

taxonomy, bird conservation. 

 

243435  ชวีวิทยำของผึ้งและกำรเลี้ยงผึ้ง      3(2-3-6) 

  Bee Biology and Apiculture 

ชีววิทยาของผึง้ พฤติกรรมและการสื่อสาร การเพิ่มประชากรผึง้และการแยกรัง ศัตรูผึ้ง ผลิตภัณฑ์

จากผึง้และการใช้ประโยชน ์การใชผ้ึง้ช่วยผสมเกสรพืชผลทางการเกษตร และการจัดการการเลีย้งผึง้ 

Honey bee biology, behavior and communication, colony development, bee pests, bee products 

and usefulness, utilization of honey bees in the pollination of agricultural crops and beekeeping managements. 

 

243436  แมลงส ำคัญทำงเศรษฐกจิ      3(2-3-6) 

  Economic Insects 

แมลงกนิได้ แมลงท่ีให้ผลิตภัณฑ์ แมลงช่วยผสมเกสร แมลงศัตรูธรรมชาติ แมลงศัตรูพชื แมลงศัตรู

สัตว์ แมลงในบ้านเรือน และแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค 

Edible insects, natural product of insects, pollinators, natural enemies, insect pests of economic 

crops, insect pests of animals, household pests and insect-borne diseases. 

 



243441  พันธุศำสตร์ของมนุษย์       3(2-3-6) 

  Human Genetics 

ความรู้พื ้นฐานทางพันธุศาสตร์ในมนุษย์ ความผิดปกติของยีนและโครโมโซม โรคทาง

พันธุกรรม มะเร็งกับยีน การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการศึกษาและวิจัยทางด้าน     พันธุศาสตร์ของ

มนุษย ์

Basic knowledge of genetics in human, gene and chromosome aberration, genetic disease, cancers 

and genes, application of molecular techniques in study and research of human genetics. 
 

243442  ชวีวิทยำโมเลกุล        3(2-3-6) 

  Molecular Biology 

ประวัติความเป็นมาของชีววิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างและหน้า ท่ีของสารพันธุกรรม

กลไกการควบคุมระดับเซลล์และระดับโมเลกุลของการจ าลองตัวเองของดีเอ็นเอ การลอกรหัสและการแปลรหัส การ

กลายพันธ์ุ การซ่อมแซมดีเอ็นเอ เทคนิคท่ีใชใ้นการวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล 

History of molecular biology, structure and functions of the genetic material, cellular and 

molecular regulation underlying DNA replication, transcription and translation, mutation, DNA repair, techniques in 

molecular genetic research. 

 

243443  พันธุศำสตร์ประชำกรและปริมำณเบื้องต้น     3(3-0-6) 

  Introduction to Population and Quantitative Genetics      

ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีนและจีโนไทป์ วิวัฒนาการ พันธุกรรมโดยอิทธิพล

ของยีนหลายคู ่ความคล้ายคลงึระหว่างเครอืญาติ อัตราพันธุกรรม การคัดเลอืก พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณใน

ระดับโมเลกุล 

Equilibrium population, changes in gene and genotype frequency, evolution, genetics by 

polygenic effects, resemblance between relatives, heritability, molecular population and quantitative genetics. 
 

243444  เทคนิคทำงชีววิทยำ       3(2–3-6) 

  Biological Techniques 

การรวบรวมและเก็บรักษาตัวอย่าง การท าสไลด์กึ ่งถาวรและถาวร การตัดเนื้อเยื่อ การใช้

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางชีววิทยา การวาดรูปและถ่ายรูปทางวิทยาศาสตร์ 

Specimen collection and preservation, semi-  and permanent slide preparation, sectioning, 

instruction of biological equipment, drawing and photography in science. 
 

243445  เทคโนโลยชีวีภำพเบื้องต้น      3(2-3-6) 

  Introductory Biotechnology 

เทคนิคทางดีเอ็นเอ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืช การผลิตสัตว์ การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้น

ก าเนิด การผลิตวัคซีน เทคนิคทางภูมิคุ้มกัน ชีวมวลเพื่อการผลิตพลังงานทดแทนและบ าบัดสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี



 

 

การหมักจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางเคมี การสกัดและการแยกสารประกอบทุติยภูมิเพื่อให้ได้สารผลิตภัณฑ์

บริสุทธ์ิ 

DNA technique, biotechnology in plant production, animal production, stem cell culture, vaccine 

production, immunologic techniques, biomass renewable energy and environmental treatment, microbial 

fermentation technology, biotechnology in chemistry, secondary metabolite extraction and purification. 

 

243446  หัวข้อปัจจุบันทำงชีววิทยำ      3(2–3-6) 

  Current Topics in Biology 

การสืบค้น การศึกษา การวิเคราะห์ และวิจารณ์ผลงานวิจัยทางชีววิทยาในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีมีการ

เผยแพร่ในปัจจุบัน 

Searching, studying, analysis and discussion of the scientific reports and current topics in 

biological field. 

 

243451  ชวีวิทยำของมลพิษ       3(3-0-6) 

  Pollution Biology 

ลักษณะของมลพิษทางอากาศ ทางน้ าและทางดิน สาเหตุของการเกิดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมและ

ผลกระทบตอ่สิ่งมชีวีติ การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้ม 

Types of air, water, and soil pollutions, causes of environmental pollutions and effects of pollutions 

on organisms, protection and treatments, conservation of environments. 

 

243452  ชลธีวิทยำ        3(2-3-6) 

  Limnology 

น้ า คุณสมบัติของน้ าและวัฏจักรของน้ า การจัดจ าแนกประเภทของระบบนิเวศน้ าจืดแบบต่าง  ๆ 

ปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศน้ านิ่งและระบบนิเวศน้ าไหล การจัดจ าแนก

ประเภทของระบบนิเวศน้ านิ่งและน้ าไหล การหมุนเวียนของสารอาหารและพลังงาน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อ

การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า การปรับตัวและหนา้ที่ของสิ่งมีชีวิต ปฏสิัมพันธ์ระหว่างสิ่งมชีวีติและถิ่นท่ีอยูอ่าศัย  

  Water, water properties and hydrological cycle, classification of fresh water ecosystems, physical, 

chemical and biological factor of fresh water ecosystem, lentic and lotic ecosystem, classification of lotic and lentic 

ecosystem, nutrient and energy cycle, the effect of environmental factors on fresh water biota, adaptation and 

function of fresh water biota, interaction between fresh water biota and habitats. 

 

243453  ชวีวิทยำสิ่งแวดล้อมและภูมปิัญญำท้องถิ่น     3(2–3-6) 

  Environmental Biology and Indigenous Wisdom  

ชีววิทยาของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ  การศึกษาและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 



Environmental biology and ecosystems, interaction between technology and environments, 

conservation of environments and natural resources, cultures and local beliefs on the utilization and conservation of 

biodiversity, studing and applications on indigenous wisdoms based on scientific methods.  

 

243454  กำรติดตำมตรวจสอบทำงชีวภำพส ำหรับกำรประเมนิระบบนิเวศ    3(2-3-6) 

  Biological monitoring for Ecological Assessment 

ทฤษฎีและหลักการทางชีววิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับดัชนีชีวภาพ ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อ

ระบบนเิวศ การใช้สิ่งมชีวีติในการตดิตามตรวจสอบและประเมนิระบบนิเวศ การส ารวจและเก็บตัวอยา่งปัจจัยทางด้าน

กายภาพ เคมี และชวีภาพ การใชส้ิ่งมีชีวิตในการติดตามตรวจสอบทางชวีภาพในเขตร้อน 

Biological theories and principles of bioindicator, the effect of environmental pollution on 

ecosystem, using a biological monitoring for ecological assessment, physical, chemical and biological surveying and 

sampling, using of biological monitoring in tropic area. 

 

243461  สัมมนำ         1(0-2-1) 

  Seminar 

การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน (ถ้ามี) การน าเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านชีววทิยา 

Searching, collecting data, analyzing, report writing ( if any) , presenting, discussing, and 

answering question in biology. 

 

243462  กำรศึกษำอสิระ          6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

  การค้นควา้ การวางแผนการทดลอง ด าเนนิการทดลอง การวเิคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านชีววทิยา 

  Studying, experimental design, experimental practice, analyzing, report writing, presenting and 

discussing in biology 

 

244101   ฟิสิกส์ 1         4(3-3-8) 

    Physics I 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนท่ีเนื่องจากความเร่งใน 1 

มิติ การเคลื่อนท่ีภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน การเคลื่อนท่ีแบบวงกลมและ

กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อน

และอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และ

เครื่องยนต์ความร้อน 

Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’ s law of motion, circular motion and rigid-



 

 

body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’  law in physics, properties of matter, 

fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, properties of light, lens and vision, heat and 

temperature, ideal gas system, state equation and 4 rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat 

engines. 

 

244102   ฟิสิกส์ 2         4(3-3-8) 

Physics II 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟา้จากประจุไฟฟา้ บนตัวน าแบบต่าง ๆ 

การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า และสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก และแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนท่ีของ     

ประจุไฟฟ้า กฎของบิโอ-ซาวาร์ท และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน าเชิงแม่เหล็ก และกฎของฟาราเดย์ แหล่งก าเนิด

ไฟฟา้กระแสสลับ วงจรไฟฟา้กระสลับ วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวน า ตัวเก็บประจุ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสิกสย์ุคใหม่ 

ฟิสิกสค์วอนตัม ฟิสิกสอ์ะตอม และฟิสกิส์นวิเคลียร์   

Electrostatistic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on various 

conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials, current and resistance, 

direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of magnetic field from charge motions, Bio-

Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and Faraday’s law, inductance, source of alternative current, 

alternative current RLC circuits, relativity theory, modern physics, quantum physics, atomic physics and nuclear 

physics. 

 

244103  ฟิสิกส์เบื้องตน้        4(3-3-8) 

Introductory Physics 

คณิตศาสตร์ท่ีใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น กฎการเคลื่อนท่ี แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โม

เมนตัมและการชนการเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ 

แมเ่หล็กไฟฟา้ วงจรไฟฟา้ ฟิสิกสย์ุคใหม่ 

Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational force, work and 

energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids mechanics, wave and vibration, 

thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics. 

 

244104  ฟิสิกส์วิทยำศำสตร์ชีวภำพ      3(2-3-6) 

  Life Science Physics 

หนว่ยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหนง่และการหมุนงาน พลังงานและก าลัง

ของร่างกาย คุณสมบัติการยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล 

ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้า

และอเิล็กโทรนกิส์เบือ้งต้น ชีวไฟฟา้ ฟิสิกสข์องรังสี ฟสิิกสข์องเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and rotational motion, work, 

energy and power of the body, elastic properties of the skeleton and tissues, mechanics and physical properties of 



fluids, physics of breathing, heat and thermodynamics, waves sound and hearing, optics and optical instruments, 

elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear medicine. 

 

244105  ฟิสิกส์ทำงกำรแพทย์       2(2-0-4) 

  Medical Physics 

สมดุลของแรง ก าลังบดิ งานและพลังงาน ความยดืหยุ่นของสาร การหมุน ความเฉื่อยดา้นการหมุน 

โมเมนตัมเชงิมุม กลศาสตร์ของไหล การลอยตัว ความหนดื การไหลวนของกระแสเลอืด ความตงึผิว แคพิลารี  ออสโม

ซิส การขยายตัวของปอด ความร้อนในร่างกาย กล้ามเนื้อ เสียง และการตอบสนอง คลื่นอัลทราโซนิกส์ ทัศนศาสตร์ 

ไฟฟา้และแม่เหล็ก ฟิสิกสย์ุคใหม่และกัมมันตภาพรังสี  

Equilibrium of forces, torque, work and energy, elasticity of material, rotation, moment of inertia, 

angular momentum, fluid mechanics, buoyancy, viscosity, blood circulation, surface tension, capillary, osmosis, lung 

expansion, heat in the body, muscle, sound and response, ultrasonic waves, optics, electricity and magnetism, 

modern physics and radioactivity. 

 

244181  กระบวนวิธีทำงวิทยำศำสตร์เชิงฟิสิกส์     1(0-3-2) 

  Scientific Method in Physics   

การแก้ปัญหาตามวิธีวิทยาศาสตร์ ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว เคร่ืองมือวัดและวิธีการวัดท่ีถูกต้อง เหตุผล

และตรรกในการทดลอง การบันทึกผลการทดลอง การวิเคราะห์การทดลอง กราฟและการวิเคราะห์ ทฤษฎีทางสถิติ

และวิธีการถดถอย การค านวณค่าผิดพลาด 

Problem solving by scientific method, treatment of single variable, laboratory instruments and 

methods, reason and logic, data record and analysis, graph and graph analysis, statistical theory and least square 

method, error calculations. 
 

244201  คณิตศำสตร์ส ำหรับฟิสิกส์       3(3-0-6) 

  Mathematics for Physics 

เวกเตอร์และเมตริกซ์ เวกเตอร์เชงิวเิคราะห์ขัน้สูง อนุกรม การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ สมการเชงิ

อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเร่ิมต้นและขอบเขต ฟังก์ชันพิเศษ แคลคูลัสของการแปรผัน 

แคลคูลัสของตัวแปรเชงิซ้อน 

Vectors and matrices, advanced vector analysis, series, Fourier and Laplace transforms, ordinary 

differential equations and partial differential equations, initial and boundary value problems, special functions, 

calculus of variation, calculus of complex variables. 
 

244211  กลศำสตร์         3(3-0-6) 

  Mechanics 

กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน กลศาสตร์แบบนิวตันของอนุภาคเดี่ยวใน 1 มิติ 2 มิติ และ   3 มิติ การ

สั่น แรงศูนย์กลาง การเคลื่อนท่ีในกรอบอ้างองิไม่เฉื่อย การเคลื่อนท่ีของระบบอนุภาค การเคลื่อนท่ีของวัตถุแข็งเกร็ง

เบือ้งต้น กลศาสตร์ของไหลเบือ้งต้น กลศาสตร์แบบลากรองจ์และแบบแฮมิลตันเบือ้งต้น 



 

 

Newton's laws of motion, Newtonian mechanics of single particle in one, two and three-

dimensional, vibrations, central force, motion in a non- inertial reference frame, motion of a system of particles, 

introduction to rigid body motion, introduction to fluid mechanics, introduction to Lagrangian and Hamiltonian 

mechanics. 

 

244221  อุณหฟิสิกส์        3(3-0-6) 

  Thermal Physics 

สมการสถานะ กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ วัฏจักรคาร์โนท์และเคร่ืองยนต์  เอนโทรปี  ศักย์เทอร์โม

ไดนามิกส์และความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์ พลังงานเสรีกิบส์กับการเปลี่ยนเฟส เทอร์โมไดนามิกส์กับสมดุลปฏิกิริยา

เคมี กลศาสตร์เชงิสถิติเบือ้งต้น 

Equations of state, Law of thermodynamics, Carnot cycle and engines, entropy, thermodynamics 

potential and Maxwell relations, Gibbs free energy with phase transforms, thermodynamics with chemical-reaction 

equilibria, introduction to statistical mechanics. 

 

244231  กำรสั่นสะเทือนและคลื่น       3(3-0-6) 

  Vibrations and Waves 

การสั่นแบบตา่ง ๆ สมการคลื่นในหลายมิติ คลื่นเคลื่อนท่ีและคลื่นนิ่ง สมบัตขิองคลื่น การวเิคราะห์

แบบฟูเรียร์ กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นแมเ่หล็กไฟฟา้ 

Modes of vibrations, wave equations in n-dimensions, traveling and standing waves, properties 

of waves, Fourier analysis, wave mechanics, electromagnetic waves. 

 

244232   ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ำ         3(3-0-6) 

   Electromagnetic Theory 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สนามไฟฟ้าและสนาม แม่เหล็กในตัวกลาง ข้อปัญหา ค่าขอบเขต สมการ

แมกซ์เวลล ์การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟา้ในตัวกลาง 

   Electrostatic, magnetostatic, electrostatic and magnetostatic fields in media, electrostatics 

boundary conditions and analogy to magnetostatic, Maxwell’s equations, and electromagnetic waves in media.           

 

244241  กำรเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับฟิสิกส์    3(2-2-5) 

  Computer Programming for Physics 

อัลกอริทึม โครงสร้างของโปรแกรม การน าข้อมูลเข้าและออกจากโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ทิศ

ทางการท างานของโปรแกรม เงื่อนไขการตัดสินใจ การวนซ้ า และการประยุกตส์ าหรับงานดา้นฟิสิกสห์รือวทิยาศาสตร์

ท่ีเกี่ยวข้อง 

Algorithm, structure of computer program, data input and output of program, type of variable, 

work flow of computer program, decision condition, iteration and application for Physics’ works or relevant sciences.  

 

 



244251  ฟิสิกส์ยุคใหม่        3(3-0-6) 

  Modern Physics 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไปเบื้องต้น ทฤษฎีแห่งความไม่ต่อเนื่อง ฟิสิกส์

อะตอม สภาพคู่ควบคลื่น-อนุภาค โครงสร้างเชิงโมเลกุล ฟิสิกส์สถานะของแข็ง โครงสร้างนิวเคลียร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

และอนุภาคมูลฐาน 

Special theory of relativity, introduction to general theory of relativity, theory of quantization, 

atomic physics, wave- particle duality, molecular structure, solid state physics, nuclear structure, nuclear physics 

and elementary particles. 

  

244281  กำรทดลองฟิสิกส์ 1       1(0-3-2) 

  Experimental Physics I 

การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ แรง มวล และการเคลื่อนท่ี การอนุรักษ์พลังงาน 

กลศาสตร์ของไหล 

Experiments and data analysis involve in force, mass and motion, energy conservations, fluid 

mechanics. 

 

244282  กำรทดลองฟิสิกส์ 2       1(0-3-2) 

  Experimental Physics II 

การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ  ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กสถิต สารไดอิเล็กทริก สาร

แมเ่หล็ก สมบัติของคลื่น คลื่นน่ิง คลื่นเสียง 

Experiments and data analysis involve in, electrostatic, magnetostatic, dielectric matter, magnetic 

matter, properties of wave, standing wave, sound wave.  

 

244301  ฟิสิกส์เชิงค ำนวณ       3(2-2-5) 

  Computational Physics 

ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ ค า น วณผ ล เ ฉ ล ย เ ชิ ง ตั ว เ ล ข ข อ ง ปัญ ห า 

ทางคณิตศาสตร์ท่ีอยู่ในวิชาฟิสิกส์ อาทิ การประมาณค่าของผลเฉลยสมการเดี่ยว  ผลเฉลยของระบบสมการท้ังเชิง

เสน้และไม่เชงิเส้น  การค านวณอนุพันธ์  ผลเฉลยและการจ าลองสมการอนุพันธ์สามัญหรืออนุพันธ์ย่อย  การวิเคราะห์

ความคลาดเคลื่อน  การค านวณ ค่าปริพันธ์ วิธีการแบบมอนติ-คาร์โล  การอินเตอร์โปเลต การถดถอยเชิงเส้นและการ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

Computer Programming for Numerical Solution of Mathematics Problem in Physics, i. e. , 

approximation of single equation, solution of linear and non-linear equation system, Differential Calculation, Solution 

and Simulation of ordinary differential equation & partial differential equation, error analysis, integration, Monte-

Carlo Method, Interpolation, linear regression and data analysis. 

 

 

 



 

 

244311  กลศำสตร์ควอนตัม        3(3-0-6) 

  Quantum Mechanics 

ฟังก์ชันคลื่น สัจพจน์ของกลศาสตร์ควอนตัม สมการโชดิงเงอร์ อนุภาคในบ่อศักย์อนันย์ อนุภาค         

ในบ่อศักย์จ ากัด อนุภาคในบ่อศักย์ฮาร์โมนิกส์ อนุภาคอิสระ การะสะท้อนและการทะลุผ่านก าแพงศักย์ ผลเฉลยของ

สมการชเรอดงิเงอร์ในปัญหาสามมิติ โมเมตัมเชงิมุม ไฮโดรเจนอะตอม 

Limit of classical mechanics and the beginning of quantum mechanics, operator, wave function, 

postulate of quantum mechanics, Schrodinger equation, particle in infinite well, particle in finite well, particle in 

harmonic potential, free particle, reflection and transmission in potential barrier, solution of Schrodinger equation in 

three dimensions, angular momentum, hydrogen atom. 

 

244312  ทฤษฎีควอนตัมและโครงสร้ำงอะตอม     3(3-0-6) 

  Quantum Theory and atomic structure 

กลศาสตร์เมทริกซ์ สัญลักษณ์ดิแรก โมเมนตัมเชิงมุม และสปิน อะตอมคล้ายไฮโดรเจน ฮีเลียม

อะตอม ตารางธาตุ ทฤษฎีการรบกวนแบบไมข่ึน้กับเวลา โครงสร้างพลังงานแบบละเอยีด ปรากฏการซีแมน ทฤษฎีการ

รบกวนแบบขึน้กับเวลา ระบบสองสถานะ ทฤษฎีการกระเจิงเบือ้งต้น 

Matrix mechanics, Dirac notation, angular momentum and spin, the hydrogen-like atom, Helium 

atom, periodic table, time independent perturbation theory, fine structure, Zeeman effect, time dependent 

perturbation theory, two system of state, introduction of scattering theory. 

 

244313  กลศำสตร์ลำกรองจ์และแฮมลิโตเนียน       3(3-0-6) 

              Lagrangian and Hamiltonian Mechanics   

แคลคูลัสของการแปรผัน สมการของลากรองจ์และสมการของแฮมิลตัน  การประยุกตใ์ชก้ลศาสตร์

แบบลากรองจ์และกลศาสตร์แบบแฮมิลตัน พลศาสตร์ของระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง ของไหลสถิต 

พลศาสตร์ของไหล 

Calculus of variations, Lagrange’s equations and Hamilton’s equations, application of Lagrangian 

mechanics and Hamiltonian mechanics, dynamics of a systems of particles, dynamics of rigid body, fluid statics, 

fluid dynamics. 

 

244314  ของไหลจุลภำคเบื้องต้น       3(2-2-5) 

  Introduction to Microfluidics 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับของไหลจุลภาค สมการควบคุมการไหล ผลเฉลยของสมการการ

ไหล ความต้านทานการไหลและความจุเชิงของไหล การแพร่ สมการการไหลท่ีขึ้นกับเวลา ปรากฎการณ์แคพพิลลารี 

ของไหลเชิงไฟฟ้า อิเล็กโตรออสโมซิส ไดอิเล็กโตรโฟรีซิส วิธีการประดิษฐ์ชิพของไหลจุลภาค  ตัวอย่างการประยุกต์

ของไหลจุลภาค 

Basic concepts in microfluidics, governing equations, basic flow solutions, hydrodynamic 

resistance and compliance, diffusion, capillary effects, Electrohydrodynamic, electro osmosis, dielectro- osmosis, 

fabrication techniques of microfluidic chip, some applications of microfluidics. 



244322  กลศำสตร์เชิงสถิติ       3(3-0-6) 

  Statistical Mechanics 

หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์เชิงสถิติ ฟังก์ชันการแจกแจง ฟังก์ชันพาร์ทิชัน สถิติแบบแมกซ์เวลล์ -

โบลตซ์มันน์ สถิตแิบบเฟอร์มี-ดิแรก สถิตแิบบโบส-ไอน์สไตน ์การประยุกตก์ลศาสตร์ เชงิสถิติ 

Basic principles of statistical mechanics, distribution function, partition function, Maxwell-

Boltzmann statistics, Fermi-Dirac statistics, Bose-Einstein statistics, applications of statistical mechanics. 

 

244331  ทัศนศำสตร์        3(2-2-5) 

Optics 

สมบัติเชิงกายภาพของแสง ระนาบเรียบปริซึม ผิวโค้ง เลนส์บาง เลนส์หนา กระจกเงาโค้ง การ

ลากเส้นรังสี ความคลาดของเลนส์ ทัศนอุปกรณ์ การรวมคลื่นแสง การแทรกสอด การเลี้ยวเบนและการวิเคราะห์ฟู

เรียร์ สลติเดี่ยว สลิตคู่และเกรตตงิ โพลาไรเซชัน เลเซอร์ 

Physical properties of light, geometrical optics, plane surface and prism, spherical surface, thin 

lens, spherical mirror, ray tracing, lenses aberration, optical instruments, physical optics, superposition of light 

wave, interference, diffraction and Fourier analysis, single and double slits, grating, polarization, quantum of light, 

laser. 

 

244341  วงจรไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์      3(2-2-5) 

Electric and Electronics Circuit 

วงจรไฟฟา้กระแสตรงและกระแสสลับ สารกึ่งตัวน า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไบแอสและ

การขยายสัญญาณขนาดเล็ก วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรสวิตชิง หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับดิจิทัลอิเล็กทรอนกิส์ วงจร

รวมและการประยุกต์ 

DC and AC circuits, semiconductor, diode, transistor, bias design and small signal amplifiers, 

oscillators, switching circuits, introduction to digital electronics, digital IC and applications. 

 

244351  ฟสิิกส์ของนิวเคลียสและอนุภำค                3(3-0-6) 

Nuclear and Particle Physics 

รากฐานเบื้องต้นของนิวเคลียร์ฟิสิกส์ ครอบคลุมเนื้อหาคุณสมบัติของนิวไคลด์ แบบจ าลองของ

นวิเคลียส กัมมันตภาพรังสี แรงนวิเคลียร์ การสลายตัวของนวิเคลียส และปฏกิิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกตัวและการ

รวบรวมตัวของนวิเคลียส รากฐานเบือ้งต้นของอนุภาค มูลฐาน ครอบคลุมเนื้อหาการแปลงสมมาตร และกลุ่มสมมาตร

ท่ีเกิดขึ้นในฟิสกิส์อนุภาค กฎการอนุรักษ ์และการแตกของสมมาตร การจ าแนกอนุภาคมูลฐานและแบบจ าลองควาร์ก 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการจ าแนก ทฤษฎขีองอันตรกิริยาพืน้ฐาน 

Introduction to the foundations of nuclear physics covering such topic as; properties of nuclei, 

nuclear models, radioactivity, nuclear forces, nuclear decays, nuclear reactions and nuclear fission and fusion. 

Introduction to the foundations of elementary particles covering such topic as; symmetry transformations and 

symmetry groups arising in particle physics. Conservation laws and symmetry breaking, particles classification and 

the quark model, and introduction to unified theories of the fundamental interactions. 



 

 

244360  ฟิสิกส์วัสดุศำสตร์เบื้องต้น                       3(2-2-5) 

   Introduction to material physics 

โครงสร้างและพันธะอะตอม ระบบและโครงสร้างผลึก ความบกพร่องของผลึก สารละลายของแข็ง

และการแพร่ในของแข็ง การผิดรูปของวัสดุ สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางทางแสง การน าพา

อเิล็กตรอน สมบัตทิางไฟฟา้ สมบัตทิางแม่เหล็ก 

Atomic structure and bonding, crystal structure and system, defects in solids, solid solution and 

diffusion in solids, material deformation, mechanical properties, thermal properties, optical properties, electron 

transports, electrical properties, magnetic properties. 

 

244361    ฟิสิกส์สถำนะของแข็ง       3(3-0-6) 

  Solid State Physics 

โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นของผลึกจริงและโครงสร้างส่วนกลับ การยึดเหนี่ยวในผลึก 

การสั่นไหวของโครงผลึก สมบัตเิชงิความร้อนของของแข็ง ทฤษฎแีถบพลังงานผลึกกึ่งตัวน าและผลึกเหลว พืน้ผิวเฟอร์มิ 

Crystal structure, diffraction of wave of crystal in real space and reciprocal lattice, crystal binding, 

lattice vibration, thermal properties of solids, energy band theory, semiconductor crystal and liquid crystal and 

Fermi level. 

244362  เทคโนโลยกีำรปลูกผลึก      3(2-2-5) 

  Crystal Growth Technology 

พัฒนาการของเทคโนโลยีการปลูกผลึก ระบบสุญญากาศ การปลูกผลึกโดยเทคนิคต่าง  ๆ เช่น       

การปลูกแบบไอระเหยเคมีและไอระเหยความร้อน การปลูกผลึกด้วยเลเซอร์ สปัตเตอริง เทคโนโลยีการปลูกผลึกในสารกึ่ง

ตัวน าและสารไดอิเล็กทริก การวิเคราะห์ผลึก ทฤษฎีการเกิดผลึกแบบ ไอ-ของไหล-ของแข็ง, ไอ-ของแข็ง, ไอ-ของแข็ง 

และ ของเหลว-ของเหลว นวิคลีเอชัน เทอร์โมไดนามกิส์กับการปลูกผลึก 

Development of crystal growth technology, vacuum system, various crystal growth techniques 

such as chemical vapor deposition (CVD) , thermal evaporation, laser crystal growth, sputtering, crystal growth 

technology in semiconductor and dielectric, crystal analysis, theory of crystal formation with vapor- liquid- solid, 

vapor-solid and liquid-liquid mechanism, nucleation, thermodynamics for crystal growth. 

 

244363    ผลึกศำสตร์และกำรเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เบื้องต้น     3(2-2-5) 

      Introduction to Crystallography and X-ray Diffraction 

แลตทิซและหน่วยเซลล์ โครงสร้างผลึก สมมาตรของผลึก เรขาคณิตของผลึก ทิศทางและระนาบ

แลตทิซในผลึก  วิธีการของเลาเอ แลตทิซส่วนกลับ สตรัคเจอร์แฟคเตอร์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์            

เครื่องวิเคราะห์การเลีย้วเบนรังสีเอกซ์ การพสิูจน์เฟส และการก าหนดโครงสร้างของผลึก 

Lattice and unit cell, crystal structure, crystal symmetry, crystal geometry, direction and lattice plane, 

Laue method, reciprocal lattice, structure factor, x- ray diffraction theory, x- ray diffractometer, phase verification and 

identification of crystal structure. 

 

 



244371  ดำรำศำสตร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 

  Introductory Astronomy 

ระบบพิกัดดาราศาสตร์ การวัดปริมาณทางดาราศาสตร์ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ เวลาทางดารา

ศาสตร์ ดวงจันทร์ ดวงอาทติย์ ระบบสุริยะ สมบัตท่ัิวไปของดาวฤกษ ์เนบิวลา แกแลกซี่ 

Celestial coordinates, astronomical measurement, tool of astronomy, timing, the moon, the sun, 

solar system, general properties of stars, nebular, galaxy. 

 

244381  กำรทดลองฟิสิกส์ 3       1(0-3-2) 

  Experimental Physics III 

การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับ การถ่ายเทความร้อนของสสาร ความจุความร้อน

ของสสาร การเกิดภาพจากทัศนอุปกรณ์ สมบัติของแสง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบน การ

ถ่ายภาพ วงจรกรองความถี่ วงจรกระแสสลับ วงจรเทวนินิและนอร์ตัน  

Experiments and data analysis involve in heat transfer, heat capacity optical instruments, optical 

properties, Reflection, Refraction, Interference and Diffraction, photography, filter circuits, AC circuits, Thevenin’ s 

circuit, Norton's circuit. 

 

244382  กำรทดลองฟิสิกส์ 4       1(0-3-2) 

  Experimental Physics IV 

การทดลอง พัฒนาเคร่ืองมอื หรือวเิคราะห์ผลการทดลองในหัวข้อเกี่ยวกับ ปรากฏการณโ์ฟโตอิเล็ก

ตริก การตรวจวัดอนุภาค ประจุไฟฟ้า สเปคตรัมของอะตอมเซลล์สุริยะ  การทดลองคัดสรรอื่น ๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

ฟิสิกสอ์ะตอม ฟิสกิส์ของโมเลกุล ฟิสิกสน์วิเคลียร์ 

Experiments, instrumental development or data analysis in topic of photoelectric effect, particle 

detection, electric charge, atomic spectrum, Solar cell, selected experiments in modern physics, atomic physics, 

molecular physics, nuclear physics. 

 

244391  โครงงำนฟิสิกส์        2(0-6-3) 

  Project in Physics 

  โครงงานทางฟิสิกส์ ด้านทดลอง ด้านทฤษฎ ีหรือสิ่งประดิษฐ์ การเขียนรายงานวิชาการ และการน าเสนอ 

  Project in Physics field, experiment, theory or innovation, academic report and presentation.  

 

244411    ทฤษฎีสัมพัทธภำพไอน์สไตน์             3(3-0-6) 

     Einstein’s Theory of Relativity   

  เวกเตอร์ แคลคูลัสอนุพันธ์ เวกเตอร์แนวสัมผัส ระบบพิกัดเชิงโค้ง เทนเซอร์เมตริก การแปลงลอร์

เลนซ์ สัญลักษณ์คริสทอฟเฟล อนุพันธ์โควาเรียนท์ จีโอเดสิกความโค้ง กฎการอนุรักษ์ในกลศาสตร์คลาสสิก สมการ

สนามไอนส์ไตน์ ทฤษฎีกาลอวกาศ และความโน้มถ่วงของไอนส์ไตน์ 



 

 

  Vectors, differential calculus, tangent vectors, curvilinear coordinate systems, the metric tensor, 

the Christoffel symbols, covariant differentiation, geodesics, curvature, conservation laws of classical mechanics, 

Einstein’s field equations, Einstein’s theory of space-time and gravitation. 

 

244412  ทฤษฎีสนำมเบื้องต้น       3(3-0-6) 

  Introduction to Field Theory 

สนามแบบกาลิเลโอและสนามเชิงสัมพัทธภาพ ลากรานเจียนและฮามิลโทเนียนของสนาม สมการ

ไคลน์-กอร์ดอน สมมาตรและทฤษฎีบทนอยเธอร์ สนามเกจแบบอาบีเลียน สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีแยงมิลส์ 

สมการดิแรก การท าลายสมมาตร โกลด์สโตนโหมด กลไกของฮิกส์ 

Galilean and relativistic fields, Lagrangian and Hamiltonian of fields, Klein-Gordon equations, 

symmetries and Noether's theorem, abelian gauge fields, electromagnetic fields, Yang- Mills theory, Dirac 

equations, symmetry breaking, Goldstone modes, Higgs mechanism. 

 

244441  เครื่องมอืวัดและระบบเฝ้ำตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 

  Instrumentation and Data Acquisition System 

หลักการวัดทางฟิสิกส์ อุปกรณ์และเทคนิคการวัด ระบบเคร่ืองวัดทางฟิสิกส์ เทคนิคการเชื่อมโยง

กับระบบข้อมูล วงจรและโปรแกรมควบคุมการเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์ การแปลงปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณไฟฟา้ 

การแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดจิิทัล การสอบเทียบมาตรฐาน 

Principles in physics measurement, instrument and measurement, system of measuring 

instruments in physics, techniques of interfacing with data collecting systems, circuits and control programs of 

computer interfacing, physical quantities to electrical signals conversion, analog to digital converters, calibration. 

 

244442  ไมโครคอนโทรลเลอร์และกำรโปรแกรม     3(2-2-5) 

Microcontroller and Programming 

พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ ชุดค าสั่ง การเชื่อมตอ่กับวงจรภายนอก 

วงจรเวลา การขัดจังหวะ การจัดการหนว่ยความจ า การเชื่อมตอ่กับหนว่ยเก็บข้อมูล การโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 

การเชื่อมตอ่กับผู้ใชแ้ละการประยุกต์ 

Fundamental of microcontrollers, hardware architecture, instruction set, interfacing to external 

devices, timer, interrupt, memory management, storage interfaces, programming with high level languages, user 

interface and application. 

 

244443   ระบบสมองกลฝังตัวส ำหรับฟิสิกส์ประยุกต์     3(2-2-5) 

Embedded System for Applied Physics 

สถาปัตยกรรมของระบบสมองกลฝังตัว  อุปกรณ์และเคร่ืองมือส าหรับพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว 

หลักการพื้นฐานส าหรับการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การประยุกตร์ะบบสมองกลฝังตัวในงานฟสิิกส์ 

Embedded system architecture, instruments and tools for development of embedded system, 

fundamental principles for development of embedded system, application of embedded system on physics. 



244444   นวัตกรรมเพื่อกำรสอนฟิสิกส์      3(2-2-5) 

  Innovation for Physics Teaching 

การประยุกต ์ความรู้พืน้ฐานกลศาสตร์คลาสสกิ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟา้ วงจรไฟฟา้  คลื่นและการสั่น 

เทอร์โมไดนามิกส์  กลศาสตร์ควอนตัม กลศาสตร์สถิต ิดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ ส าหรับผลิตสื่อ

การสอนฟิสกิส์ 

Applications of basic concepts in Classical Mechanics, Electromagnetic Theory, Waves and 

Vibration, Thermodynamics for construction media of teaching physics. 

 

244445  นวัตกรรมและกำรประดิษฐ์      3(2-2-5) 

  Innovation and invention 

นวัตกรรมใหม่และทันสมัยในสาขาวิชาฟิสิกส์ การอ่านแบบวิศวกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การประดิษฐ์ 

หลักการ ทฤษฎ ีและเทคโนโลย ีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

New and update innovations in physics, invention, principles, theory and technologies, patent 

and petty patent. 

 

244451  ชวีฟิสิกส์        3(3-0-6) 

  Biophysics 

แรง พลังงาน และ พันธะเคม ีชีวโมเลกุล ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตนี เซลล์ เซลล์ประสาท สัญญาณ

ประสาท อัตราปฏิกิริยา กระบวนการส่งถา่ย 

Force, energy and chemical bonding, biomolecules, DNA, RNA, protein, cell, neuron, nerve signal, 

rates of reaction, transport process. 

 

244452  นำโนเทคโนโลยเีบื้องต้น       3(3-0-6) 

  Introduction to Nanotechnology 

อิทธิพลของการลดขนาด ความรู้เบื้องของโครงสร้างและแถบพลังงาน การผลิตระดับนาโน 

เครื่องมือวเิคราะห์ระดับนาโน โครงสร้างและสมบัตเิฉพาะของวัสดุนาโน 0 มติ,ิ 1 มติิ, 2 มติ ิการประยุกตใ์ช ้ความเป็น

พษิของวัสดุนาโน 

Effect of size reduction, introduction to structure and energy bands, nanofabrication, equipment 

for nano-scale analysis, structure and properties of 0D, 1D, 2D nanomaterial, applications, toxicity of nanomaterial. 

 

244471  ดำรำศำสตร์ฟิสิกส์       3(2-2-5) 

  Astrophysics 

กลศาสตร์ท่ีใช้ในฟิสิกส์ดาราศาสตร์  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์  ความดันและพลังงานภายในชั้น

บรรยากาศดาวฤกษ์  สสาร อุณหภูมิ การแผ่รังสีของดาวฤกษ์ สเปคตรัมของเทหวัตถุ และความสว่างของดาวฤกษ์  

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของดาวฤกษ์ การส่งผ่านความร้อนภายในชั้นบรรยากาศดาวฤกษ์  

สนามแม่เหล็กของเทหวัตถุ  โครงสร้างของดาวฤกษ์  การสั่นสะเทือนและคลื่นภายในช้ันบรรยากาศดาวฤกษ์   ระบบ

เทหวัตถุคู่  ฟิสิกสข์องกาแลกซี จักรวาลวทิยาเบือ้งต้น 



 

 

Mechanics of Astrophysics, stellar evolution, pressure and energy in stellar atmosphere, matter, 

temperature stellar radiation, celestial body spectrum, stellar luminosity, Nuclear reaction as energy source of star, 

heat transfer in star’ s atmosphere, celestial body’ s magnetic field, stellar structure, oscillation and wave in stellar 

atmosphere, binary celestial system, Physics of Galaxy, basic cosmology. 

 

244473   จักรวำลวิทยำเบื้องต้น           3(3-0-6) 

Introduction to Cosmology 

ประวัติศาสตร์แนวคิดเบื้องต้นของจักรวาลวทิยา บทน าการสังเกตการณ์ ความโน้มถ่วงนิวโตเนยีน 

โครงสร้างของจักรวาล แบบจ าลองทางจักรวาลวทิยาอย่างง่าย พารามิเตอร์จากการสังเกต ค่าคงที่จักรวาล อายุของ

จักรวาล ความหนาแน่นของจักรวาลและสสารมืด คลื่นไมโครเวฟพื้นหลัง จักรวาลยุคเร่ิมแรก การโป่งพองออกของ

จักรวาล 

A brief history of cosmological ideas, observational overview, Newtonian gravity, the geometry 

of the universe, simple cosmological models, observational parameters, the cosmological constant, the age of the 

universe, the density of the universe and dark matter, the cosmic microwave background, the early universe, the 

inflationary universe. 

 

244474    จักรวำลวิทยำและพลังงำนมืด          3(2-2-5) 

  Cosmology and Dark Energy 

พื้นฐานจักรวาลวิทยา แบบจ าลองฟรีดมานน์ จักรวาลวิทยาแบบไม่มาตรฐานสมบัติจากการ

สังเกตการณ์จักรวาล แบบจ าลองบ๊ิกแบงร้อน จักรวาลวิทยาเร่ิมแรก การเปลี่ยนเฟสและการโป่งพองของจักรวาล  

บทน าทฤษฎีการก่อโครงร่าง ความไม่เสถียรด้านความโน้มถ่วงของสสารแบริออน สสารท่ีไม่ใช่แบริออน การรบกวน

ทางจักรวาลวทิยา คลื่นไมโครเวฟพืน้หลังของจักรวาล สสารมดืและพลังงานมืด 

Cosmological principles, the Friedmann models, alternative cosmologies, observational properties 

of the universe, the hot big bang model, the very early universe, phase transitions and inflation of the universe, 

introduction to theory of structure formation, gravitational instability of baryonic matter, non- baryonic matter, 

cosmological perturbations, the cosmic microwave background, dark matter and dark energy. 

 

244491  สัมมนำ         1(0-3-2) 

  Seminar 

  การเลอืกหัวขอ้เร่ืองท่ีน่าสนใจ การสบืค้นเอกสาร การน าเสนอและมีส่วนร่วมอภปิรายในเชิงฟิสกิส์ 

Selection of seminar topic on interesting topic, literature search, presentation and participation in 

discussion in physics. 

 

244492  กำรศึกษำอสิระ          6 หน่วยกิต 

  Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายใน

หัวขอ้ทางด้านฟิสกิส์ 



Investigation, data collection, analysis, report, presentation and discussion in some topics of 

Physics.  

 

244494  หัวข้อคัดสรรทำงฟิสิกส์       3(2-2-5) 

  Selected Topics in Physics 

เร่ืองเฉพาะทางด้านฟิสกิส์ทฤษฏี หรือ ฟิสิกสป์ระยุกต ์หรือ ฟิสิกสด์าราศาสตร์ หรือ จักรวาลวิทยา 

หรือ ฟิสิกสข์องวัสด ุ

Selected topics in theoretical physics or applied physics or astrophysics or cosmology or materials 

physics. 

 

247111  ชวีสถิต ิ         3(2-2-5) 

  Biostatistics 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชนข์องสถิตดิ้านวทิยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สถิติ

พรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุตฐิาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวเิคราะห์การถดถอย

และสหสัมพันธ์เชงิเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of statistics in daily 

life, descriptive statistics, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, regression and correlation 

analysis, chi-square test, the use of statistical package program to analyze and interpret the data. 

 

247221   สถิตวิเิครำะห ์        3(2-2-5) 

  Statistical Analysis 

แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าสถิติไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ 

หลักเบือ้งต้นของการส ารวจด้วยตัวอยา่ง สถิตพิรรณนา ความนา่จะเป็น ตัวแปรสุ่มและความนา่จะเป็นของตัวแปรสุ่ม 

การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์

การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคก าลังสอง และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และ

แปลผล 

Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random variable and probability 

distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, linear regression 

and correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package program to analyze and interpret the data. 

 

247223   สถิตไิม่อิงพำรำมเิตอร ์       3(2-2-5)  

Nonparametric Statistics 

แนวคิดของสถิติไม่อิงพารามเิตอร์ ประเภทของสถติไิมอ่งิพารามิเตอร์ การทดสอบไมอ่งิพารามิเตอร์

กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มท่ีสัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือ

มากกว่าสองกลุ่มท่ีอิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติไม่องิพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมส า เร็จรูปทาง

สถิต ิและแปลผล 



 

 

Concept of nonparametric statistics, types of nonparametric statistics, testing hypotheses for one 

sample, two or more dependent samples, two or more independent samples, measure of correlation, the use of 

statistical package program to analyze and interpret the data. 

 

247231   ทฤษฎีสถิต ิ1        3(3-0-6)  

Statistics Theory I 

ทฤษฎคีวามนา่จะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความนา่จะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่าคาดหมาย 

โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว

แปรสุ่มแบบไมต่อ่เนื่องและต่อเนื่อง ทฤษฎีบทเชบีเชฟ ทฤษฎีขดีจ ากัดสว่นกลางและสถิติอันดับ  

Probability theory, random variables, probability function and joint probability function, 

expectation, moment and moment generating function of discrete and continuous random variables, probability 

distribution of discrete and continuous random variables, Chebyshev theorem, central limit theorem and order 

statistics. 

 

247324   กำรวิเครำะห์กำรถดถอย       3(2-2-5)  

Regression Analysis 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น

เชงิเดียวและเชงิเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลอืกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยไม่เชิงเส้น 

การวเิคราะห์การถดถอยแบบอื่น ๆ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression and correlation 

analysis, dummy variables, model selection, model diagnostics, non- linear regression, other regression analyses 

and the use of statistical software. 

 

247341   กำรเสี่ยงและกำรประกันภัยเบื้องต้น     3(2-2-5)  

Introduction to Risk and Insurance 

แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย 

หลักส าคัญของการประกันภัย เบ้ียประกัน และปัจจัยท่ีใช้ในการค านวณเบ้ียประกัน หลักกฎหมายขั้นพื้นฐานของ

สัญญาประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย การประกัน

วนิาศภัยต่าง ๆ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิตใินการวิเคราะห์และแปลผล 

Concepts of risk and risk management, basic concept of insurance, principle of insurance, 

insurance price and insurance pricing elements, fundamental principle of Insurance contract, basic concept of life 

insurance, selection and classification of risks, and non- life insurance, the use of statistical package program to 

analyze and interpret the data. 

 

 

 

 



247351   เทคนิคกำรสุ่มตัวอย่ำง       3(2-2-5)  

Sampling Techniques 

ขั้นตอนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่ม

ตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้

อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน  วิธีการก าหนดขนาดตัวอยา่ง ความคลาดเคลื่อนใน

การส ารวจด้วยตัวอยา่ง 

Steps in a sample survey, simple random sampling, stratified random sampling, systematic 

random sampling, single and multistage cluster sampling, estimation of total and mean by ratio and regression, 

estimation of proportion and ratio, determining sample size and error in sample survey. 

 

247361   กำรวำงแผนกำรทดลอง       3(2-2-5)  

Design of Experiments 

แนวความคิดเกี่ยวกับแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม 

แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ข้อมูล สูญหาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน

ร่วม และการใชโ้ปแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized complete block 

designs, Latin squares designs, factorial experiments, missing data, analysis of covariance and the use of statistical 

package program to analyze and interpret the data. 

 

247271   กำรวิจัยด ำเนนิกำร       3(2-2-5)  

Operational Research 

การวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของก าหนดการ   เชิงเส้น การ

หาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการ

มอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพร์ิตและซีพีเอ็ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ทฤษฎีเกมและทฤษฎแีถวคอย โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อแกปั้ญหาทางการวจิัยด าเนนิการ 

Operational research, linear programming and the mathematical constructing model, graphical 

solution and simplex method, duality problem and sensitivity analysis, transportation problem, assignment problem, 

network analysis, PERT and CPM project planning and control, introduction to game theory and queuing theory, 

package software for solving operations research problems. 

 

247381   โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิต ิ      3(2-2-5)  

Statistical Package Program 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบ

สมมุติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ และการวเิคราะหก์ารถดถอย  

Application of statistical package program to preliminary data analysis, estimation, hypothesis 

testing, analysis of variances, correlation analysis and regression analysis. 
 



 

 

247425   ระเบียบวิธีวิจัย       3(2-2-5) 

Research Methodology 

ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและกระบวนการท าวิจัย การก าหนดปัญหาของการวิจัย 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน

รายงานการวิจัย และการน าเสนอผลการวจิัย ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ 

Research methodology, type of research and processing, determination of research problem, 

review of related literature, conceptual framework and research designs, research proposal, equipment research 

construction, data collecting, data processing and analysis, research writing and presentation with morality and 

ethics for statistician. 
 

247441   สถิตสิ ำหรับกำรควบคุมคณุภำพ      3(2-2-5)  

Statistics for Quality Control 

การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นท่ีใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการ

เลือกตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับ

ผลิตภัณฑต์ามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล 

Quality control, probability theory in quality control, control chart, product and production 

capability acceptance sampling designs, acceptance product plan, acceptance designs, Taguchi concept acceptance 

plan and other interesting designs, the use of statistical package program to analyze and interpret the data. 
 

248111  พลวัตวิชำชพี         3 (2-2-5) 

  Profession Dynamic    

  ความเปลี่ยนแปลงของโลก ท่ีส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ ประวัติและธรรมชาติวิทยา

ของการออกก าลังกายและการกีฬา  บริบทของวิชาชีพท่ีมีผลมาจาก ประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ปัจจุบัน แนวโน้ม

ของของวิชาชีพในอนาคต องค์กร ความหมาย ปรัชญา และจริยธรรมวิชาชีพ มรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายของไทย 

    Effects of global changing on profession, Natural and historical of exercise and sport, Profession’s 

context depend on history and present situation and trends, organization, meaning, philosophy and ethic, Thai 

intangible cultural heritage in health promotion and exercise. 
 

248112  ฟุตบอล          1(0-2-1) 

  Football 

  ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตบอล ประวัติ  กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาฟุตบอล การเล่นเป็นทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ

บาดเจ็บเบือ้งต้น  

  Skills and techniques in football, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness 

in football, team playing and team process, basic safety and injury prevention.   



 248113  ยมินำสตกิและโยคะ       1(0-2-1) 

  Gymnastic and Yoga 

  ทักษะและเทคนิคเบื้องต้นของยิมนาสติก ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบื้องต้น 

การฝึกความอ่อนตัวในท่าทางต่าง ๆ การฝึกความอ่อนตัวแบบฤษีดัดตน เทคนิคการควบคุมลมหายใจ การฝึกโยคะ

แบบตา่ง ๆ 

  Basic skills and techniques in gymnastic, basic safety and injury prevention, flexibility training, 

Thai hermit exercise, breathing control and Yoga training. 

   

248114  กำรประเมินสมรรถภำพทำงกำย              3(2-2-5) 

  Physical Fitness Evaluation 

  ระบบทางสรีรวิทยาท่ีสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและทักษะกีฬา          

การประเมินสุขภาพทางกายจากการวัดสมรรถภาพทางกาย การประเมินทักษะกีฬาจากการวัดสมรรถภาพทางกาย 

เครื่องมือเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการทดสอบ การให้ค าแนะน าในการดูแลความสมบูรณ์ทางกาย 

  Physiology system related to physical fitness depend on health and sports skill, physical health 

evaluation by physical fitness testing, sports skill evaluation by physical fitness testing, Instruments, technology and 

innovation of testing and advising for caring physical performance. 

 

248211  วอลเลย์บอล        1(0-2-1) 

  Volleyball 

  ทักษะและเทคนคิกีฬาวอลเลย์บอล ประวัติ  กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

และการฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นเป็นทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกัน

อาการบาดเจ็บเบือ้งต้น 

  Skills and techniques in volleyball, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness 

in volleyball team playing and team process, basic safety and injury prevention.   

 

248212  ว่ำยน้ ำและกำรช่วยชวีิตทำงน้ ำ       1(0-2-1)  

  Swimming and Life Saving 

  ทักษะและเทคนิคการว่ายน้ า สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะสมรรถภาพทาง

กาย หลักการช่วยชีวิตทางน้ า การแข่งขันท้ังประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บ

เบือ้งต้น 

  Skills and techniques in swimming, History, rule, referee, Physical fitness and skills related fitness 

in swimming and life saving, individual and team competition, basic safety and injury prevention.   
 

 

 

 

 

 



 

 

248213  ทักษะและกลไกกำรเคลื่อนไหวของรำ่งกำย     3(2-2-5) 

  Skill and Mechanism of Body Movement 

  สรีรวิทยาและจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว หลักการเรียนรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

ขบวนการสื่อประสาท การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเคลื่อนไหวและการพัฒนาทักษะและการแก้ไขความบกพร่อง

ทางการเคลื่อนไหวตามบริบท  

  Physiology and psychology related with movement, learning process principle and learning 

transfer, nervous information, changes in movement abilities, skills development and movement therapy by context. 
 

248214  กรีฑำ         1(0-2-1) 

  Track and Field 

  ทักษะและเทคนิคกรีฑาประเภทลู่และลาน ประวัติ  กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย และการฝึกทักษะส าหรับกรีฑาประเภทลู่และลาน การแข่งขันท้ังประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและ

การป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งต้น  

  Skills and techniques in track and field, history, rule, referee, physical fitness and skills related 

fitness in track and field, individual and team competition, basic safety and injury prevention.   
 

248215  กำรฝึกด้วยแรงต้ำนและน้ ำหนักตัว     1(0-2-1) 

  Resistance and Callisthenic Training  

  หลักของการฝึกด้วยน้ าหนักตัวและแรงต้าน เทคนิค ทักษะ ท่าทางและอุปกรณ์ในการฝึกการ

ค านวณความหนักของการฝึก ระบบทางสรีรวิทยาและโภชนาการท่ีเกี่ยวข้อง การออกโปรแกรมการฝึก การออกแบบ

สถานีฝึก เครื่องมือเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการฝึก  

 ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 

  Principle of resistance and callisthenic training, technique, skills, position and equipment, training 

intensity calculate, related physiology and nutrition, training program and station design, Instruments, technology 

and innovation of training depend on specific.  

 

248216   ชวีกลศำสตร์กำรกีฬำ       3(2-2-5) 

  Sport Biomechanics  

  ชวีกลศาสตร์การกฬีา การเคลื่อนไหว กฎการเคลื่อนท่ี ปริมาณสเกลาร ์ปริมาณเวกเตอร์ เครื่องมือ

และวิธีวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกีฬา การวัดร่างกายมนุษย์ คิเนเมติกเชิงเส้น ต าแหน่ง ระยะทาง ระยะ

ขจัด ความเร็ว อัตราเร็ว อัตราเร่ง การเคลื่อนท่ีในแนวโค้ง คิเนเมตกิเชิงมุม ต าแหนง่เชงิมุม ระยะขจัดเชิงมุม ความเร็ว

เชิงมุม ความเร่งเชิงมุม คิเนติกเชิงเส้น แรง แรงเสียดทาน มวล น้ าหนัก ความมั่นคงและความสมดุล คิเนติกเชิงมุม 

ทอร์ก จุดศูนยถ์่วงของร่างกาย ระบบคานโมเมนตัม การดล งาน ก าลัง พลังงาน ชีวกลศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและ

กระดูก กลศาสตร์ของของไหล การวิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวในการกฬีา 

    Sport biomechanics, motion, law of motion, scalar quantity, vector quantity, instrumentation and 

method movement analysis in sport, anthropometry, linear kinematics, position, distance, displacement, speed, 

velocity, acceleration, projectile motion, angular kinematics, angular position, angular displacement, angular 



velocity, angular acceleration, linear kinetics, force, friction force, mass, weight, stability and equilibrium, angular 

kinetics, torque, center of gravity, leverage, momentum, impulse, work, power, energy, biomechanics of 

musculoskeletal system, fluid mechanics, movement analysis in sport. 
 

248217  จิตวิทยำกำรกีฬำ       3(2-2-5) 

  Sport Psychology  

  บทบาทของจิตวทิยาที่มีตอ่การออกก าลังกายและการกีฬา การเรียนรู้ทักษะกีฬา การสอนการเล่น 

และการฝึกกีฬาตา่ง ๆ อทิธิพลของส่ิงแวดลอ้มตา่ง ๆ ตอ่การออกก าลังกายและการกีฬา ขอบเขตขององคค์วามรู้ และ

ปฏบัิตกิารทางจิตวทิยาการกีฬา  

    Role of psychology on exercise and sports, learning sport skills, coaching, playing and practicing sports, 

environmental influences on exercise and sports, body of knowledge and sport psychology laboratory.  
 

248311  เวชศำสตร์กำรกีฬำ       3(2-2-5)  

  Sports Medicine 

  สภาพและปัญหาของอุ บัติภัยและบาดเจ็บทางกีฬา ปัจจัย ท่ีมีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บ 

การป้องกันการบาดเจ็บของร่างกายจากการเล่นกีฬา การใช้ยาของนักกีฬา การปฐมพยาบาลเบื้องต้นทางการกีฬา 

และการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งต้น  

  Status and problems of accident and injured sports, factors affect injuries prevention of injury, 

drug utilized of sport person, first aid in sport and injury rehabilitate of injured from sports, team playing and team 

process, basic safety and injury prevention.     
 

248312  บำสเกตบอล        1(0-2-1) 

  Basketball 

  ทักษะและเทคนิคบาสเกตบอล ประวัต ิ กฎกตกิา ผู้ตัดสนิ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาบาสเกตบอล ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งต้น  

   Skills and techniques in basketball, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness 

in basketball, team playing and team process, basic safety and injury prevention.   
 

248313   โภชนำกำรของสมรรถภำพทำงกำย     3(2-2-5) 

  Nutrition for Physical Fitness 

  ความสัมพันธ์ของอาหารและสารอาหารท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย ระบบทางสรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับ

สมรรถภาพทางกาย พลังงานในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา พลังงานจากอาหารและสารอาหาร อาหารและสารอาหาร

ส าหรับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ภาวะโภชนาการท่ีสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกาย การออกแบบโปรแกรมอาหารเพื่อ

การควบคุมน้ าหนัก เสริมสร้างกล้ามเนื้อและเพื่อนักกีฬา  

  Relation between foods and nutrients on physical fitness, physiology system related with physical 

fitness, sport and exercise energy expenditure,  energy from foods and nutrients, foods and nutrients for physical 

fitness improvement, relationship of nutrition status and physical fitness, foods program design for weight control, 

hypertrophy and sports. 



 

 

248314  กำรออกก ำลังกำยด้วยจังหวะและกำรเต้น               1(0-2-1) 

  Dance and Rhythmic Exercise 

  จังหวะและการนับจังหวะเพลง ท่าทางการเต้นประกอบจังหวะเพลง การออกแบบท่าทางเพื่อเต้น

ประกอบจังหวะเพลง การคิดชุดท่าทางประกอบจังหวะเพลง การผสมผสานท่าร ามวยไทยและกระบ่ีกระบองในการเตน้ 

  Rhythm and music rhythm count, rhythmic choreography, choreographed, choreography block 

design, Mae mai Muay Thai and krabi krabong mixing in choreography. 

 

248315  สรีรวทิยำของสรรถภำพทำงกำย      3(2-2-5) 

  Physiology of Physical Fitness 

  สรีรวทิยาของร่างกายมนุษย ์ระบบทางสรีรวิทยาและระบบพลังงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกาย 

การตอบสนองและการปรับตัวของระบบทางสรีรวิทยาและระบบพลังงาน จากการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

ปฏิบัติการทางสรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางกายและการทดสอบการพัฒนาระบบทางสรีรวิทยาและระบบ

พลังงานด้วยการฝึกสมรรถภาพทางกาย 

  Human physiology, energy and physiology systems related with physical fitness, response and 

adaptation of energy and physiology systems due to exercise and sports, physiological laboratory related physical 

fitness and testing, physiology and energy systems improvement by physical fitness training.  
 

248316  ระเบียบวิธีวิจัยและกำรประเมนิทำงวทิยำศำสตร์สุขภำพ   3(2-2-5) 

  Research Methodology and Evaluation in Health Science  

  หลักการประเมินทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถิตและหลักสถิติในการประเมินและการวิจัย การ

ออกแบบงานวจิัยเบือ้งต้น การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอข้อมูล หลักจรยิธรรมในงานวิจัย 

  Principle of health science evaluation, Statistic and principle of statistic in health science 

evaluation, basic research design, data collection, analyzing and present, research ethics.  
 

248321  เทนนิส         1(0-2-1) 

  Tennis 

  ทักษะและเทคนิคกีฬาเทนนิส ประวัติ กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันท้ังประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บ

เบือ้งต้น  

  Skills and techniques in tennis, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness in 

tennis, individual and team competition, basic safety and injury prevention.   
 

248322   เทเบิลเทนนสิ        1(0-2-1) 

  Table Tennis  

  ทักษะและเทคนิคกีฬาเทเบิลเทนนิส ประวัต ิ กฎกตกิา ผู้ตัดสนิ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

และการฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาเทนนิส การแข่งขันท้ังประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ

บาดเจ็บเบือ้งต้น  



  Skills and techniques in table tennis, history, rule, referee, physical fitness and skills related 

fitness in table tennis, individual and team competition, basic safety and injury prevention.   

 

248323  แบดมนิตัน        1(0-2-1) 

  Badminton  

  ทักษะและเทคนิคกีฬาแบดมินตัน ประวัติ  กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

และการฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาแบดมนิตัน การแข่งขันท้ังประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ

บาดเจ็บเบือ้งต้น  

  Skills and techniques in badminton, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness 

in badminton, individual and team competition, basic safety and injury prevention. 

 

248324  กอล์ฟ         1(0-2-1) 

  Golf 

  ทักษะและเทคนิคกีฬากอล์ฟ ประวัติ  กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬากอล์ฟ การแข่งขันท้ังประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บ

เบือ้งต้น  

  Skills and techniques in golf, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness in 

golf, individual and team competition, basic safety and injury prevention.   

 

248325  กระบี่กระบอง        1(0-2-1) 

  Krabi Krabong 

  ทักษะและเทคนิคกระบ่ีกระบอง ประวัติ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องและการพัฒนาทักษะ

สมรรถนะในการฝึกกระบ่ีกระบอง การแขง่ขันท้ังประเภทบุคคลและทมี ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บ

เบือ้งต้น  

  Skills and techniques in krabi krabong, history, physical fitness and skills related fitness in krabi krabong, 

individual and team competition, basic safety and injury prevention.   

 

248326  ศิลปะป้องกันตัวไทยและสำกล      1(0-2-1) 

  Thai and International Martial Arts  

  ทักษะและเทคนิคมวยไทยและศิลปะป้องกันตัวสากล ประวัติ สมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องและ

การพัฒนาทักษะสมรรถนะศลิปะปอ้งกันตัว ความปลอดภัยและการป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งต้น  

  Skills and techniques in Muay and martial arts, history, physical fitness and skills related fitness in martial 

arts, basic safety and injury prevention.   

 

 

 

 



 

 

248327  ตะกร้อ         1(0-2-1) 

  Takraw 

  ทักษะและเทคนิคกีฬาตะกร้อ ประวัติ  กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาตะกร้อ การเล่นเป็นทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ

บาดเจ็บเบือ้งต้น 

  Skills and techniques in Takraw, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness 

in Takraw, team playing and team process, basic safety and injury prevention.   

 

248328  ฟุตซอล         1(0-2-1)

  Futsal 

  ทักษะและเทคนิคกีฬาฟุตซอล ประวัติ  กฎกติกา ผู้ตัดสิน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาฟุตซอล การเล่นเป็นทีมและกระบวนการของทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ

บาดเจ็บเบือ้งต้น 

  Skills and techniques in Futsal, History, rule, referee, physical fitness and skills related fitness in 

futsal, team playing and team process, basic safety and injury prevention.  

 

248329   จักรยำน        1(0-2-1) 

             Cycling  
  ทักษะและเทคนิคกีฬาจักรยาน ประวัต ิ กฎกตกิา ผู้ตัดสนิ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และ

การฝึกทักษะ ส าหรับกีฬาจักรยาน การแข่งขันท้ังประเภทบุคคลและทีม ความปลอดภัยและการป้องกันอาการ

บาดเจ็บเบือ้งต้น  

  Skills and techniques in cycling, history, rule, referee, physical fitness and skills related fitness in 

cycling, individual and team competition, basic safety and injury prevention.  

 

248330  เกมสันทนำกำร        1(0-2-1) 

             Recreation Game 
    รูปแบบและประวัตขิองเกม เกมในวัฒนธรรมตา่ง ๆ  วิธีการเล่นเกม ความมุง่หมายและเทคนิคการ

เป็นผู้น าเกม กระบวนการของกจิกรรมเกมเพื่อการสันทนาการ เกมเพื่อการผ่อนคลาย การเพื่อกลุ่มสัมพันธ์ เกมเพื่อ

การเรียนการสอนกีฬาและออกก าลังกาย 

    Types and historical of game, game in different culture, objective and game leaders techniques, 

recreations game process, game for relaxing, game for group dynamics, game for sport and exercise teaching.  

 

248340  หลักวทิยำศำสตร์ในกำรปรบัสัดส่วนรำ่งกำยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ  3(2-2-5) 

  Scientific Principles of Specific Body Composition Modification 

  สรีรวทิยาและกายวภิาคศาสตร์ระบบโครงร่างของมนุษย ์การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกระดูก น้ า 

และไขมันในร่างกาย เมื่อเกิดการออกก าลังกาย การเพิ่มและลด กล้ามเนื้อ ไขมัน และน้ าในร่างกายด้วยหลักการทาง



วิทยาศาสตร์การกีฬาตามวัตถุประสงค์เฉพาะทาง การออกแบบโปรแกรมการปรับสัดส่วนร่างกาย เพื่อสุขภาพและ

การกีฬาโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกฬีา 

  Physiological and anatomical of skeleton system, effects of exercise on muscle, bone, electrolyte 

and fat, principle of sports science for increase and decrease muscle body fat and water for specific, Principle of 

sports science for body composition modification for health and sports. 

 

248341  กำรออกก ำลังกำยบ ำบัดและวัตถุประสงค์เฉพำะ    3(2-2-5) 

  Exercise Therapy and Special Needs   

  อิทธิพลของเพศ ช่วงวัย และความผิดปกติท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกาย หลักการออกก าลังกายตาม

บริบทของเพศ วัย และความผิดปกติของร่างกาย การออกก าลังกายเพื่อบ าบัด การออกก าลังกายส ารับโรคอว้น ความ

ดันโลหิต เบาหวาน ความเครยีด หรือวัตถุประสงค์เฉพาะทางตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากกลุ่มอาการท่ีผิดปกติ 

  Influential of sex, ages and body disorder on physical fitness, Principle of exercise on sex, ages 

and body disorder context, Exercise for therapy, Exercise for obesity, hypertension, diabetes, strain and specifics 

varies by disorder.    

 

248342  กจิกรรมและกฬีำเพื่อสุขภำพ      3(2-2-5) 

  Activities and Sport for Health   

  ความหมายของกิจกรรม การออกก าลังกาย และกีฬา หลักการของกิจกรรม การออกก าลังกาย

และกีฬา การใช้กิจกรรม การออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางกายและใจ  รวมถึงเพื่อการ

สาธารณประโยชน ์ 

  Meaning of activities, exercise and sport, principle of activities, exercise and sports, activities, 

exercise, sports, recreation for physical and mental including public interest. 

 

248343  กำรสร้ำงสรรค์กำรออกก ำลังกำยและกฬีำแนวใหม่    3(1-4-4) 

  Modern Exercise and Sport Creativity   

  หลักการออกก าลังกายและกีฬา ประวัติและธรรมชาติวิทยาของการออกก าลังกายและกีฬา

ลักษณะของกีฬาเพื่อมวลชนและความเป็นเลิศ แนวโนม้ความนยิมการออกก าลังกายในปัจจุบันและอนาคต การคิดคน้

ท่าทาง รูปแบบการออกก าลังกายและเกมกีฬาแบบใหม่ 

  Principle of exercise and sports, natural and historical of exercise and sport for all and excellence, 

present and future trend of exercise, modern exercise movements and games design. 

 

248344  กำรปรับพฤติกรรมเพื่อสมรรถนะทำงกำรกีฬำ    3(2-2-5) 

  Behaviors Modification for Sport Performance 

  หลักการทางจิตวิทยาการในการแบ่งแยกพฤติกรรมมนุษย์ ผลทางจิตวิทยาท่ีมีต่อพฤติกรรมและ

สมรรถนะทางการกีฬา การใช้หลักจิตวทิยาการกีฬาในการปรับพฤตกิรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา 

  Principle of psychology for human’ s behaviors divided, effects of psychology on behaviors and 

sports performance, principle of psychology for behaviors modification for sports performance improvement. 



 

 

248345  กำรออกแบบโปรแกรมกำรฝึกทักษะกีฬำ     3(2-2-5) 

  Sport Training Program Design 

  รูปแบบและธรรมชาติของกีฬาประเภทต่าง ๆ ระบบพลังงาน โภชนาการ สมรรถภาพทางกายและ

สรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาในแต่ละประเภท ทักษะทางการกีฬาท่ีจ าเป็น การออกแบบโปรแกรมการฝึกทักษะ 

สมรรถภาพ ระบบพลังงาน และโภชนาการ ตลอดท้ังปี 

  Types and natural of sports, energy systems, nutrition, physical fitness and physiology related to 

sports, specific skills, periodization of skills training, physical fitness, energy system and nutrition. 

 

248346  กำรนวดทำงกำรกีฬำและสุขภำพ      3(2-2-5) 

  Massage for Health and Sport 

  ระบบทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 

กระดูก และข้อต่อ วิธีการนวดแผนไทยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา วิธีการยืดข้อต่อตามหลักการทาง

วทิยาศาสตร์การกฬีา การนวดแผนไทยเพื่อกระตุ้นสมรรถนะทางกีฬา และการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและผ่อนคลาย

อาการบาดเจ็บ 

  Physiological and anatomical systems of muscles, skeleton and joints, injuries of muscles skeleton 

and joints, principle of sports science for thai massage, thai massage for sports performance stimulation, health 

and reducing injuries. 

 

248347  วิถีสุขภำพ        3(2-2-5) 

  Healthy Lifestyle 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายท่ีถูกต้อง 

สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การดูแลป้องกันอาการบาดเจ็บเบือ้งตน้ และกิจกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพ 

  Basic knowledge of health care, health promotion body movement for health, consumer health 

disease prevention and risk factors of health, basic of health care and health prevention, health promotion activities. 

 

248348  สมรรถภำพทำงกำยของผู้สูงอำยุและกำรออกก ำลังกำย   3(2-2-5) 

  Physical Fitness and Exercise for Older person 

  พัฒนาการของร่างกายตามช่วงวัย สรรถภาพทางกายท่ีเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัย ความแตกต่าง

ทางด้านร่างกายและความคิดของช่วงวัยตา่ง ๆ การดูแลสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุดว้ยการออกก าลังกาย 

  Physical development on ages, changes in physical fitness by age, physical and cognitive 

differences between ages, care in older person physical fitness with exercise. 

  

248351  กำรฝึกอบรมผู้ตัดสินกฬีำขั้นพื้นฐำน     3(1-4-4) 

  Basic Referee Clinic for Sports 

  การฝึกอบรมผู้ติดสินกีฬาประเภทต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน จากผู้ฝึกสอนท่ีมีความช านาญหรือผู้ท่ีได้รับ

การแตง่ตัง้จากสมาคมกีฬาโดยเฉพาะ การฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยผู้ตัดสินและผู้ตัดสนิกีฬา 



  Basic referee clinic for various sports from sport associations instructor,  assistant referee and 

referee field experience.  
  

248352  กำรวิเครำะห์กำรแข่งขันและกำรสอดแนม     3(2-2-5) 

  Game Analysis and Scouting 

  สมรรถนะและทักษะในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์เกมการแข่งขันจากการ

แสดงออกทักษะกีฬา การท านายผลการแข่งขันจากการวเิคราะห์ทักษะกีฬา การวเิคราะห์ความสามารถของนักกีฬา 

  Performance and skills in sport for competition, game analysis from competition skills, game 

forecast from competition skills analysis, athlete abilities analysis. 
 

248353  นวัตกรรมกำรออกก ำลังกำย      3(1-4-4) 

  Exercise Innovation  

  นวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายในปัจจุบัน หลักทางการกีฬาและการออก

ก าลังกายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการออกก าลังกาย การฝึกกีฬา และผู้บกพร่องทางสมรรถภาพทางกาย 

  Current exercise innovation and technology, principle of sport and exercise for developing 

exercise taining, sport training and disorder innovation.  
 

248361  กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ       3(2-2-5) 

  Sport Organizing 

  ธรรมชาติของกีฬา ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการแข่งขันและการตัดสินกีฬา การบันทึกและรายงานผล 

รูปแบบ วิธีการตัดสินและจัดการแข่งขันแบบต่าง ๆ ในกีฬาแต่ละชนิด การจัดการแข่งขันแบบมีท การจัดการแข่งขัน

แบบแพค้ัดออก การจัดการแข่งขันแบบพบกันหมด การจัดการแขง่ขันแบบผสม และการจัดการแข่งขันแบบท้าชิง 

             Natural of sport, procedures in organizing sport competition, records and sport reports, types of 

judgments, various competitions of each sport meet, elimination, round robin/ league, combination, and challenge.  
 

248362  ธุรกจิบริกำรสุขภำพและกำรตลำด     3(3-0-6) 

  Wellness Business and Marketing 

  ทฤษฎี ปรัชญา และแนวคิดในการจัดการ หลักการจัดการ การตลาดและสิทธิประโยชน์การ

ประชาสัมพันธ์ การจัดการเฮลคลัปและสปา การจัดการธุรกิจบริการด้านสุขภาพและกีฬา การพัฒนาองค์กรและวิธี

จัดการ  

  Theories philosophy and principles in management, marketing and sponsorship, public relation, 

sports and health service business management, health club and spar management organization development and 

management methods. 
 

248363  ธุรกจิตัวแทนนักกีฬำ       3(3-0-6)  

  Sports Agency Business 

  ธุรกิจการกีฬาและแนวคิดเกี่ยวกับตัวแทนนักกีฬา รูปแบบและโครงสร้างธุรกิจตัวแทนนักกีฬา 

บทบาทและหน้าท่ีของตัวแทนนักกีฬา กฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้อง จรยิธรรมและคุณธรรมการเป็นตัวแทนนักกีฬา 



 

 

  Sports business and sports agency concepts, sports agency structures and types, role and 

responsibility of sports agency, related low and contracts, ethics of sports agency. 

 

248364  สังคมวิทยำกำรกีฬำ       3(2-2-5) 

  Sport Sociology  

  ทฤษฎีทางสังคมและชุมุชน การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและการออกก าลัง

กายเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคม การอาสาพัฒนาชุมชน  การวัดสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ   การออกโปรแกรมการ

ออกก าลังกายเพื่อคนในชุมชน 

   Theory of sociology and community planning and management on sport activities, and exercise 

to develop community and society and voluntary of develop community physical fitness testing for health and 

exercise program design for community resident. 

 

248365  อุตสำหกรรมกีฬำกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร    3(2-2-5) 

Sport Tourism and Recreation Industry 

ธุรกิจการกีฬา ท่องเท่ียวและนันทนาการ การส ารวจความต้องการทางการตลาด หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเท่ียวและนันทนาการ  การวางแผนการด าเนินการธุรกิจ การวางแผนรูปแบบการน าเท่ียว

และการจัดการนันทนาการ ทักษะการน าเท่ียวเบือ้งต้น การน าเท่ียวเชงินันทนาการและกีฬา 

Sports tourism and recreation business, marketing needs surveying, business sectors related to 

the tourism and recreation business, business planning, planning tour types and recreation management, basic skill 

of tour guides, sport and recreation tour leaders. 

 

248366  กำรละเล่นพื้นบ้ำนไทย และภูมปิัญญำท้องถิ่น    3(1-4-4) 

  Thai plays and indigenous knowledge   

  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีต่อการด ารงชีวิตและการสันทนาการ การส่งเสริมและพัฒนา

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ประวัต ิและการละเล่นพื้นบ้าน 

  Culture and indigenous knowledge on the ways of livings and recreation, indigenous knowledge 

development and promotion, istory and rule of Thai plays.    

 

248367  กำรจัดกจิกรรมนันทนำกำรและกลุ่มสัมพันธ์    3(2-2-5) 

  Recreation Activities and Group Dynamics Principle  

  หลักการและประโยชน์ของนันทนาการ ประเภทของนันทนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างนันทนาการ

และศาสตร์ต่าง ๆ ทฤษฎีและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่กลุม่และการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม โครงสร้างของ

กลุ่ม  และปฏสิัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม  

  Principle and recreation, types of recreation, relationship between recreation and various 

sciences, Theories, nature of groups and factors which influence on group dynamics and formation of group, group 

structure and interaction between members of the groups.  

 



248368  ชวีิตและควำมสุข       3(2-2-5) 

  Life and Happiness  

  ธรรมชาติของชีวิต ความหมายของชีวิตในมุมมองทางศาสนาและทางปรัชญา การเกิดขึ้นของ

ความสุขและความทุกข์ในมุมมองต่าง ๆ แนวคิดของความสุขในพลวัตของชีวิต การเข้าถึงความสุขอย่างมีจริยธรรม

และมนุษยธ์รรม  

  Nature of life, meaning of life in religion and philosophy, happiness and suffering in various 

concepts, concept of happiness in dynamics of life, gaining happiness with ethic and humanity. 
 

248369  กจิกรรมผจญภัยและกำรอยู่ค่ำยพักแรม     3(1-4-4) 

  Adventure Activities and Camping  

  ชนิด ความมุ่งหมายและลักษณะของคา่ยพักแรม ความสัมพันธ์ของการอยูค่่ายพักแรมกับการศึกษา

นอกสถานท่ี กิจกรรมท่ีจัดขึน้ การจัดการ การวัดและประเมินผลการอยูค่่ายพักแรม และการผจญภัย 

  Kinds, purpose and character of camping, Relevance of camping and field trip, activities, 

management, measurement and evaluation and adventure. 
 

248371  กำรพัฒนำบุคลิกภำพ       3(2-2-5) 

  Personal Development  

  ความหมาย องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมและการพัฒนาบุคลิกภาพ ในด้านอัตมโน

ทัศน์ การพูด การแต่งกาย การแสดงออก กิริยามารยาท และการวางตัวในสังคม การมีส่วนร่วมท าประโยชน์เพื่อ

ชุมชน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเป็นผู้น าและผู้ตาม เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

             Meaning and component of personality, personality development in attitude speaking dressing 

doing manners in social lifestyle community voluntary leadership and follower personal relationship for 

efficiency personal development. 
 

248372  สปำและกำรนวดเพื่อสุขภำพ      3(2-2-5) 

  Spa and Massage for Health  

  ระบบทางสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 

กระดูก และข้อต่อ วิธีการนวดแผนไทยตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา วิธีการยืดข้อต่อตามหลักการทาง

วทิยาศาสตร์การกฬีา การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและธุรกิจสปา 

  Physiological and anatomical systems of muscles, skeleton and joints, Injuries of muscles skeleton 

and joints, principle of sports science for Thai massage, Thai massage for health and spa business.  
 

248381   เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ    3(2-2-5) 

    Information Technology for Sport Science 

     ขอบข่ายของวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา 

จิตวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา การประยุกต์ใช้ขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต การ

จัดการฐานขอ้มูลอนิเตอร์เน็ตและสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การกฬีา  



 

 

    Area of sports science, sport physiology, sport medicine, sport nutrition, sport psychology, utilizing 

of information technology and internet, internet and information data base management for sports science. 

 

248382  ผู้ก ำกับลูกเสือ        3(2-2-5) 
Scoutmaster    
ประวัติและความเป็นมาของกิจการของลูกเสือ กิจกรรมลูกเสือ เทคนิคและวิธีการในการเป็นผู้

ก ากับลูกเสอื การฝึกอบรมผู้ก ากับรู้เสอืเบือ้งต้น 
History and background of scout, scout activities, technique and operate in scoutmaster, basis 

unit leaders training course (B.T.C.). 
 

248383  เพศศึกษำและโครงกำรสวัสดิศกึษำในโรงเรียน    3(2-2-5) 

             Sex Education and Safety Program in School 

   ความแตกต่างทางสรีรวิทยา และจิตวิทยาการพัฒนาการของเพศชายและเพศหญิง การมี

เพศสัมพันธ์  ที่ปลอดภัย การป้องกันการลว่งละเมดิทางเพศ และโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์  โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และความปลอดภัยในสถานศกึษา 

Deferent of physiology and psychology development in man and woman safe sex protect violate 

sex and sex contagions disease, Health promotion and safety program in school. 

 
248384  กจิกรรมเพื่อสุขภำพ       3(2-2-5) 

    Health Activities 

   สมรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การใช้กิจกรรมการออกก าลัง

กาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การออกค่าย เพ่ือการสง่เสริมสุขภาพ  หลักโภชนาการเบือ้งต้นในการควบคุม

น้ าหนัก การเสริมสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

   Physical fitness and health related fitness, exercise activities, sport activities, recreation activities, 

and camping activities for health promotion, principle of nutrient for weight control and health related fitness training. 

 

248385  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีำงกำรกีฬำ     3(2-2-5) 

  Sports Innovation and Technology 

  บทบาท ความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

กีฬาของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ สนามกีฬาและสิ่งอ านวยความสะดวก การอภิปรายความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการกีฬา หลักและวิธีการใชอุ้ปกรณท์างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการกีฬา 

  Roles, importance of sport innovation and technology, sport innovation and technology of 

equipment inventories sport fields and facilities, presentation in sport innovation and technology, principles and 

instructions to use equipment of sport science and technology.      

 

 

 

 



248386  กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรวิจัยหลักสูตรกำรส่งเสริมสุขภำพและ  3(2-2-5) 

  กำรออกก ำลังกำย      

Curriculum Development and Curriculum Research for Health Promotion and Exercise 

  หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการการอุดมศึกษา การออกแบบ

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและเทคนิคการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร สถิติเพื่อการวิจัยและการจัดท า

โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร ส าหรับการส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย 

  Curriculum, Basic education level, vacation education and high education curriculum standard, 

Designing and developing curriculum, models and techniques curriculum development research, research statistic 

and research project in curriculum development for health promotion and exercise.   

 

248387  ยำและสิ่งเสพติด        3(2-2-5) 

  Drugs and Narcotic   

ยาและสารเคมีในสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ ประโยชน์ทางการแพทย์และโทษของยาและสารเสพติดให้

โทษ การฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกัน การควบคุม ยาเสพติดให้โทษในสถานศึกษา 

  Drug and chemicals benefit and wicked drugs and narcotic’ s restore protect control drugs and 

narcotics in schools. 

 

248388  กำรสอนกฬีำ ออกก ำลังกำยและส่งเสริมสุขภำพระดับประถมศกึษำ  3(2-2-5) 

  Teaching in Sport, Exercise and Health Promotion in Elementary school 

ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎีการศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์

และแผนพัฒนาการศกึษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้น

ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ การประเมิน

หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน การจัดการชัน้เรียน 

การวัดและการประเมิน ทางการการออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถม 

Educational philosophy, concepts and theories, history and system of Thai education, vision and 

Thai educational development plan, curriculum theories, curriculum development process, curriculum standard and 

content benchmark, school- based curriculum development, relationship between curriculum and learning 

management, curriculum evaluation, curriculum management, problems and trends of curriculum development 

teaching methodology classroom management test and evaluation for exercise and health promotion in elementary 

school. 
 

248389   กำรสอนกฬีำ ออกก ำลังกำยและส่งเสริมสุขภำพระดับมัธยมศกึษำ  3(2-2-5) 

  Teaching in Sport, Exercise and Health Promotion in High school 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา ประวัตคิวามเป็นมาและระบบการจัดการศกึษาไทยวิสัยทัศน์และ

แผนพัฒนาการศึกษาไทย ทฤษฎีหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้น        

ของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ การประเมิน



 

 

หลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร และวิธีการสอน การจัดการชัน้เรียน 

การวัดและการประเมิน ทางการการออกก าลังกายและการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนมัธยม 

Educational philosophy, concepts and theories, history and system of Thai education, vision and 

Thai educational development plan, curriculum theories, curriculum development process, curriculum standard and 

content benchmark, school- based curriculum development, relationship between curriculum and learning 

management, curriculum evaluation, curriculum management, problems and trends of curriculum development 

teaching methodology classroom management test and evaluation for exercise and health promotion in high school. 

 

248411  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรปรับสมรรถนะทำงกำย   3(2-2-5) 

  Science and Technology for Physical Competency Modification  

  หลักการฝึกและรูปแบบการฝึกสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและกีฬา หลักการทาง

สรีรวิทยา โภชนาการ ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยี ในการออกแบบโปรแกรม

เสริมสร้างสุขภาพกางกาย และโปรแกรมการฝึกกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ เครื่องมือ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการปรับ

สมรรถนะทางกาย  

  Principle and types of training for physical fitness, principle of physiology, biomechanics, nutrition, 

sports psychology, sports medicine and technology for health promotion and excellence sport program design  

Instruments, echnology and innovation of physical competency modification. 

 

248412  นวัตกรรมและงำนวิจัยทำงสขุภำพและกฬีำ    3(2-2-5)  

  Innovation and Research in Health and Sport 

  ความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการกีฬา เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการกีฬา

การพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทางสุขภาพและกีฬา ด้วยระเบียบวิธีวิจัย สถิติและเคร่ืองมือท่ีน่าเชื่อถือ รวมไปถึง

การเขียนรายงานเพื่อน าเสนอตอ่สาธารณะ ตามหลักคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณนักวจิัย  

  Importance of sport innovation and technology, information technology in sport, developing of 

health and sport research or innovation with confidence, research methodology statistic and research Tools, 

Including writing and public presentation with morality and ethics. 

 

248413   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชพีและนิสิตอำสำ     3(0-6-3) 

             Field Experience and Volunteer Student 

             การปรับสมรรถภาพทางกายท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและการกีฬา ให้เหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ตลอดจนการฝึกระเบียบวินัย การท างานเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น าและผู้ตาม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

ในด้านกีฬา การออกก าลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพ โดยการเป็นผู้ตัดสิน ผู้น าการออกก าลังกาย ผู้ออกแบบทาง

ท่าและโปรแกรมการออกก าลังกาย ผู้ให้ค าแนะน าการปรับสมรรถภาพทางกาย การออกค่ายอาสา การศึกษาดูงาน 

การฝึกพืน้ฐานมรดกภูมปัิญญาด้านวัฒนธรรมการสง่เสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย  

   Health and skills related fitness and discipline training for profession standard, working group, 

leader and follower, health promotion, exercise and sport field experience by sports referee, exercise program and 



movement designer, physical fitness adviser, volunteer camp, education trip,  Thai intangible cultural heritage in 

health promotion and exercise training. 

 

248481  กำรจัดสิ่งแวดล้อมและชั้นเรียนส่งเสริมสุขภำพและออกก ำลังกำย  3(2-2-5) 

Environment and Classroom Management for Health Promotion and Exercise  

  การบริหารจัดการในช้ันเรียน การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  เทคนิค การออกแบบ

แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การประเมินการจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการสอนส่งเสริม

สุขภาพและการออกก าลังกาย       

    Classroom management, academic project and activities management, learning results center 

technique and design, Classroom and learning results center evaluation and implication in health promotion and 

exercise teaching.   

 

248482  กำรจัดกำรเรียนรู้และสื่อกำรสอนส่งเสริมสุขภำพและกำรออกก ำลังกำย 3(2-2-5) 

  Learning Management and Education Media for Health Promotion and Exercise 

  การออกแบบ เทคนิค และวิธีวิทยา การจัดการเรียนรู้ การจัดท าแผนการสอน การออกแบบทดสอบ 

การให้คะแนนและการตัดสนิผลการเรียน  การผลิตสื่อ การพัฒนา และใชส้ื่อในการจัดการเรียนรู้ การสง่เสริมสุขภาพ

และการออกก าลังกาย 

  Designing, technique and physical learning management pedagogy, lesson plan making, testing 

design, Scoring and learning results assessment, Producing development and media using for learning management 

in health promotion and exercise. 

 
248483   กำรบริหำรพลศึกษำและโปรแกรมพลศึกษำ    3(2-2-5) 

  Physical Education Management and Program 

  หลักการบริหาร การประยุกต์ทฤษฎี ในการบริหารพลศึกษา และโปรแกรมพลศึกษาในโรงเรียน 

หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการจัดการแข่งขันกีฬา แต่ละประเภท การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และการก าหนด

วธีิการแข่งขันในกีฬาแต่ละประเภท  

  Principles of administration, applied of theories for administration in physical education and 

physical education program in school, principle method and step in type sport competition facility and method in 

competition.  

 

248491   กำรฝึกงำน        6 หน่วยกติ 

  Professional Training 

  การฝึกปฏบัิต ิการเป็นผู้น าการออกก าลังกาย ผู้น านันทนาการ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับทีมกีฬา หรอื

งานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ ในองค์ท้ังในและต่างประเทศ ท้ังนี้รวมไปถึงการฝึกสอน

พลศึกษา 

    Training with exercise trainer, recreation leader, team staff or trainee with sport science, health 

promotion in nation and international enterprise including P.E. student teacher.  



 

 

248492   กำรศึกษำอสิระ        6 หน่วยกติ 

  Independent Study 

  การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย         

ในหัวข้อทางทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพและการออกก าลังกาย พลศึกษา ท้ังนี้รวมไปถึง

รายงานการวิจัยท่ีเป็นผลมาจากการฝึกสอนพลศึกษา 

     Studying, collecting, data, analyzing, report writing, presenting and discussing in sport science, 

health promotion and exercise, physical education including research reports from P.E.  student teacher.   

248493   สหกจิศึกษำ        6 หน่วยกติ 

  Co-operative Education 

  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 

การส่งเสริมสุขภาพและการออกก ากังกาย พลศกึษา ในฐานะพนักงานฝึกหัดในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving working skills in sport science, health promotion 

and exercise, physical education as an apprentice in private or government sectors. 

 

361101  จุลชวีวิทยำทั่วไป                                                                     4(3-3-8) 

  General Microbiology  

โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์จุลินทรีย์ สารอาหาร  การเจริญและการสืบพันธ์ุ เมแทบอลิซึม 

วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ และพันธุศาสตร์ ความส าคัญของจุลินทรีย์ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม 

สิ่งแวดลอ้ม การแพทย ์และสาธารณสุข 

Structures and functions of microbial cell, nutrition, growth and reproduction, metabolism, 

microbial control, classification and genetics, significance of microorganisms in food, industry, environment, medicine, 

and public health. 

 

365212   ชวีเคมีพืน้ฐำน        3(2-3-6)  

Basic Biochemistry    

หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชวีโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตนี 

ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู

ชวีวทิยา การควบคุมทางชวีเคมีของฮอร์โมน ชวีพลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวถิีเมแทบอลซิึม ชวีเคมีกับภาวะ

ความผิดปกติ ชีวเคมีของเลอืดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัตทิางชีวเคมีของสารชวีโมเลกุล 

Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules including 

carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, central dogma, techniques in 

molecular biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, biochemical disorders, 

biochemistry of blood and urine and biochemical properties testing for biomolecules. 

 

 

 



363218   กำยวิภำคศำสตร์พื้นฐำน              3(2-3-6)

    Basic Anatomy 

  บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบปกคลุม

ร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สกึและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด เลือดและระบบน้ าเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ

ตอ่มไร้ท่อ ระบบสบืพันธ์ุเพศชาย และระบบสบืพันธ์ุเพศหญิง 

  Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connective tissue, integumentary 

system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory system and special sense organs, 

cardiovascular system, lymphatic and hematopoietic system, respiratory system, digestive system, urinary system, 

endocrine system, male reproductive system and female reproductive system. 

 

365215   ชวีเคมทีั่วไป                 4(3-3-8) 

General Biochemistry 

นิยามและหลักการของชีวเคมี คุณสมบัติทางเคมี ชนิด โครงสร้าง และเมแทบอลิซึมของ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การควบคุมทางชีวเคมีของ

ฮอร์โมน ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางอณูชีววิทยา ชีวพลังงานศาสตร์ 

และการทดสอบคุณสมบัตทิางชวีเคมีของสารชวีโมเลกุล 

Definition and principle of biochemistry, chemical properties, types, structures and metabolisms 

of carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, hormonal regulation, central 

dogma and regulation, techniques of molecular biology, bioenergetics and biochemical properties testing for 

biomolecules. 

 

367200   สรีรวทิยำพื้นฐำน       3(2-2-5) 

   Basic Physiology   

    หนา้ท่ีและกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบตา่ง ๆ เชน่ สรีรวทิยาของเซลล์ ระบบประสาท 

ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลอืด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบตอ่มไร้ท่อ 

ระบบสบืพันธ์ุ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในภาวะปกติ 

  Human body roles, functions and mechanisms of various body systems such as cellular 

physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, 

urinary system, endocrine system, reproductive system and body temperature regulation in normal condition. 


