




คาํนํา 
 

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   ไดป้รับปรุง
รายวิชาของทุกสาขาวิชาในคณะ ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั,นสูง  พ.ศ. 2556  และให้สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ซึ2 งจะทาํใหก้ารเรียนการสอนมีการพฒันา มีหลกัสูตรที2ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพยิ2งขึ,น โดยเนื,อหา
รายวชิาฉบบันี,แสดงถึงกลุ่มวชิา รหสัวชิา ลกัษณะรายวชิา และคาํอธิบายรายวิชา โดยจดัรายวิชาไวใ้น
หมวดวชิาศึกษาทั2วไปและหมวดวชิาเฉพาะอยา่งชดัเจน ทาํใหค้ณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ สามารถนาํไปใชใ้นหลกัสูตรต่าง ๆ ไดต้ั,งแต่ภาคการศึกษาที2 1 ปีการศึกษา 2557 เป็น
ตน้ไป 

 
 
                คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 

 
                    หน้า 

วตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ      ก 
ปรัชญาการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ                                      ข 
ปรัชญาการจดัการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                           ค 

การกาํหนดตวัเลข ความหมายของเลขรหสัรายวชิา         1 
รหสัวชิา ลกัษณะรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิาสาขาวชิาคณิตศาสตร์     2 
รหสัวชิา ลกัษณะรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิาสาขาวชิาเคมี 8 
รหสัวชิา ลกัษณะรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิาสาขาวชิาชีววทิยา                 13 
รหสัวชิา ลกัษณะรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิาสาขาวชิาฟิสิกส์                                                   20 
รหสัวชิา ลกัษณะรายวชิา และคาํอธิบายรายวชิาสาขาวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ                     23 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-ก- 

 

วตัถุประสงค์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มี
วตัถุประสงคพ์ฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสู่ีความเป็นเลิศ มีความสามารถในการ
ปรับตัวกับการเปลี2ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเทคโนโลยี สร้างงานวิจัยและ
สิ2 งประดิษฐ์ นวตักรรม ที2 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการที2หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของสังคม ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ2นและ
อนุรักษสิ์2งแวดลอ้ม 
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ปรัชญาการศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   

 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ   จดัการศึกษาโดยมุ่งเนน้ความเป็นเลิศดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผลิตบณัฑิตนกัปฏิบติัที2เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน 
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ปรัชญาการจัดการศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   

 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมุ่งพฒันาบณัฑิตใหมี้เหตุผล วเิคราะห์งานอยา่งมีระบบ
ตามขั,นตอนของระเบียบวธีิทางวทิยาศาสตร์ มีความริเริ2มสร้างสรรค ์มีลกัษณะนิสัยใฝ่รู้และพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอ      มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที2ของตนเองและสังคม        มีจริยธรรมและคุณธรรม 
ประกอบอาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
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สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

MATHEMATICS  DIVISION 
 

รายวชิา รหัสวชิา และลกัษณะรายวชิากลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

 
1. รายวชิาเดิมที+เปลี+ยนรหสัวิชา เปลี+ยนเลขตาํแหน่งที+ 2 จากเลข 0 มาเป็นเลข 9 จาํนวน 1 วชิา คือ 
 

รายวชิาที. รหัสวชิาเดิม รหัสวชิาใหม่ ชื.อวชิา 

1 401 – 11 – 01 491 – 11 – 01 คณิตศาสตร์ทั+วไป 
(General Mathematics) 

 
 

2. รายวชิา รหสัวชิา และลกัษณะรายวชิา ที+จดัทาํใหม่ จาํนวน 3 วชิา คือ 
 

รายวชิาที. รหัสวชิา ชื.อวชิา 

1 491 – 11 – 02 คณิตศาสตร์ขั�นตน้  
(Primary Mathematics) 

2 491 – 12 – 03 แคลคูลสัและการประยกุต ์ 
(Calculus and Application) 

3 499 – 11 – 02 สถิติขั�นตน้  
(Primary Statistics) 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1.  รหัสและรายวชิา 491-11-01   คณิตศาสตร์ทั�วไป 

      General Mathematics 
2.  สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั�วไป  ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั=นสูง 
3.  ระดับรายวชิา ชั=นปีที�  1 
4.  รายวชิาบังคับก่อน – 
5.  เวลาศึกษา 54  ชั�วโมงเรียนตลอด  18  สัปดาห์ 

ทฤษฎี  3  ชั�วโมง  ปฏิบติั  –  ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา  6  ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

6.  จํานวนหน่วยกติ 3  หน่วยกิต 
7.  จุดประสงค์รายวชิา 

1.  เพื�อเขา้ใจเซต  ฟังกช์นั  ลิมิตและความต่อเนื�อง  ระบบสมการลาํดบัและอนุกรม 
ทฤษฎีบททวนิาม   

2.  เพื�อเขา้ใจระบบการคิดและการใชเ้หตุผลตามหลกัตรรกศาสตร์ 
3.  เพื�อสามารถประยกุตเ์มตริกซ์และดีเทอร์มิแนนทใ์นการแกร้ะบบสมการ  
4.  เพื�อนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ั�ว ๆ ไปในชีวติประจาํวนั 
5.  เพื�อส่งเสริมเกิดความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์มีความละเอียดรอบคอบมีเหตุผลและ

เกิดทกัษะในการแกปั้ญหา 
8. สมรรถนะรายวชิา     แสดงความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื�องตน้ โดยทั+วไปสาํหรับประยกุตใ์นชีวติประจาํวนั

และ แสดงความมีเหตุผลและมีทกัษะในการแกปั้ญหา โดยใชต้รรกะทาง
คณิตศาสตร์ 

9.  คําอธิบายรายวชิา ศึกษาความรู้เบื=องตน้เกี�ยวกบัเซต  ฟังกช์นั ลิมิตและความ   
ต่อเนื�อง  การเขียนกราฟของฟังกช์นั  ระบบสมการ  ลาํดบัและอนุกรม  ทฤษฎีบททวิ
นามตรรกศาสตร์เบื=องตน้  เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท ์ ตรีโกณมิติเบื=องตน้ 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและรายวชิา 491 – 11 – 02    คณิตศาสตร์ขั�นตน้ 
                                                                Primary Mathematics 
2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

                                         ทฤษฎี 3 ชั+วโมง ปฏิบติั – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
                 และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อเขา้ใจเรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตดักรวย ฟังกช์นัและกราฟของฟังกช์นั 
2. เพื+อเขา้ใจกราฟของฟังกช์นัผกผนั ฟังกช์นัพีชคณิต ฟังกช์นัเลขชี�กาํลงั 
    ฟังกช์นัลอการิทึม ฟังกช์นัตรีโกณมิติ และฟังกช์นัตรีโกณผกผนัและ 
    ฟังกช์นัไฮเพอร์โบลิก 
3. เพื+อเขา้ใจเซตและความสัมพนัธ์ การดาํเนินการบนเซต 
4. เพื+อสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
5. เพื+อปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค ์มีเหตุผล 
    รอบคอบ และเกิดทกัษะในการแกปั้ญหา 

8. สมรรถนะรายวชิา     แสดงความรู้ทางคณิตศาสตร์สาํหรับประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและแสดงให้
เห็นถึงการเกิดทกัษะในการแกปั้ญหา โดยใชต้รรกะทางคณิตศาสตร์ 

9. คําอธิบายรายวชิา ศึกษาเกี+ยวกบัเรขาคณิตวเิคราะห์และภาคตดักรวย เซต ความสัมพนัธ์ 
การดาํเนินการบนเซต ฟังกช์นัและกราฟของฟังกช์นั พีชคณิตของฟังกช์นั 
ฟังกช์นัประกอบ ฟังกช์นัผกผนั ฟังกช์นัพีชคณิต ฟังกช์นัเลขชี�กาํลงั 
ฟังกช์นัลอการิทึม ฟังกช์นัตรีโกณมิติ ฟังกช์นัตรีโกณผกผนั และฟังกช์นั 
ไฮเพอร์โบลิก 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและรายวชิา 491 – 12 – 03    แคลคูลสัและการประยกุต ์
    Calculus and Application 

2. สภาพรายวชิา วชิากลุ่มวชิาชีพพื�นฐาน ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

                                         ทฤษฎี 3 ชั+วโมง ปฏิบติั – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
                  และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อเขา้ใจฟังกช์นั ลิมิต และความต่อเนื+อง 
2. เพื+อนาํการหาอนุพนัธ์และการประยกุตอ์นุพนัธ์ขั�นตน้ไปใช ้
3. เพื+อนาํการหาปริพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ ปริพนัธ์จาํกดัเขต และการ 
    ประยกุตป์ริพนัธ์ขั�นตน้ไปใช ้
4. เพื+อปลูกฝังและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีระเบียบ มีความคิดสร้างสรรค ์มีเหตุผล 
    รอบคอบ และเกิดทกัษะในการแกปั้ญหา 

8. สมรรถนะรายวชิา    แสดงความรู้เกี+ยวกบัอนุพนัธ์ ปริพนัธ์และการประยกุตเ์พื+อใชแ้กปั้ญหาทาง
คณิตศาสตร์และแสดงทกัษะในการแกปั้ญหา อยา่งรอบคอบ และมีเหตุผลได ้

9. คําอธิบายรายวชิา ศึกษาเกี+ยวกบัฟังกช์นั ลิมิตและความต่อเนื+อง การหาอนุพนัธ์ฟังกช์นั 
         การประยกุตข์องอนุพนัธ์ การหาปริพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ 

                                       ปริพนัธ์จาํกดัเขต และการประยกุตข์องปริพนัธ์ 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อวชิา 499 – 11 – 02    สถิติขั�นตน้ 
     Primary Statistics 

2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อรู้ระเบียบวธีิการทางสถิติ 
2. เพื+อนาํความรู้เกี+ยวกบัสถิติพื�นฐานไปใช ้
3. เพื+อนาํทฤษฎีความน่าจะเป็นไปใช ้
4. เพื+อการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื+องและต่อเนื+อง 
5. เพื+อนาํการสุ่มตวัอยา่ง การแจกแจงของกลุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า  
    การทดสอบสมมติฐานไปประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัและการดาํเนินชีวิต 
6. เพื+อปลูกฝังนิสัย และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความละเอียด รู้จกัเหตุผล 

8. สมมรรถนะรายวชิา  1. แสดงความรู้เกี+ยวกบัทฤษฎีทางสถิติได ้
 2. ใชท้ฤษฎีทางสถิติเพื+อการวจิยัและการดาํเนินชีวติได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ศึกษาเกี+ยวกบัสถิติพื�นฐาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ

ไม่ต่อเนื+องและต่อเนื+อง การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงกลุ่มตวัอยา่งการประมาณ
ค่า การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย 
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รายวชิา รหัสวชิา และลกัษณะรายวชิากลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

 

รายวชิา รหสัวชิา และลกัษณะรายวชิา ที+จดัทาํใหม่ จาํนวน 12 วชิา คือ 

 

รายวชิาที. รหัสวชิา ชื.อวชิา 

1 492 – 11 – 02 เคมีขั�นตน้ 
(Primary Chemistry) 

2 492 – 11 – 03 ปฏิบติัการเคมีขั�นตน้  
(Primary Chemistry Laboratory) 

3 492 – 13 – 02 เคมีอินทรียข์ั�นตน้  
(Primary Organic Chemistry) 

4 492 – 13 – 03 ปฏิบติัการเคมีอินทรียข์ั�นตน้ 
(Primary Organic Chemistry   Laboratory) 

5 493 – 11 – 02 ชีววทิยาขั�นตน้  
(Primary Biology ) 

6 493 – 11 – 03 ปฏิบติัการชีววทิยาขั�นตน้ 
 (Primary Biology Laboratory) 

7 493 – 11 – 04 วทิยาศาสตร์เพื+อคุณภาพชีวิต  
(Sciences for Life Quality) 

8 493 – 16 – 05 มนุษยก์บัสิ+งแวดลอ้ม  
(Human and Environment) 

9 493 – 25 – 02 จุลชีววทิยาขั�นตน้  
(Primary Microbiology) 

10 493 – 25 – 03 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาขั�นตน้  
(Primary Microbiology) 

11 497 – 11 – 02 ฟิสิกส์ขั�นตน้  
(Primary Physics) 

12 497 – 11 – 03 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั�นตน้  
(Primary Physics Laboratory) 
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สาขาวชิาเคมี 

  CHEMISTRY  DIVISION  

 
รายวชิา  รหสัวชิา  และลกัษณะรายวชิา ที+จดัทาํใหม่ จาํนวน 4 วชิา คือ 

 

รายวชิาที, รหัสวชิา ชื,อวชิา 

1 492 – 11 – 02 เคมีขั�นตน้ 

   (Primary Chemistry) 

2 492 – 11 – 03 ปฏิบติัการเคมีขั�นตน้ 

   (Primary Chemistry Laboratory) 

3 492 – 13 – 02 เคมีอินทรียข์ั�นตน้ 

   (Primary Organic Chemistry) 

4 
  

492 – 13 – 03 ปฏิบติัการเคมีอินทรียข์ั�นตน้ 
(Primary Organic Chemistry   Laboratory) 
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ลกัษณะรายวชิา 

1. รหัสและชื.อวชิา  492 – 11– 02 เคมีขั�นตน้ 
 Primary Chemistry 

2. สภาพรายวชิา  วชิาศึกษาทั+วไป 

3. ระดับรายวชิา   ปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน      – 
5. เวลาศึกษา  54 ชั+วโมงเรียน ตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั –ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ  3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

  1. เพื+อใหรู้้สมบติั และชนิดของสสาร ตลอดจนการเปลี+ยนแปลงของสสาร 
2. เพื+อใหรู้้พื�นฐานของทฤษฎีอะตอม โมเลกุล ไอออน และความสัมพนัธ์เชิงมวล 
   ของสาร 
3. เพื+อใหรู้้หลกัการขั�นตน้ของระบบพีริออดิก และการเกิดพนัธะเคมี 
4. เพื+อใหรู้้หลกัการขั�นตน้เรื+องสารละลาย สมดุลไอออนในนํ�า และไฟฟ้าเคมี 
5. เพื+อใหรู้้โครงสร้าง สมบติั และปฏิกิริยาของสารอินทรียเ์บื�องตน้ 
6. เพื+อใหเ้ขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาสิ+งแวดลอ้ม โดยใชค้วามรู้ทางเคมี 
7. เพื+อใหส้ามารถนาํวชิาเคมีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัและในสาขา 
   ช่างเทคนิค 
8. เพื+อปลูกฝังและส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรคมี์เหตุผลและมี 
   ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา 

8. สมรรถนะรายวชิา      1. ระบุสารประกอบอินทรียแ์ละสารประกอบอนินทรียไ์ด ้
  2. เขียนโครงสร้างและอ่านชื+อสารประกอบเคมีได ้

 3. คาํนวณมวลสารสัมพนัธ์เบื�องตน้ได ้
9. คําอธิบายรายวชิา  สสาร และการเปลี+ยนแปลง พื�นฐานของทฤษฎีอะตอม โมเลกุล ไอออน 

ความสัมพนัธ์เชิงมวลของสาร ระบบพีริออดิก พนัธะเคมี สารละลาย 
ไฟฟ้าเคมี สมดุลไอออนในนํ� า เคมีอินทรียเ์บื�องตน้ เคมีสิ+งแวดลอ้ม 
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ลกัษณะรายวชิา 

1. รหัสและชื.อวชิา  492 – 11 – 03 ปฏิบติัการเคมีขั�นตน้ 
  Primary Chemistry Laboratory 

2. สภาพรายวชิา  วชิาศึกษาทั+วไป 

3. ระดับรายวชิา  ปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน    402 – 11 – 01 เคมีขั�นตน้หรือเรียนควบคู่ 
5. เวลาศึกษา  54 ชั+วโมงเรียน ตลอด 18 สัปดาห์ 
  ทฤษฎี –ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
  และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
6. หน่วยกติ  1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

   1. เพื+อใหรู้้จกัใชเ้ทคนิค และวธีิการใชอุ้ปกรณ์ในการทดลองทางเคมีอยา่งถูกตอ้ง 
2. เพื+อใหมี้ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ เครื+องมือ การคาํนวณ และอภิปรายผลการ 
   ทดลองทางเคมีได ้
3. เพื+อพฒันาทกัษะ และจิตพิสยัในการปฏิบติังานดา้นการทดลองที+เป็นระบบ 
4. เพื+อพฒันาเจตคติที+ดีต่อการแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

  5. เพื+อใหส้ามารถนาํหลกัการในการทดลองทางเคมีไปประยกุตใ์ชใ้นสาขา 
      ช่างเทคนิค 

8. สมรรถนะรายวชิา      1. เลือกใชเ้ทคนิควธีิการและอุปกรณ์ในการทดลองทางเคมีขั�นตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                                          เหมาะสม 
  2. นาํความรู้และทกัษะที+ไดจ้ากการทดลองทางเคมีขั�นตน้ไปใชก้บัสาขาที+ เกี+ยวขอ้งได ้
9. คําอธิบายรายวชิา   ปฏิบติัการเกี+ยวกบัการใชเ้ทคนิคการทดลองทางเคมีเบื�องตน้ ความสัมพนัธ์เชิง 
   มวลในปฏิกิริยาเคมี การเตรียมสารละลายและการหาความเขม้ขน้ของสาร 

ละลายโดยการไทเทรต สมบติัทางกายภาพของสารละลาย ปฏิบติัการเกี+ยวกบั 
ไฟฟ้าเคมีปฏิบติัการเกี+ยวกบัสมบติัของธาตุและสารประกอบการศึกษาสมบติั 
และปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือและสารอินทรีย ์ปฏิบติัการเคมีที+เกี+ยวกบั 
สิ+งแวดลอ้ม 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อวชิา  492 – 13 – 02 เคมีอินทรียข์ั�นตน้ 

  Primary Organic Chemistry 

2. สภาพรายวชิา  วชิาศึกษาทั+วไป 

3. ระดับรายวชิา  ปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน    402 – 11 – 01 เคมีขั�นตน้ 
5. เวลาศึกษา  54 ชั+วโมงเรียน ตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ  3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

  1. เพื+อใหรู้้ประโยชน์และความสาํคญัของวชิาอินทรียเ์คมี 
2. เพื+อใหเ้ขา้ใจโครงสร้างของสารอินทรีย ์
3. เพื+อใหเ้ขา้ใจสูตร สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมี และการเตรียมสารอินทรีย ์
4. เพื+อใหเ้ขา้ใจวธีิการทดสอบสมบติัทางกายภาพ และทางเคมีของสารอินทรีย ์
5. เพื+อพฒันาเจตคติที+ดีต่อการแกปั้ญหาโดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

8. สมรรถนะรายวชิา      1. ระบุประโยชน์และความสาํคญัของวชิาอินทรียเ์คมีได ้
2. เขียนโครงสร้างและอ่านชื+อสารประกอบอินทรียเ์คมีได ้
3.  เขียนสมการการเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรียไ์ด ้

9. คําอธิบายรายวชิา  ศึกษาเกี+ยวกบัสารประกอบอินทรีย ์สารประกอบอะลิฟาติก 
อะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อลัคิลเฮไลด ์
แอลกอฮอลฟี์นอล อีเทอร์ อลัดีไฮดแ์ละคีโตน กรดอินทรียแ์ละอนุพนัธ์ 
กรดอินทรีย ์และสารประกอบเอมีน 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อวชิา 492 – 13 – 03 ปฏิบติัการเคมีอินทรียข์ั�นตน้ 

  Primary Organic Chemistry Laboratory 
2. สภาพรายวชิา  วชิาศึกษาทั+วไป 

3. ระดับรายวชิา  ปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน 492 – 13 – 02 เคมีอินทรียข์ั�นตน้ หรือเรียนควบคู่ 
5. เวลาศึกษา  54 ชั+วโมงเรียน ตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี –ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ  1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา  

1. เพื+อใหรู้้จกัอุปกรณ์ที+ใชใ้นการปฏิบติัทางเคมี 
2. เพื+อใหมี้ทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์และเครื+องมือในการปฏิบติัทางเคมี 
3. เพื+อใหมี้ทกัษะในการทดสอบสมบติัทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย ์
4. เพื+อพฒันาทกัษะในการปฏิบติัทางเคมี 
5. เพื+อพฒันาเจตคติที+ดีต่อการแกปั้ญหา โดยการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

8. สมรรถนะรายวชิา  1. เลือกใชเ้ครื+องมือและอุปกรณ์ในการทาํปฏิบติัการทางเคมีอินทรีย ์ไดถู้กตอ้ง  
                                          เหมาะสม 

2. ทดสอบสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอินทรียไ์ด ้
9.คําอธิบายรายวชิา  ปฏิบติัการเกี+ยวกบัการทดสอบสมบติัของสารไฮโดรคาร์บอน การทาํสาร 

 ใหบ้ริสุทธิk  การวเิคราะห์องคป์ระกอบของสารอินทรีย ์และการทดสอบ 
 สมบติัของสารตามหมู่ฟังกช์นั 
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สาขาวชิาชีววทิยา 

BIOLOGY  DIVISION 
 

 รายวชิา รหสัวชิา และลกัษณะรายวชิา ที+จดัทาํใหม่ จาํนวน 6 วชิา คือ 

 
รายวชิาที, รหัสวชิา ชื,อวชิา 

1 493 – 11 – 02 ชีววทิยาขั�นตน้  
(Primary Biology) 

 2 493 – 11 – 03 ปฏิบติัการชีววทิยาขั�นตน้ 
 (Primary Biology Laboratory) 

3 493 – 11 – 04 วทิยาศาสตร์เพื+อคุณภาพชีวิต  
(Sciences for Life Quality) 

 4 493 – 16 – 05 มนุษยก์บัสิ+งแวดลอ้ม  
(Human and Environment) 

5 493 – 25 – 02 จุลชีววทิยาขั�นตน้  
(Primary Microbiology) 

 6 493 – 25 – 03 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาขั�นตน้  
(Primary Microbiology Laboratory) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อวชิา 493 – 11 – 02    ชีววทิยาขั�นตน้ 
      Primary Biology 

2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. จํานวนหน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อเขา้ใจพื�นฐานของสิ+งมีชีวติ กลไกและเมแทบอลิซึมของชีวติ 
    เบื�องตน้ 
2. เพื+อเขา้ใจพื�นฐานเรื+องเนื�อเยื+อและโครงสร้างของสิ+งมีชีวติ 
3. เพื+อเขา้ใจเรื+องการจาํแนกสิ+งมีชีวติเบื�องตน้ 
4. เพื+อเขา้ใจพื�นฐานและกระบวนการทางนิเวศวทิยาและพนัธุศาสตร์ 
    เบื�องตน้ได ้
5. เพื+อใหผู้เ้รียนมีเจตคติที+ดีต่อการศึกษาวชิาทางดา้นชีววิทยา 

8. สมรรถนะรายวชิา    1. ระบุลกัษณะพื�นฐานของสิ+งมีชีวิต กลไกและเมแทบอลิซึมของสิ+งมีชีวติ 
                                        เบื�องตน้ได ้
                                     2. ระบุลกัษณะพื�นฐานของเนื�อเยื+อและโครงสร้างของสิ+งมีชีวติเบื�องตน้ได ้
                                     3. สามารถจาํแนกสิ+งมีชีวติเบื�องตน้ได ้
                                     4. สามารถรวมความสัมพนัธ์ของสิ+งมีชีวติภายในระบบนิเวศเบื�องตน้ได ้
                                     5. ระบุลกัษณะการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมเบื�องตน้ได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ศึกษาเกี+ยวกบัพื�นฐานของสิ+งมีชีวติ กลไกและเมแทบอลิซึมของสิ+งมีชีวติ 

เบื�องตน้ เนื�อเยื+อและโครงสร้างพืช เนื�อเยื+อและโครงสร้างสัตว ์
การจาํแนกสิ+งมีชีวิตเบื�องตน้ นิเวศวทิยาและหลกัพนัธุศาสตร์เบื�องตน้ 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อวชิา 493 – 11 – 03    ปฏิบติัการชีววทิยาขั�นตน้ 
    Primary Biology Laboratory 

2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน 493 – 11 – 02 ชีววทิยาขั�นตน้ หรือเรียนควบคู่กนั 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. จํานวนหน่วยกติ 1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

            1. เพื+อฝึกทกัษะการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ในปฏิบติัการชีววทิยาเบื�องตน้ 
2. เพื+อฝึกทกัษะการทดสอบเรื+องสารอาหารขั�นตน้ในปฏิบติัการชีววทิยาได ้
3. เพื+อฝึกทกัษะการเตรียมสไลดเ์รื+องการแบ่งเซลลข์ั�นตน้ในปฏิบติัการชีววทิยา 
4. เพื+อฝึกทกัษะการเตรียมสไลดเ์รื+องเนื�อเยื+อ โครงสร้างพืช และสัตวเ์บื�องตน้ 
5. เพื+อจดัจาํแนกลกัษณะสิ+งมีชีวติเบื�องตน้ได ้
6. เพื+อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ภายในระบบนิเวศเบื�องตน้ได ้
7. เพื+อเขา้ใจถึงลกัษณะทางพนัธุกรรมและความน่าจะเป็นทางพนัธุศาสตร์ 
   เบื�องตน้ 

8. สมรรถนะรายวชิา     1. ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ในการศึกษาเซลลแ์ละเนื�อเยื+อของสิ+งมีชีวิตได ้
                                      อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                                      2. ทดสอบสารอาหารพื�นฐานในปฏิบติัการชีววทิยาได ้
                                      3. จาํแนก และระบุความสัมพนัธ์ของสิ+งมีชีวติในระบบนิเวศเบื�องตน้ได ้
                                      4. ทดสอบการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมเบื�องตน้ได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ปฏิบติัการเกี+ยวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ เซลล ์การลาํเลียงสารผา่นเซลล ์

สารอาหาร การแบ่งเซลล ์เนื�อเยื+อพืช โครงสร้างพืชเบื�องตน้ เนื�อเยื+อสัตว ์
โครงสร้างสัตวเ์บื�องตน้ การจาํแนกสิ+งมีชีวติเบื�องตน้ ระบบนิเวศวทิยาและ 
พนัธุศาสตร์เบื�องตน้ 
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ลกัษณะรายวชิา 
 
1. ชื.อและรหัสวชิา 493 – 11 – 04     วทิยาศาสตร์เพื+อคุณภาพชีวติ 

    Sciences for Life Quality 
2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั –ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อเขา้ใจความรู้เบื�องตน้ทางวทิยาศาสตร์ 
2. เพื+อใหรู้้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
3. เพื+อเขา้ใจปัญหาภาวะโลกร้อน 
4. เพื+อนาํสารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวติประจาํวนั อุปกรณ์สาํนกังาน 
    และเครื+องใชไ้ฟฟ้าในบา้นมาใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5. เพื+อสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใชใ้นชีวติประจาํวนั  
    ในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
6. เพื+อมีเจตคติที+ดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 

8. สมรรถนะรายวชิา    1. ระบุความรู้เกี+ยวกบัวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
                                      เพื+อนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
                                  2. นาํความรู้เกี+ยวกบั สารสังเคราะห์ สารเคมีในชีวติประจาํวนั อุปกรณ์สาํนกังาน 

 และเครื+องใชไ้ฟฟ้าในบา้นมาใชใ้นชีวติประจาํวนั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
9. คําอธิบายรายวชิา ศึกษาความรู้เบื�องตน้ทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ปัญหาภาวะโลกร้อน สารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวิตประจาํวนั 
อุปกรณ์สาํนกังานและเครื+องใชไ้ฟฟ้าในบา้น 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อวชิา 493 – 16 – 05      มนุษยก์บัสิ+งแวดลอ้ม 
     Human and Environment 

2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั –ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อรู้ถึงววิฒันาการของมนุษยก์บัสิ+งแวดลอ้ม 
2. เพื+อเขา้ใจความหมายของนิเวศวทิยา และความสัมพนัธ์ที+มีต่อ 
   สิ+งแวดลอ้ม 
3. เพื+อเขา้ใจความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติและหลกัการอนุรักษ ์
4. เพื+อเขา้ใจถึงสาเหตุและปัญหาของมลภาวะสิ+งแวดลอ้ม   
และ แนวทางป้องกนั 
5. เพื+อเขา้ใจหลกัการของการจดัการสิ+งแวดลอ้ม และการประเมิน 
    ผลกระทบสิ+งแวดลอ้มเบื�องตน้ 
6. เพื+อสามารถประยกุตค์วามรู้ดา้นการอนุรักษสิ์+งแวดลอ้มมาใชใ้น 
    ชีวติประจาํวนั 
7. เพื+อใหมี้เจตคติที+ดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์ 

8. สมรรถนะรายวชิา     1. จดัเรียงลาํดบัววิฒันาการของมนุษยก์บัสิ+งแวดลอ้มเบื�องตน้ได ้
                                    2. ระบุความสัมพนัธ์ของสิ+งมีชีวติกบัสิ+งแวดลอ้มในระบบนิเวศได ้
                                    3. ดาํเนินการโครงการเกี+ยวกบัสิ+งแวดลอ้มพร้อมประเมินผลการดาํเนินการได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ศึกษาววิฒันาการของมนุษยก์บัสิ+งแวดลอ้ม ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และ

การอนุรักษ ์ มลพิษสิ+งแวดลอ้ม  
                                      การจดัการสิ+งแวดลอ้ม และ การประเมินผลกระทบสิ+งแวดลอ้มเบื�องตน้ 
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ลกัษณะรายวชิา 
 
1. รหัสและชื.อวชิา 493 – 25 – 02     จุลชีววทิยาขั�นตน้ 

    Primary Microbiology 
2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพขั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ปีที+ 2 
4. รายวชิาบังคับก่อน 493 – 11 – 02 ชีววทิยาขั�นตน้ 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ 3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา  
 1. เพื+อรู้ความหมาย ความสาํคญัประวติั พฒันาการ วธีิการศึกษาทางจุล 
    ชีววทิยาและชนิดของจุลินทรีย ์

2. เพื+อรู้ความแตกต่างของเซลลแ์บบ Prokaryote และ Eukaryote 
3. เพื+อรู้โครงสร้าง หนา้ที+ การเจริญและปัจจยัที+มีผลต่อการเจริญ 
4. เพื+อเขา้ใจขั�นตอนของกระบวนการฆ่าและการยบัย ั�งการเจริญของ 
   จุลินทรีย ์
5. เพื+อเขา้ใจ metabolism พนัธุกรรม การจดัหมวดหมู่ของจุลินทรีย ์
6. เพื+อเขา้ใจการเกิดโรค และการสร้างภูมิคุม้กนั 
7. เพื+อนาํไปใชก้บัวชิาชีพและชีวติประจาํวนัได ้

8. สมรรถนะรายวชิา    1. เปรียบเทียบความแตกต่างของเซลลแ์บบ prokaryote และ eukaryote ได ้
 2. ระบุลกัษณะ การดาํรงชีพของจุลินทรียเ์บื�องตน้ได ้
 3. ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางจุลชีววทิยาเบื�องตน้ในการดาํเนินชีวติได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ความหมาย ความสาํคญั ประวติั พฒันาการและวธีิการศึกษาทางจุลชีววทิยา 

ชนิดของจุลินทรียร์วมทั�งไวรัส และไวรอยด ์การเปรียบเทียบเซลลแ์บบ 
Prokaryote และ Eukaryote โครงสร้าง หนา้ที+ การเจริญ ปัจจยัที+มีผลต่อ 
การเจริญ การฆ่า และการยบัย ั�งการเจริญ metabolism พนัธุกรรม การจดั 
หมวดหมู่ของจุลินทรีย ์การเกิดโรคและภูมิคุม้กนัเบื�องตน้การประยกุตใ์ช ้      
จุลชีววทิยาในชีวติประจาํวนั 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อวชิา 493 – 25 – 03    ปฏิบติัการจุลชีววทิยาขั�นตน้ 
      Primary Microbiology Laboratory 

2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 2 
4. รายวชิาบังคับก่อน 493-25-02 จุลชีววทิยาขั�นตน้หรือเรียนควบคู่กนั 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี – ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. จํานวนหน่วยกติ 1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา  

1. เพื+อฝึกปฏิบติัการใชอุ้ปกรณ์และเครื+องมือทางจุลวทิยาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2. เพื+อฝึกปฏิบติัการเตรียมสไลดแ์ละยอ้มสีเพื+อศึกษาจุลินทรีย ์
3. เพื+อฝึกปฏิบติัการเทคนิคปลอดเชื�อและเตรียมอาหารเลี�ยงเชื�อ 
4. เพื+อฝึกปฏิบติัการแยกเชื�อบริสุทธิk และศึกษาคุณสมบติัของเชื�อ 
 5. เพื+อประยกุตเ์ทคนิคปลอดเชื�อไปใชใ้นชีวติประจาํวนั  

8. สมรรถนะรายวชิา    1. ปฏิบติังานเกี+ยวกบัเทคนิคทางจุลชีววทิยาขั�นตน้ได ้
  2. จดัเตรียมอาหารเลี�ยงเชื�อและเลือกใชว้ธีิการที+เหมาะสมในการแยก  
      เชื�อจุลินทรียแ์ต่ละชนิดโดยเทคนิคทางจุลชีววทิยาได ้
  3. ตรวจสอบคุณสมบติัของจุลินทรียไ์ด ้
  4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคปลอดเชื�อในชีวติประจาํวนัได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ปฏิบติัการเกี+ยวกบัอุปกรณ์และเครื+องมือเบื�องตน้ทางจุลชีววทิยา การกาํจดั 

เชื�อการเตรียมอาหารเลี�ยงเชื�อ การแยกเชื�อบริสุทธิk  การเลี�ยงเชื�อจุลินทรีย ์
คุณสมบติัของเชื�อ การเจริญของจุลินทรียใ์นอาหารแขง็และอาหารเหลว 
การควบคุมและการตรวจแยกจุลินทรียใ์นสิ+งแวดลอ้ม 
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สาขาวชิาฟิสิกส์ 

PHYSICS   DIVISION 
 

 รายวชิา รหสัวชิา และลกัษณะรายวชิา ที+จดัทาํใหม่ จาํนวน 2  วชิา คือ 
 

รายวชิาที, รหัสวชิา ชื,อวชิา 

1 497 – 11 – 02 ฟิสิกส์ขั�นตน้  
(Primary Physics) 

 2 497 – 11 – 03 ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั�นตน้  
(Primary Physics Laboratory) 
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ลกัษณะรายวชิา 
 
1. รหัสและชื.อวชิา 497-11-02    ฟิสิกส์ขั�นตน้ 

     Primary Physics 
2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 

4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั –ชั+วโมงต่อสัปดาห์ และ 
นกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 6 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ  3 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา  

1. เพื+อเขา้ใจระบบการคิดและการใชเ้หตุผลเพื+อแกปั้ญหาตามหลกัวทิยาศาสตร์ได ้
2. เพื+อรู้หลกัการพื�นฐานทางฟิสิกส์เกี+ยวกบัหน่วยเวกเตอร์ การเคลื+อนที+ กฎของ 
    นิวตนั ความร้อน คลื+นไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้าและ 
    ฟิสิกส์และเทคโนโลย ีพร้อมกบันาํมาประยกุตใ์ช ้
3. เพื+อเขา้ใจประโยชน์ของวิชาฟิสิกส์และนาํไปใชก้บังานช่างเทคนิคใน 
    ชีวติประจาํวนั 
4. เพื+อเห็นความสาํคญัและสามารถสร้างเจตคติที+ดีต่อวทิยาศาสตร์ 

8. สมรรถนะรายวชิา 1. คาํนวณเกี+ยวกบั หน่วย เวกเตอร์ การเคลื+อนที+ กฎของนิวตนั ความร้อน   
                                         คลื+น ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้า เชิงประยกุตไ์ด ้
 2. สามารถนาํความรู้และทกัษะการคาํนวณไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาชีพได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ศึกษาความรู้ขั�นตน้เกี+ยวกบัหน่วย เวกเตอร์การเคลื+อนที+กฎของนิวตนั 

ความร้อน คลื+น ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็กไฟฟ้าและ 
ฟิสิกส์และเทคโนโลย ี
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ลกัษณะรายวชิา 
 
1. รหัสและชื.อวชิา 497 – 11 – 03    ปฏิบติัการฟิสิกส์ขั�นตน้ 

   Primary Physics Laboratory 
2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป ในหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั�นสูง 

3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 

4. รายวชิาบังคับก่อน 497 – 11 – 01 ฟิสิกส์ขั�นตน้หรือเรียนควบคู่ 
5. เวลาศึกษา 54 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี –ชั+วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบติั 3 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ 1 หน่วยกิต 

7. จุดประสงค์รายวชิา 

                              1. เพื+อฝึกใชอุ้ปกรณ์พื�นฐานทางฟิสิกส์ขั�นตน้และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
2. เพื+อฝึกทกัษะกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์เบื�องตน้จนสามารถทาํการ

ทดลองเพื+อแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองเอง 
3. เพื+อพฒันาความคิดริเริ+มสร้างสรรค ์ความเชื+อมั+นในตนเองโดยใหรู้้จกั 
    หาขอ้มูลดว้ยวธีิการทดลองไดด้ว้ยตนเอง 
4. เพื+อรู้จกัขอบเขตจาํกดัของอุปกรณ์ในการทดลองและฝึกการทาํงาน 
    ร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 
5. เพื+อฝึกการประยกุตค์วามรู้ที+ไดจ้ากทดลองและสามารถเชื+อมโยงกบัทฤษฏีได ้

8.สมรรถนะรายวชิา 1. ประเมินปัญหาและเลือกใชอุ้ปกรณ์และวธีิการทดลองทางฟิสิกส์ให ้ 
                                          เหมาะสมกบัปัญหา เพื+อแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถนาํทกัษะในการทาํปฏิบติัการไปประยกุตใ์ชก้บัวชิาชีพได ้
9. คําอธิบายรายวชิา ปฏิบติัการทดลองเกี+ยวกบับางหวัขอ้เกี+ยวกบัเครื+องมือวดัเบื�องตน้การสมดุล 

แรง การเคลื+อนที+คลื+นความร้อน แสง เสียง แม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์และ 
เทคโนโลย ี
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สาขาวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 

PHYSICAL EDUCATION AND 

RECREATION DIVISION 
 
รายวชิา รหัสวชิา และลกัษณะรายวชิากลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 

 
รายวชิา รหสัวชิา และลกัษณะรายวชิา ที+จดัทาํใหม่ 4 รายวิชา 

 

รายวชิาที. รหัสวชิา ชื.อวชิา 

1 496 – 11 – 01 พลศึกษา  
(Physical Education) 

2 496 – 12 – 01 นนัทนาการ 
 (Recreation) 

3 496 – 13 – 03 กิจกรรม 
 (Activities) 

4 496 – 13 – 05 สวสัดิศึกษา  
(Safety Education) 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อ  496 – 11 – 01     พลศึกษา 
    Physical Education 

2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป  
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 

5. เวลาศึกษา 36 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์   
ทฤษฎี – ชั+วโมง ปฏิบติั 2 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ 1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อใหมี้ความรู้พื�นฐานเกี+ยวกบัทกัษะทางพลศึกษาและอธิบายถึงวชิาเรียนได ้
2. เพื+อสามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองได ้
3. เพื+อเห็นคุณค่าของสวสัดิภาพในกิจกรรมพลศึกษาและนาํไปใชใ้น         
ชีวติประจาํวนัได ้
4. เพื+อใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าของกิจกรรมพลศึกษาเพื+อพฒันาทางดา้นร่างกาย  
จิตใจ  อารมณ์  และอยูร่่วมกบับุคคลอื+นในสังคมได ้

8. สมรรถนะรายวชิา    1. ใชท้กัษะทางพลศึกษาเพื+อเพิ+มสมรรถนะทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
 2. ใชท้กัษะความรู้ทางพลศึกษาถ่ายทอดใหค้นในสังคมนาํไปปฏิบติัและ

ประยกุตใ์ชไ้ด ้
9. คําอธิบายรายวชิา กิจกรรมพลศึกษา การส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย สวสัดิภาพ กฎ กติกา มารยาท 

ในการแข่งขนักีฬา โดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 



 25

ลกัษณะรายวชิา 
 
1. รหัสและชื.อ 496 – 12 – 01     นนัทนาการ 

       Recreation 
2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป  
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5.  เวลาศึกษา 36 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี – ชั+วโมง ปฏิบติั 2 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ 1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อรู้ถึงลกัษณะกิจกรรมและรูปแบบนนัทนาการขององคก์รต่างๆและนาํไปใช้
ประโยชน์ในชิวิตประจาํวนัได ้
2. เพื+อมีทกัษะการจดักิจกรรมนนัทนาการและสามารถนาํไปเผยแพร่กบับุคคลอื+น
ในสังคมได ้
3. เพื+อเลือกกิจกรรมนนัทนาการที+เหมาะสมกบัตนเองตลอดจนนาํไปประยกุตใ์ช้
กบัองคก์รต่างๆได ้
4. เพื+อเห็นคุณค่าของกิจกรรมนนัทนาการนาํไปใชพ้ฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ      
อารมณ์  สังคมและสติปัญญาได ้

8. สมรรถนะรายวชิา     1. สามารถจดักิจกรรมนนัทนาการในหน่วยงานของตนเองได ้
2. ใชท้กัษะทางนนัทนาการเพื+อพฒันาทางดา้นร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคม 

9. คําอธิบายรายวชิา กิจกรรมนนัทนาการขององคก์รต่าง ๆ การจดักิจกรรมนนัทนาการในโอกาสต่างๆ  
และเลือกกิจกรรมนนัทนาการที+ทนัสมยั เช่น คาราโอเกะ ค่ายพกัแรม หรืออื+นๆ 
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ลกัษณะรายวชิา 
 

1. รหัสและชื.อ  496 – 13 – 03    กิจกรรม 
                           Activities 

2. สภาพรายวชิา  วชิาศึกษาทั+วไป  
3. ระดับรายวชิา  ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5. เวลาศึกษา  36 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 

ทฤษฎี – ชั+วโมง ปฏิบติั 2 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

6. หน่วยกติ  1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพื+อใหมี้ความรู้สามารถจดักิจกรรมได ้
2. เพื+อใหมี้ทกัษะในการจดักิจกรรมในหมู่คณะและองคก์รได ้
3. เพื+อสร้างทศันคติที+ดีต่การนาํไปใชใ้นองคก์รที+เป็นประโยชน์ต่อคนสังคมได ้

8. สมรรถนะรายวชิา        1. ดาํเนินการจดักิจกรรมเพื+อเพิ+มทกัษะกระบวนการทาํงานเป็นหมู่คณะ 
   2. นาํกิจกรรมไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ 
9. คําอธิบายรายวชิา กิจกรรมโดยกระบวนการกลุ่ม หรือดาํเนินกิจกรรมโดยคาํแนะนาํและควบคุม

ของผูส้อนตลอดเวลา เพื+อใหเ้กิดความรู้และการฝึกทกัษะในการนาํไปใชที้+เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม การฝึกการจดักิจกรรมเกี+ยวกบัชมรมและสโมสรของ
นกัศึกษา การจดักิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติและสิ+งแวดลอ้ม    การจดักิจกรรม
ส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย 
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ลกัษณะรายวชิา 
 
1. รหัสและชื.อ 496 – 13 – 05    สวสัดิศึกษา 

      Safety  Education 
2. สภาพรายวชิา วชิาศึกษาทั+วไป  
3. ระดับรายวชิา ชั�นปีที+ 1 
4. รายวชิาบังคับก่อน – 
5.  เวลาศึกษา 36 ชั+วโมงเรียนตลอด 18 สัปดาห์ 
                                      ทฤษฎี – ชั+วโมง ปฏิบติั 2 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 

และนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้นอกเวลา 1 ชั+วโมงต่อสัปดาห์ 
6. หน่วยกติ 1 หน่วยกิต 
7. จุดประสงค์รายวชิา 

          1. เพื+อปฏิบติัตนเกี+ยวกบัสวสัดิภาพในชีวติประจาํวนัได ้
2. เพื+อมีความรู้และสามารถนาํไปปฏิบติัและป้องกนัอุบติัเหตุขององคก์รและสังคม
ใหมี้ความปลอดภยัได ้
3. เพื+อสร้างทศันคติที+ดีต่อตนเองและนาํความรู้ไปเผยแพร่ของคนในองคก์รและสังคม
ได ้

8. สมรรถนะรายวชิา    สามารถนาํความรู้ดา้นสวสัดิศึกษาไปเผยแพร่และนาํไปใชก้บั 
                                     องคก์รได ้
9. คําอธิบายรายวชิา สวสัดิภาพ เพื+อป้องกนัอุบติัเหตุและการปฐมพยาบาลในสถานที+ต่าง ๆ คิดคน้

วธีิการป้องกนัอุบติัเหตุ การสร้างความปลอดภยัในสังคม 
 
 




