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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    

   นกัศกึษาทกุสาขาวชิาต้องศกึษารายวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต ประกอบด้วย 

 

      1. วิชาบังคับ   จํานวน 16 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 

       1.1  กลุ่มวชิาภาษา  จํานวน 9 หนว่ยกิต  ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

      080 177  ภาษาองักฤษ 1                                   3(2-2-5) 

                      (English I) 

       080 178 ภาษาองักฤษ 2                                   3(2-2-5) 

                      (English II) 

            510 201 ภาษาองักฤษเชิงวิทยาศาสตร์                      3(3-0-6) 

                      (Scientific English)        

     1.2  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวน 7 หนว่ยกิต ประกอบด้วยรายวิชาตอ่ไปนี ้

            515 201 สถิติพืน้ฐาน 1                                    4(3-2-7) 

                      (Elementary Statistics I) 

    517 101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น             3(2-2-5) 

       (Introduction to Computers) 

 

      2. วิชาบังคับเลอืก  จํานวนไมน้่อยกวา่ 14 หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 

     2.1  กลุ่มวชิาภาษา    จํานวนไมน้่อยกวา่  3  หนว่ยกิต  โดยเลอืกศกึษาจากรายวิชาตอ่ไปนี ้

       510 202 ภาษาองักฤษสาํหรับการสือ่สาร          3(3-0-6) 

                      (Communicative English) 

   510 203 ภาษาองักฤษเพ่ือการวิจยัทางวิทยาศาสตร์       3(3-0-6) 

     (English for Scientific Research) 

  510 204 ภาษาองักฤษสาํหรับการสือ่สารเชิงธุรกิจ        3(3-0-6) 

        (Communicative Business English) 

 

        2.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   จํานวนไมน้่อยกวา่ 4 หนว่ยกิต  โดยเลอืกศกึษาจากรายวชิาตอ่ไปนี ้

            080 101 มนษุย์กบัการสร้างสรรค์                            3(3-0-6) 

                      (Man and Creativity) 

    080 102 ปัญหาทางปรัชญา              2(2-0-4) 

       (Problems in Philosophy) 

            080 103  ตรรกวิทยาเบือ้งต้น                               2(2-0-4) 

                      (Introduction to Logic) 

     080 105 ปรัชญาพทุธศาสนา                               2(2-0-4) 

                      (Buddhist Philosophy) 
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    080 106 พทุธศาสนาในสงัคมไทยปัจจบุนั          2(2-0-4) 

       (Buddhism in Present Thai Society) 

            080 107  ดนตรีวิจกัษ์                                      2(2-0-4) 

                      (Music Appreciation) 

            080 114 ศิลปวิจกัษ์                                       2(2-0-4) 

                      (Art Appreciation)           

            080 119 อารยธรรมตะวนัออก                              2(2-0-4) 

                      (Eastern Civilization) 

           080 121 อารยธรรมตะวนัตก                               2(2-0-4) 

                      (Western Civilization) 

    080 122 จริยธรรมการประกอบวชิาชีพ           2(2-0-4)     

       (Professional Ethics) 

 

         2.3  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  จํานวนไมน้่อยกวา่ 4  หนว่ยกิต  โดยเลอืกศกึษาจากรายวชิาตอ่ไปนี ้

        080 126 มนษุย์กบัสิง่แวดล้อม                               3(3-0-6) 

                      (Man and His Environment) 

            080 127  จิตวิทยาเบือ้งต้น                                  2(2-0-4) 

                      (Introduction to Psychology) 

           080 128  จิตวิทยาพฒันาการ                               2(2-0-4) 

                      (Developmental Psychology) 

      080 131 กฎหมายอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม        2(2-0-4) 

       (Industrial and Commercial Laws) 

    080 132 การประดษิฐ์และสทิธิบตัร            2(2-0-4) 

       (Inventions and Patents) 

           080 133 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวนั                      2(2-0-4) 

                      (Economics in Everyday Life) 

           080 135  กฎหมายกบัสงัคม                                 2(2-0-4) 

                      (Law and Society) 

           080 138  ภมูิศาสตร์ประเทศไทย                             3(3-0-6) 

                      (Geography of Thailand) 

             080 139 พลศกึษากบัการพฒันาคณุภาพชีวิต             2(1-2-3) 

                    (Physical Education and Quality of Life) 

            080 140 กีฬาศกึษา                         2(1-2-3) 

                       (Sports Education) 

    080 141 หลกันนัทนาการ              2(1-2-3) 

       (Principles of Recreation) 
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    080 142 การจดัคา่ยพกัแรม              2(1-2-3) 

       (Camp Management) 

    080 144 หลกัการวจิยั               2(2-0-4) 

       (Principles of Research) 

    080 147 กีฬาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย        2(1-2-3) 

       (Sports for Physical Fitness Development) 

    080 148 ภาวะผู้ นํากบัการพฒันา            3(3-0-6) 

       (Leadership and Development) 

    080 149 เทคนิคมนษุยสมัพนัธ์             3(3-0-6) 

       (Human Relations Techniques)  

 

      2.4  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     จํานวนไมน้่อยกวา่ 3 หนว่ยกิต   

         โดยเลอืกศกึษาจากรายวิชา ตอ่ไปนี ้

               *080 156 มลพิษสิง่แวดล้อม                                 3(3-0-6) 

                    (Environmental Pollution)  

        080 165 อาหารกบัวิถีชีวิตประจําวนั           3(3-0-6)  

       (Food and Daily Life Style)   

  510 311 การบริหารจดัการสาํหรับนกัวิทยาศาสตร์        3(3-0-6) 

     (Operations Management for Scientists) 

  ** 510 312 แบบจําลองและการวเิคราะห์ระบบการผลติ       3(3-0-6) 

     (Model and Analysis of Manufacturing System) 

  512 100 ธรรมชาติวิจกัษ์              2(2-0-4) 

     (Nature Appreciation) 

  512 110 ชีววิทยาเพ่ือกิจกรรมนนัทนาการ          3(3-0-6) 

       (Biology for Recreation Activity) 

        ***516 170 การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาตแิละมรดกทางวฒันธรรม   3(3-0-6) 

     (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation)  

  518 100 จลุชีววิทยาในชีวิตประจําวนั           2(1-2-3) 

     (Microbiology in Everyday Life)  

  518 101 เทคโนโลยีการเพาะเห็ด            2(1-2-3) 

     (Mushroom Cultivation Technology)  

    554 101 สมนุไพรพืน้ฐาน                                   3(3-0-6) 

                      (Basic Traditional Medicines) 

    554 102 ความรู้พืน้ฐานด้านยา             3(3-0-6) 

       (Basic Drug Knowledge) 
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    554 103 มนษุย์กบัสารพิษ                                   3(3-0-6) 

                      (Man and Toxic Substances) 

           554 104 อาหารเพ่ือสขุภาพ                                 3(3-0-6) 

                      (Food for Health)   

     

   *  ไมน่บัเป็นหนว่ยกิตสะสมสาํหรับนกัศกึษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

  **  นกัศกึษาสาขาวชิาเอกสถิติท่ีต้องการเน้นด้านสถิติอตุสาหกรรมควรเลอืก 

       ***  นกัศกึษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อมควรเลอืก 
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คาํอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

080 101  มนุษย์กับการสร้างสรรค์                                                             3(3-0-6) 

           (Man and Creativity) 

        ศึกษาหลักความคิดเก่ียวกับความสํานึกในตน อันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจเจกบคุคลกบัเพ่ือนมนษุย์ ระหว่างปัจเจกบคุคลกบัสิ่งแวดล้อม การดํารงอยู่ของจักรวาล   

โลกและมวลมนษุย์  อนัเป็นปัจจัยก่อให้เกิดแรงสร้างสรรค์ต่อบุคคล  และพลงัร่วมในการจรรโลงความเป็นมนษุย์  

ทัง้ท่ีเป็นในรูปของปรัชญา  ศาสนาและความเช่ือถือ  สภาวะทางจิต  สภาวะทางธรรมชาติ  และสงัคมท่ีเอือ้ต่อการ

สร้างสรรค์ทางศิลปะ    ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ทัง้นีใ้ห้ศึกษาตัวอย่างท่ี

สาํคญัๆ จากกิจกรรมสร้างสรรค์ของมนษุย์ ทัง้ในอดีตและปัจจบุนัรวมทัง้อปุสรรคท่ีมีตอ่การสร้างสรรค์  

 

080 102  ปัญหาทางปรัชญา                  2(2-0-4) 

   (Problems in Philosophy) 

       ศกึษาปัญหาทางปรัชญาท่ีนกัปรัชญาทัง้ตะวนัตกและตะวนัออกแตล่ะสมยัสนใจ  เช่น   ปัญหาเร่ือง

ตวัตน  จิต  สสาร  ปัญหาเก่ียวกบัเสรีภาพ  ความสมัพนัธ์ระหว่างความจริงกบัความรู้  บทบาทของประสบการณ์

และเหตผุลในการหาความรู้  ปัญหาความหมายและจุดหมายของชีวิต  ปัญหาการตดัสินความดีความงาม ความ

ยตุิธรรมและอยตุิธรรม  เป็นต้น 

       

080 103  ตรรกวทิยาเบือ้งต้น                        2(2-0-4) 

            (Introduction to Logic) 

        ศึกษาความหมายและขอบข่ายของตรรกวิทยา  หลกัการและวิธีการทางตรรกวิทยาทัง้นิรนยัและ

อปุนยั   รวมถึงวิธีการกึ่งอปุนยัประเภทตา่งๆ  ลกัษณะของข้อผิดพลาดแบบตา่งๆ  ในการใช้เหตผุลในชีวิตประจําวนั 

 

080 105  ปรัชญาพุทธศาสนา                  2(2-0-4) 

             (Buddhist Philosophy) 

        ศกึษาเปรียบเทียบทศันะเร่ืองโลก   ชีวิต   ความสมัพนัธ์ระหว่างโลกกบัมนษุย์    และทศันะทางจริย

ศาสตร์ของพทุธศาสนานิกายเถรวาทและอาจาริยวาท 

 

080 106  พุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน              2(2-0-4) 

      (Buddhism in Present Thai Society) 

        ศึกษาพทุธศาสนาในสงัคมไทยปัจจุบนั  โดยเน้นถึงแนวคิดและการสอนพทุธศาสนาในสํานกัต่างๆ 

ตลอดถึงอิทธิพลท่ีมีตอ่สงัคมไทย 

 

080 107  ดนตรีวิจักษ์                    2(2-0-4) 

             (Music Appreciation) 

        ศกึษาองค์ประกอบของดนตรี เคร่ืองดนตรีไทยและตา่งชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและต่างประเทศท่ี

สาํคญั  เปรียบเทียบลกัษณะของดนตรีชาติต่างๆ   รวมทัง้ดนตรีพืน้บ้าน  ลกัษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย   
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งศลิปะแขนงดนตรีกบัศลิปะแขนงอ่ืน   ทัง้นีโ้ดยให้นกัศกึษาได้ฟังดนตรีไทยและตา่งชาติให้มาก

ท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ 

 

080 114  ศิลปวิจักษ์                                2(2-0-4) 

             (Art Appreciation) 

        ศกึษาลกัษณะและความสาํคญัของทศันศิลป์โดยมุง่สร้างรสนิยม ความช่ืนชมและความสาํนกึใน

คณุคา่ของงานสร้างสรรค์ทางศิลปะจากตวัอยา่งศิลปกรรมทัง้ในอดีตและปัจจบุนั    บทบาทของทศันศิลป์ใน

วฒันธรรมของมนษุยชาติทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการแสดงออก   ทัง้นีใ้ห้เห็นอิทธิพล

โดยตรงของทศันศิลป์ท่ีมตีอ่การดํารงชีวติของคนไทย 

 

080 119  อารยธรรมตะวันออก                        2(2-0-4) 

            (Eastern Civilization) 

         ศกึษาพฒันาการของอารยธรรมจีน อินเดีย และอิสลามซึง่มีสว่นสาํคญัในการหลอ่หลอมอารยธรรม

ในเอเชียตะวนัออก เอเชียใต้และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ การถ่ายทอดและการผสมผสานระหว่างอารยธรรมจีน  

อินเดีย  อิสลามกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน  อนัก่อให้เกิดลกัษณะร่วมกนัและแตกต่างกนัไปตามสภาวะแห่งพฒันาการ

ทางประวตัิศาสตร์ของแต่ละภมูิภาค เน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิปัญญา  ลทัธิความเช่ือทางศาสนา  

วิทยาการ    การสร้างสรรค์ทางศิลปะ   การเมืองการปกครอง    เศรษฐกิจและสงัคมจนถึงปัจจบุนั 

        

080 121  อารยธรรมตะวันตก                           2(2-0-4) 

             (Western Civilization) 

        ศกึษารากฐานอารยธรรมตะวนัตกท่ีนําไปสูส่มยัพืน้ฟูศิลปวิทยาการ  การเปลี่ยนแปลงระบบสงัคม  

เศรษฐกิจและการเมือง   การปกครองจากสมัยกลางจนถึงสมัยใหม่   การขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกไปสู่

ดินแดนต่างๆ ทัว่โลก   การปฏิวตัิทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวตัิทางภมูิปัญญา ยคุเคร่ืองจกัรและความก้าวหน้า

ทางอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี    ความขดัแย้งทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมตะวนัตกในสงัคม

ร่วมสมยั  ตลอดจนอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกตอ่โลกปัจจบุนั 

 

080 122  จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ                2(2-0-4)    

    (Professional Ethics)        

        จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของวิทยาการแขนงสาขาต่างๆ  กฎ  ระเบียบ 

เกณฑ์  มาตรการในการควบคมุ  เน้นความรับผิดชอบท่ีมีตอ่วิชาชีพและสงัคม 

 

080 126  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                   3(3-0-6) 

             (Man and His Environment) 

            ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งอาจจําแนกเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นตวัมนุษย์  

สิง่แวดล้อมท่ีเป็นผลงานของมนษุย์และสิง่แวดล้อมธรรมชาติ   โดยพิจารณาอิทธิพลของสิง่แวดล้อมทัง้สามประเภท

ท่ีมีต่อการปรับตัว  วิวัฒนาการและวัฒนธรรมของมนุษย์   อิทธิพลท่ีมนุษย์มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการ



 116 

เปลี่ยนแปลงทัง้ในทางสร้างสรรค์และทําลาย  ทัง้ท่ีตัง้ใจและไม่ตัง้ใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ตลอดจนพิจารณาหา

แนวปฏิบตัิท่ีจะช่วยยกระดบัคณุภาพของชีวิตมนษุย์ให้สามารถดํารงอยูใ่นสภาพแวดล้อมทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต

ได้อยา่งเหมาะสม  ทัง้นีใ้ห้เน้นการยกตวัอยา่งจากสงัคมไทย  การประยกุต์ความรู้ตา่งๆ ไปใช้กบัสงัคมไทย   การไป

ศกึษาจากของจริงและการอภิปรายกลุม่ยอ่ย 

 

080 127   จิตวิทยาเบือ้งต้น                     2(2-0-4) 

             (Introduction to Psychology) 

        ศึกษาประวตัิ    พัฒนาการและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา    กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา     พืน้ฐาน

ทางชีววิทยาต่อพฤติกรรม   ภาวะการรู้สึกตวั   การรู้สึก   การรับรู้  การคิดและภาษา  การจํา  การเรียนรู้  เชาวน์

ปัญญา   แรงจูงใจ   อารมณ์   บคุลิกภาพ   การปรับตวัและพฤติกรรมอปกติ  การประยกุต์ความรู้ทางจิตวิทยาใน

ด้านตา่งๆ  

 

080 128  จิตวิทยาพัฒนาการ                          2(2-0-4) 

             (Developmental Psychology) 

           ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์   ลกัษณะพัฒนาการโดยทั่วไปตัง้แต่ระยะก่อนเกิดจนถึงวัยสูงอาย ุ  

เน้นความสําคญัของพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อพฒันาการของมนุษย์   ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึน้ในทุกขัน้

พัฒนาการ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านัน้และการส่งเสริมให้บรรลุผลพัฒนาการท่ี

สมบรูณ์ในทกุๆ ด้าน 

 

080 131  กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม            2(2-0-4) 

    (Industrial and Commercial Laws)    

    กฎหมายศุลกากร  วิธีการทางศุลกากรสําหรับการนําเข้าและการส่งออก  กฎหมายว่าด้วยการ

สง่เสริมการลงทนุ  กฎหมายอตัราภาษีทางศลุกากร  กฎหมายโรงงาน 

 

080 132  การประดิษฐ์และสทิธิบตัร                2(2-0-4) 

    (Inventions and Patents) 

    ประวตัิความเป็นมาของสทิธิสว่นบคุคลและสทิธิของสาธารณชนในการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์

ประยกุต์และวิศวกรรมศาสตร์อนันําไปสูก่ารพฒันาระบบสิทธิบตัรระดบัสากล  การจําแนกผลงานประดิษฐ์ท่ีได้รับ

ความคุ้มครองภายใต้สิทธิบตัรระดบัสากล  รวมทัง้ขัน้ตอนในการได้รับการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาและศาล  กรณีศกึษาในอดีตท่ีเก่ียวข้องกบัผลงานประดิษฐ์และสทิธิบตัร 

 

080 133   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน               2(2-0-4) 

             (Economics in Everyday Life) 

        ศกึษาภาพรวมของเศรษฐกิจในสงัคมสมยัใหม่  โดยเฉพาะการทํางานของกลไกราคาในระบบตลาด  

และบทบาทของภาครัฐ   ชุมชนและเอกชน  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจใน

ชีวิตประจําวนั  ภายใต้กระแสการเปลีย่นแปลงทางสงัคม  วฒันธรรม  การเมืองและพฒันาการร่วมสมยัอ่ืนๆ 
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080 135  กฎหมายกับสังคม                            2(2-0-4) 

            (Law and Society) 

       ศกึษาปัญหาของการรักษาระเบียบในสงัคมมนษุย์  ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายกบัสงัคม  กลไก  

จุดประสงค์และท่ีมาของกฎหมาย ขอบเขตและประเภทของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน

กระบวนการยตุิธรรมและระบบศาล   รวมทัง้ศกึษารัฐธรรมนญู 

 

080 138  ภมิูศาสตร์ประเทศไทย                  3(3-0-6) 

             (Geography of Thailand) 

          ศกึษาแนวคิดและวิธีการศกึษาภมูิศาสตร์เชิงภมูิภาค  วิเคราะห์ลกัษณะพืน้ท่ี  ขนาด  รูปร่าง 

โครงสร้างทางกายภาพ  ประชากร  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย  ตลอดจนความสมัพนัธ์และการเปลี่ยนแปลง

ลกัษณะตา่งๆ ดงักลา่ว   โดยศกึษาวิเคราะห์ในเชิงภมูิศาสตร์เป็นสว่นรวมทัง้ประเทศและเป็นรายภมูิภาค 

 

080 139  พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต                          2(1-2-3) 

             (Physical Education and Quality of Life) 

       ศกึษาเก่ียวกบักิจกรรมการเคลือ่นไหว  เพ่ือพฒันาด้านสติปัญญา  ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และ 

สงัคม  เพ่ือนําไปสูค่ณุภาพชีวิตท่ีดี 

 

080 140  กีฬาศึกษา                                 2(1-2-3) 

             (Sports Education) 

       ศกึษาความเป็นมาของกีฬาแตล่ะชนิด เทคนิคและทกัษะของการเลน่ ระเบียบและกติกาการแข่งขนั

การปอ้งกนัอบุตัิเหตทุางกีฬา เลอืกศกึษากีฬาหนึง่ชนิด  เช่น  บาสเกตบอล  วอลเลย์่บอล  แบดมินตนั  ยโูด  ตะกร้อ  

กิจกรรมเข้าจงัหวะและกีฬาอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

080 141  หลักนันทนาการ                   2(1-2-3) 

   (Principles of Recreation) 

         ศึกษาความหมาย ประโยชน์และขอบข่ายกิจกรรมนนัทนาการ  รวมทัง้แหล่งนนัทนาการ  หลกัใน

การเลือก   การจัดและการบริหารกิจกรรมนันทนาการ   หลกัการนันทนาการในเชิงธุรกิจเบือ้งต้น       รวมถึง

หลกัการฝึกผู้ นํานนัทนาการ 

 

080 142  การจัดค่ายพักแรม                  2(1-2-3) 

   (Camp Management) 

         ศกึษาประวตัิ  ความมุง่หมาย  ประเภท  กฎ  ข้อบงัคบัและมรรยาทของการอยูค่า่ยพกัแรม  หลกัการ

จดัคา่ยพกัแรม รวมถึงการจดัคา่ยพกัแรมเชิงธุรกิจ  หลกัการจดัโปรแกรม  การออกแบบคา่ยพกัแรมในรูปแบบตา่งๆ 

 

 

 

 



 118 

080 144  หลักการวิจัย                    2(2-0-4) 

   (Principles of Research) 

        แนวคิด  ความหมาย  หลกัการของการวิจยั  การจําแนกประเภทและชนิดของการวิจยั  ขัน้ตอนและ

กระบวนการของการวิจยั  การประมวลผลข้อมลูและการรายงาน 

 

080 147  กีฬาเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย           2(1-2-3) 

       (Sports for Physical Fitness Development) 

   ศกึษาเทคนิคและทกัษะของการเลน่กีฬา   โดยนําหลกัการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยกุต์ 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 

080 148  ภาวะผู้นํากับการพัฒนา                 3(3-0-6) 

        (Leadership and Development) 

       ศึกษาเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์และลักษณะท่ีดีของผู้ นํา การพัฒนาภาวะผู้ นํา อัน

ประกอบด้วย การมีวิสยัทัศน์ บุคลิกลกัษณะ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติและทัศนคติ  วิธีการสร้าง

แรงจงูใจ การประสานงานและประสานความสมัพนัธ์ 

 

080 149  เทคนิคมนุษยสัมพันธ์                 3(3-0-6) 

       (Human Relations Techniques) 

       ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัมนษุยสมัพนัธ์เบือ้งต้น  ความสมัพนัธ์และความมุ่งหมายของมนษุยสมัพนัธ์  

ความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์  ความเหมือนและแตกตา่งของมนษุย์  คณุลกัษณะท่ีดีของมนษุยสมัพนัธ์  วิธีการ

และการพฒันาความสมัพนัธ์  มนษุยสมัพนัธ์กบัการเป็นผู้ นํา  ผู้บริหาร  เทคนิคการพดูและฟัง  การสร้างแรงจูงใจ

และการชักชวน  การประสานงานและความสมัพันธ์  ความขดัแย้งในการทํางาน  การทํางานร่วมกันเพ่ือให้เกิด

ความสมัพนัธ์ 

 

080 156  มลพิษสิ่งแวดล้อม                        3(3-0-6) 

              (Environmental Pollution) 

              ส่วนประกอบความสมัพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ  สาเหตุและลกัษณะของมลพิษต่างๆ เช่น 

มลพิษทางนํา้  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางดิน   ของเสียท่ีมีอนัตราย  แสง  เสยีง  ความร้อน รังส ี และมลพิษทาง

อาหาร  การปอ้งกนัแก้ไขมลพิษตา่งๆ กรณีตวัอยา่งของปัญหามลภาวะท่ีเกิดขึน้ 

 

080 165  อาหารกับวิถชีวีิตประจาํวนั                3(3-0-6) 

    (Food and Daily Life Style) 

    ประโยชน์ของอาหารแต่ละประเภทในทางโภชนศาสตร์  สขุลกัษณะของอาหารท่ีดี  หลกัเกณฑ์ท่ีใช้

ในการเลือกซือ้สนิค้า  ผลิตภณัฑ์อาหารให้มีความปลอดภยั  การสขุาภิบาลอาหารเบือ้งต้นในชีวิตประจําวนั  ภยัท่ี

ควรระวงัซึ่งปนเปือ้นมากบัอาหาร   อาหารเพ่ือสขุภาพและองค์ประกอบของอาหารท่ีมีผลต่อสขุภาพ  สถานการณ์

ของสนิค้าอาหารไทยและแนวทางตลาดในอนาคต  ทิศทางของการพฒันาอาหารไทยสูต่ลาดโลก 
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080 177  ภาษาอังกฤษ 1                           3(2-2-5) 

             (English I) 

                    ทบทวนและฝึกทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษทัง้  4 ทกัษะ คือ การฟัง การพดู การอา่น และการเขียน   

ซึ่งนกัศึกษาได้เรียนมาแล้วในชัน้มธัยมศึกษา ฝึกการฟัง การพูดในเร่ืองทัว่ไป  เน้นฝึกทกัษะการอ่านซึ่งจําเป็นใน

การศกึษาระดบัอดุมศกึษาและฝึกการเขียนให้สมัพนัธ์กบัเอกสารท่ีอา่น        

 

080 178  ภาษาอังกฤษ 2                            3(2-2-5) 

              (English II) 

                 วิชาบงัคบัก่อน: 080 177  ภาษาองักฤษ 1 

                 ฝึกการใช้ทกัษะทัง้ 4  ในระดบัท่ีสงูขึน้และเน้นทกัษะการอา่นโดยฝึกอา่นเอกสารท่ียากขึน้  

 

510 201   ภาษาอังกฤษเชงิวทิยาศาสตร์                 3(3-0-6) 

    (Scientific English) 

               วิชาบงัคบัก่อน: 080 178 ภาษาองักฤษ 2 

           ฝึกอ่านบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เข้าใจและจบัใจความสําคญัของบทความ  เข้าใจ

วตัถปุระสงค์ของผู้ เขียนตลอดจนฝึกเขียนสรุปใจความสาํคญัและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ

ได้ 

 

510 202      ภาษาอังกฤษสาํหรับการสื่อสาร              3(3-0-6) 

         (Communicative English) 

               วิชาบงัคบัก่อน: 080 178 ภาษาองักฤษ 2 

                   ฝึกทักษะทางภาษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและสื่อสารได้ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้น

ภาษาอังกฤษสําหรับการหางาน เช่น การเขียนใบสมัครงาน การเขียนใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และการ

สมัภาษณ์ 

 

510 203   ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์            3(3-0-6) 

    (English for Scientific Research) 

      การอา่นสือ่และสิง่ตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์แบบตีความ  การวิเคราะห์  การเขยีนและการนําเสนอ

ข้อมลูทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษอยา่งถกูต้องและชดัเจน 

 

510 204  ภาษาอังกฤษสาํหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจ             3(3-0-6) 

    (Communicative Business English) 

               การพัฒนาทกัษะทางการสื่อสารเชิงธุรกิจด้วยภาษาองักฤษ การเจรจาต่อรอง การนําเสนอข้อมูล 

การเข้าร่วมประชมุ การเขียนจดหมายและรายงาน 
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510 311  การบริหารจัดการสาํหรับนักวทิยาศาสตร์            3(3-0-6) 

    (Operations Management for Scientists) 

    ความรู้เบือ้งต้นสําหรับนกัวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการเงินและการลงทุน ยทุธศาสตร์การบริหาร การ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการผลิตและแผนการตลาด  ทรัพย์สินทางปัญญาและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   

    มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 

510 312  แบบจาํลองและการวเิคราะห์ระบบการผลิต           3(3-0-6) 

    (Model and Analysis of Manufacturing System) 

    ระบบการผลติ โซ่อปุทาน การเลือกท่ีตัง้และการออกแบบผงัโรงงาน ปริมาณการผลิตท่ีประหยดัสดุ 

การวางแผนการผลติ และการจดัลาํดบังาน การบริหารสนิค้าคงคลงัและวตัถดุบิ การควบคมุคณุภาพ การซอ่มบํารุง 

       มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 

512 100  ธรรมชาติวิจกัษ์                   2(2-0-4) 

    (Nature Appreciation) 

    ความหลากหลายทางชีวภาพ  ความสาํคญัและบทบาทของสิง่มีชีวิต  คณุคา่และความงามของ

ธรรมชาติ  การสร้างจิตสาํนกึในการอนรัุกษ์ 

 

512 110  ชีววทิยาเพื่อกิจกรรมนันทนาการ              3(3-0-6) 

      (Biology for Recreation Activity ) 

    การบรูณาการความรู้ทางชีววิทยาเพ่ือกิจกรรมนนัทนาการ  สง่เสริมการศกึษาสตัว์ป่าสวยงามโดยวธีิ

ท่ีเป็นมิตรตอ่ระบบนิเวศ   ความสมัพนัธ์ระหวา่งสตัว์ป่าและคณุภาพป่า  วิธีเดินป่าและดํานํา้  การจดัคา่ย

วิทยาศาสตร์เพ่ือนนัทนาการ 

 

515 201      สถติิพืน้ฐาน 1                   4(3-2-7) 

         (Elementary Statistics I) 

                    ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกต์โดยทัว่ไปของสถิติ สถิติพรรณนาและความน่าจะเป็น 

การแจกแจงความนา่จะเป็นของตวัแปรเชิงสุม่แบบตา่งๆ เช่น การแจกแจงแบบปกติ การเลอืกตวัอยา่งและการแจก

แจงของตวัอย่าง การประมาณ  การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีไม่ใช้พารามิเตอร์เบือ้งต้น  การถดถอยอย่างง่ายและ

สหสมัพนัธ์  การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ 

 

516 170     การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม       3(3-0-6) 

               (Natural Environment and Cultural Heritage Conservation) 

    ความหมายและความสําคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม  

ขอบเขต  วตัถปุระสงค์และประโยชน์ของการอนรัุกษ์    สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต   ปัญหา   การ

แก้ไข  มาตรการปอ้งกนั   นโยบายและการวางแผนเพ่ือการอนรัุกษ์ 
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517 101     คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น                          3(2-2-5) 

        (Introduction to Computers)   

         วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์     องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์     แนวคิดด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 

และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  ระบบจํานวน  พีชคณิตแบบบูล  ข้อมูลและระบบสารสนเทศ  การประมวลผลแบบ

อิเล็กทรอนิกส์  แนะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยี เค รือข่ายคอมพิวเตอร์  

ภาษาคอมพิวเตอร์  ความรู้พืน้ฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์   หลกัการแก้ปัญหาด้วย

คอมพิวเตอร์  การออกแบบและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดบัสงูเพ่ือแก้ปัญหาด้านตา่งๆ  โครงสร้าง

การควบคมุพืน้ฐาน  แถวลาํดบั โปรแกรมยอ่ย 

 

518 100  จุลชีววิทยาในชวีิตประจาํวนั               2(1-2-3) 

    (Microbiology in Everyday life) 

    การใช้ประโยชน์ของจลุนิทรีย์ และความสาํคญัของจลุนิทรีย์ท่ีมีตอ่วงการอาหาร  อตุสาหกรรม  

การเกษตรและการแพทย์ตอ่มนษุย์ในชีวติประจําวนั 

 

518 101  เทคโนโลยกีารเพาะเห็ด                 2(1-2-3) 

    (Mushroom Cultivation Technology) 

    การเพาะเห็ด  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเพ่ิมผลผลติของเห็ด  การประเมินความคุ้มคา่ในการเพาะเห็ด 

 

554 101  สมุนไพรพืน้ฐาน                             3(3-0-6) 

              (Elementary Herbal Medicines) 

               พืชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ีมีความสมัพันธ์ต่อชีวิตประจําวนั  เน้นการใช้เป็นยารักษาโรค  

อาหาร  เคร่ืองสาํอางและพืชพิษ 

 

554 102  ความรู้พืน้ฐานด้านยา                 3(3-0-6) 

    (Basic Drug Knowledge) 

    ยาบําบดัโรคโดยทัว่ไป  โดยจะเรียนรู้เก่ียวกับคณุสมบตัิทัว่ไปของยาบําบดัโรค  แหล่งท่ีมาของยา  

การแพร่กระจายของยา  ขนาดใช้  ความแรง  พิษ  การแบง่ประเภทของยา  การใช้ยาในทางท่ีถกูต้อง  การปอ้งกนั

การใช้ยาผิด  ยาสามัญประจําบ้าน  ยาท่ีรับจากร้านขายยาโดยไม่ต้องใช้ใบสัง่ยา  สารเสพติด  กฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัยาท่ีบคุคลทัว่ไปควรทราบ  ลกัษณะการใช้ยาในสงัคมไทย 

 

554 103  มนุษย์กับสารพิษ                            3(3-0-6) 

              (Man and Toxic Substances)                  

    พิษจากสารเคมี  อาหาร  และสิง่อ่ืนๆ ท่ีพบทัว่ไปในชีวิตประจําวนั  รวมทัง้การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  การปอ้งกนัและการเลอืกใช้สารอปุโภคบริโภคเพ่ือให้ผู้ใช้ปลอดภยัจากพิษเหลา่นัน้ 
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554 104   อาหารเพื่อสุขภาพ                           3(3-0-6) 

              (Food for Health)                    

            ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัความต้องการอาหารของร่างกาย องค์ประกอบของอาหาร สขุลกัษณะของ

อาหารกบัสขุภาพ อาหารท่ีไมไ่ด้สดัสว่นกบัโรค อปุนิสยัการรับประทานอาหารกบัสขุภาพ ปัญหาโภชนาการ 
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