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คําอธิบายรายวิชา 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
102105 เคมีอินทรีย์             3(3-0-6) 
 (Organic Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน :  102103 เคมี 2 หรือ 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 หลักการและทฤษฎีทั่วไปของเคมีอินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน สารปิโตรเคมี สารอินทรีย์
แฮไลด์ แอลกอฮอล์ แอลดิไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน สเตริโอไอโซเมอริซึม 
 

102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์             1(0-3-0) 
           (Organic Chemistry Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 102105 เคมีอินทรีย์หรือเรียนควบคู่กัน 

การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีอินทรีย์ 
 

102111 เคมีพ้ืนฐาน 1             4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry 1)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุ
เรพรีเซนเททีฟและโลหะทรานสิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง  สมดุล
เคมี สมบัติท่ัวไปของกรดและเบส จลนศาสตร์เคมี 
 

102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1            1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry  Laboratory 1)  
วิชาบังคับก่อน :  102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการ ท่ีมีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทําปฏิบัติการเคมี  
สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว แบบจําลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด – เบส 
จลนศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ 
 
102113 เคมีพ้ืนฐาน 2                                                          4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry 2) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 สมดุลของกรด–เบส เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ทางเคมี เคมีไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้า
ชนิดต่างๆ โลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมี
อินทรีย์และชีวเคมีเบ้ืองต้น เคมีส่ิงแวดล้อม 
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102114 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2            1(0-3-0)  
 (Fundamental Chemistry Laboratory 2)      
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงการหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน
และเบสอ่อนอุณหเคมี  เคมีเทคนิคในการทําภาพพิมพ์เขียว  เคมีไฟฟ้า  สารประกอบโคออร์ดิ
เนชัน  ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต และเคมี
ส่ิงแวดล้อม 
 
102115   หลักเคมี                4(4-0-8) 
             (Principles of Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ศึกษาโครงสร้าง  และสมบัติตามตารางธาตุของอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์
สถานะของสาร อุณหพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส จลนพลศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า เคมี
นิวเคลียร์ 
 
102116   ปฏิบัติการหลักเคมี           1(0-3-0) 

 (Principles of Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 102115 หลักเคมี หรือเรียนควบคู่กัน  

การทดลองในห้องปฏิบัติการ ที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทําปฏิบัติการเคมี 
และการทดลองท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทฤษฎี สมบัติของแก๊ส สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส การ
หาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมี
แบบต่างๆ 
 
102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 (Physical Chemistry)        
วิชาบังคับก่อน  : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
 สมบัติของของเหลวและสารละลาย ; สมดุลวัฏภาค และกฎวัฏภาค ; กระบวนการเร่ง
ปฏิกิริยา ; อุณหพลศาสตร์เคมี และจลนพลศาสตร์เคมี 
 
102203   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์            1(0-3-0) 

(Physical Chemistry Laboratory)       
วิชาบังคับก่อน  : 102202 เคมีเชิงฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
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102204   เคมีวิเคราะห์                       4(4-0-8) 
    (Analytical Chemistry) 
วิชาบังคับก่อน  : 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2 
 หลักการและทฤษฎีของเคมีวิเคราะห์ ; วิธีการวิเคราะห์โดยการตกตะกอนและวิธี
วิเคราะห์โดยปริมาตร ; การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ ; การไทเทรตกรด-เบส ; การไทเทรต
สารประกอบเชิงซ้อน ; การไทเทรตรีดอกซ์ ; วิธีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้า ; วิธีการทางโครมาโต  
กราฟี 
 
102205  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์               1(0-3-0) 
            (Analytical Chemistry Laboratory)  
วิชาบังคับก่อน : 102204 เคมีวิเคราะห์หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองเกี่ยวกับหัวข้อในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 
 

103101 แคลคูลัส 1                       4(4-0-8) 
 (Calculus 1)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจํากัด
เขต  และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
 

103102 แคลคูลัส 2            4 (4-0-8) 
(Calculus 2) 

วิชาบังคับก่อน :  103101 แคลคูลัส 1 
เทคนิคการอินทิเกรต (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การอินทิเกรตเชิงตัวเลข ลําดับและ

อนุกรมเวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 

103103  ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 (3-0-6) 
(Probability and Statistics) 

วิชาบังคับก่อน :  103102 แคลคูลัส 2 
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงฟังก์ชันแค
แรคเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต ตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงโมเมนต์ เจเนอเรทโมเมนต์ การสุ่ม
ตัวอย่าง การประมาณการทดสอบสมมุติฐาน 

 

103104 สถิติเบ้ืองต้น             3(3-0-6) 
 (Introduction to Statistics)  
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ รวมถึงสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน  การแจกแจง
ความถี่  การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดความแปรผัน  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น  
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วย  การแจกแจงแบบปกติ  ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง  การ
ทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์  การทดสอบโดยใช้ไค-สแควร์ 
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103105 แคลคูลัส 3               4 (4-0-8) 
 (Calculus 3) 
วิชาบังคับก่อน :  103102 แคลคูลัส 2 

การอินทิเกรตหลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองประเภทเชิงเส้น  วิธีการใช้อนุกรมกําลัง 
 

103106 ชีวสถิติ                 2 (2-0-4) 
(Biostatistics) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ รวมถึงสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน  การแจกแจง

ความถี่  การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดความแปรผัน  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น  
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วย  การแจกแจงแบบปกติ  ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์  การทดสอบโดยใช้ไค-
สแควร์  การวิเคราะห์วาเรียนซ์แบบทางเดียว 

 

103107 สถิติเบ้ืองต้น            3 (3-0-6) 
(Introduction to Statistics) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดหลักและวิธีการทางสถิติ รวมถึงสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน  การแจกแจง

ความถี่การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดความแปรผัน  ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น  
การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วย  การแจกแจงแบบปกติ  ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างการ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์  การทดสอบโดยใช้ไค-สแควร์ 

 

103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน          3 (3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life) 

วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การประยุกต์คณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจําวัน โดยศึกษาปัญหาที่เกี ่ยวกับกราฟ 
พื้นที่ และปริมาตร ปัญหาการเงิน เช่น การคํานวณดอกเบี้ย เงินปี และภาษี  ปัญหาการจัดสรร
ทรัพยากรเช่น การหาจุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ และปัญหา
อื่นๆ ท่ีน่าสนใจ 
 

103202 ระเบียบวิธีคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับคอมพิวเตอร์      4 (4-0-8) 
(Numerical Methods for Computer) 

วิชาบังคับก่อน  :  103105 แคลคูลัส 3 และ  202103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หรือ                  
                       423120 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

การคํานวณเชิงตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์  สมการพีชคณิตที่ไม่เชิงเส้น  สมการ
พีชคณิตเชิงเส้น  ระเบียบวิธีผลต่างสืบเนื่องค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงของเมตริกซ์สมมาตร  
พหุนามประมาณค่า  การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์การกําหนดเส้นโค้งโดยวิธีกําลังสองน้อยท่ีสุด  การประยุกต์โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
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103211 ระเบียบวิธีของสมการเชิงอนุพันธ์           3(3-0-6) 
(Methods of Differential Equations) 

วิชาบังคับก่อน :  103105 แคลคูลัส 3 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น กรณีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว 

วิธีการใช้การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ 
 

104101 หลักชีววิทยา 1             4(4-0-8) 
 (Principles of Biology I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างของส่ิงมีชีวิต พลังงานกับชีวิต หลักการ
ถ่ายทอดกรรมพันธุ์ วิวัฒนาการ โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1             1(0-3-0) 
 (Principles of Biology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน :  104101 หลักชีววิทยา หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองต่างๆ ทางชีววิทยาเพ่ือเสริมประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 

 

104103 ชีววิทยาพืช                     4(4-0-8) 
 (Plant Biology) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา และ 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 อาณาจักรส่ิงมีชีวิต โมเนรา ไวรัส โพรทิสตา เห็ดรา และพืช การจัดระเบียบโครงสร้าง
และหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช การลําเลียง การสังเคราะห์แสง การสืบพันธุ์และการเจริญ 
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
 

104104 ปฏิบัติการชีววิทยาพืช            1(0-3-0) 
 (Plant Biology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104103 ชีววิทยาพืชหรือเรียนควบคู่ 
 การทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยาพืชเพ่ือเสริมประกอบความรู้ในวิชาชีววิทยาพืช 
 

104107 มนุษย์และสภาวะแวดล้อม                 4(4-0-8) 
 (Man and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของประชากรมนุษย์ หลักการถ่ายทอดกรรมพันธ์ุ กลไกวิวัฒนาการ สภาวะ
แวดล้อมของประชากรมนุษย์ พลังงาน บรรยากาศ นํ้า ดิน มหาสมุทร สภาวะแวดล้อมทาง
ชีวภาพ พลวัตประชากร สภาพแวดล้อมและแบบอย่างประชากร การสืบพันธุ์ของประชากร
มนุษย์ การจัดระบบนิเวศและการควบคุมคุณภาพสภาวะแวดล้อม 
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104108 หลักชีววิทยา 2             4(4-0-8) 
 (Principles of Biology II) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา และ 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ 
การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบภูมิคุ้มกัน การรักษา
สมดุล การเจริญเติบโต 
 

104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2            1(0-3-0) 
 (Principles of Biology Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่ 
 การทดลองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อเสริมและประกอบความรู้ในวิชาหลัก
ชีววิทยา 2 
 

104201 จุลชีววิทยา                  4(4-0-8) 
 (Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 และ 104102 
 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัดจําแนกและการวิเคราะห์ชนิดของ
จุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
อาหารและส่ิงแวดล้อม 
 

104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา             1(0-3-0) 
 (Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104201 หรือเรียนควบคู่ 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพ่ือเสริมประกอบความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 
 

104203 พันธุศาสตร์            4(4-0-8) 
 (Genetics) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 104102 หรือ 104110 104111 
 วิชานี้เน้นพันธุศาสตร์ ส่วนสําคัญคือ พันธุศาสตร์เมนเดล พันธุศาสตร์อณูพันธุศาสตร์
ปริมาณ และพันธุศาสตร์ประชากร 
 

104110  เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน                                   4(4-0-8) 
             (Fundamental Cell Biology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
 หลักการชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล  เน้นโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบ
ของเซลล์สัตว์  เซลล์ชนิดต่างๆ ของเนื้อเยื่อสัตว์  การสืบพันธุ์ระดับเซลล์  การขนส่งของเซลล์  
และการตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมและกลไกการบาดเจ็บและการตายของเซลล์ 



21 
����  คู่มือการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี ปกีารศึกษา 2554 

104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน                                                 1(0-3-1) 
             (Fundamental Cell Biology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐานหรือ เรียนควบคู่กัน   

ปฏิบัติการทดลองต่างๆ  ทางชีววิทยา เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชาเซลล์วิทยา
พ้ืนฐาน 
 

104113 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม                        3(3-0-6)  
 (Man and Environment) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวัตประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และทางชีวภาพของมนุษย์ ปัจจุบันและการอยู ่รอดของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ์ ปัญหาส่ิงแวดล้อม การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
104201 จุลชีววิทยา      4(4-0-8) 
 (Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัดจําแนกและการวิเคราะห์ชนิดของจุลิ
นทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่อพยาธิสภาพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
อาหารและส่ิงแวดล้อม 
 

104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      1(0-3-0) 
 (Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 104201 หรือเรียนควบคู่ 
 การทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยาเพ่ือเสริมประกอบความรู้ในวิชาจุลชีววิทยา 
 
104203 พันธุศาสตร์      4(4-0-8) 
 (Genetics) 
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 
 
                   : 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 หรือ 104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน                         
                   : 104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 
 วิชานี้เน้นพันธุศาสตร์ ส่วนสําคัญคือ พันธุศาสตร์เมนเดล พันธุศาสตร์อณูพันธุศาสตร์
ปริมาณ และพันธุศาสตร์ประชากร 
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105101 ฟิสิกส์ 1              4(4-0-8) 
           (Physics I) 

 (เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน  การอนุรักษ์โมเมนตัม  โมเมนตัมเชิงมุม  
พลังงาน  ความยืดหยุ่น  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก  การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเร
โซแนนซ์  การแผ่ของคลื่น  คลื่นเสียง  การไหลของของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
 
105102 ฟิสิกส์ 2              4(4-0-8)  
           (Physics II)    
           (เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 3) 
วิชาบังคับก่อน :  ฟิสิกส์ 1 
            สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน  สนามแม่เหล็กและการ
เหนี่ยวนํา สภาพนํายิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนําคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนําแสงและการใช้การสื่อสาร
อะตอม  โมเลกุล  นิวเคลียส  ควาร์ก  เลปตอน  และบิกแบง 
 
105103  ฟิสิกส์ท่ัวไป               4(4-0-8) 
 (General Physics) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 

การเคล่ือนท่ีแบบเชิงเส้นและแบบหมุน  การอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม  คลื่นและคลื่น
เสียง  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  กลศาสตร์ของไหล  ไฟฟ้าสถิตและความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า
และวงจรไฟฟ้า  สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนํา  ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ  อะตอมโมเลกุลและ
นิวเคลียส  กัมมันตภาพรังสี  ปฎิกิริยานิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ในทางสันติ 
 
105111   วิทยาศาสตร์กายภาพ            3(3-0-6) 

   (Physical Science) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ สสารและพลังงาน ความสําคัญของแหล่ง
พลังงานและว ิกฤตการณ์พลังงาน ฟิส ิกส ์อะตอมและฟิส ิกส ์น ิว เคล ียร ์ก ับนาโนเทคโนโลยี  
องค์ประกอบของโลก แร่และหิน การจัดการแหล่งนํ้า การขุดเจาะหาแก๊สและนํ้ามัน ชั้นบรรยากาศ 
และมลภาวะในอากาศ จักรวาลและอวกาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนา 
เคมีในชีวิตประจําวัน เคมีกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ อนาคตของมนุษย์ 
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105113  มนุษย์กับเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
(Man and Technology) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ประวัติ แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ สสารและพลังงาน ความสําคัญของ

แหล่งพลังงานและวิกฤตการณ์พลังงาน อะตอม นิวเคลียร์ และนาโนเทคโนโลยี  การจัดการแหล่ง
นํ้า การขุดเจาะหาแก๊สและนํ้ามัน มลภาวะในอากาศ การส่ือสารผ่านดาวเทียม ภูมิสารสนเทศกับ
การพัฒนา เคมีในชีวิตประจําวัน เคมีกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และ 
อนาคตของมนุษย์ 
 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                1(0-3-0) 
            (Physics Laboratory I) 
            (เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2) 
วิชาบังคับก่อน :  105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กับ 105101 ฟิสิกส์ 1 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพ่ือประสบการณ์
ด้านการทดลอง จะต้องทําการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คล่ืนและไหล 8 การทดลอง 
 

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2            1(0-3-0) 
            (Physics Laboratory II) 
            (เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 3) 
วิชาบังคับก่อน : 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 105102 ฟิสิกส์ 2 หรือผ่านการเรียนวิชา 
                   105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 มาแล้ว และอยู่ระหว่างเรียนวิชา 105102 ฟิสิกส์ 2 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ท่ีจะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพ่ือประสบการณ์
ด้านการทดลอง โดยจะต้องทําการทดลองในเรื่องของ แสง  อิเล็กทรอนิกส์  ปรากฏการณ์โฟโตอิ
เล็กตริก  และกัมมันตภาพรังสี 
       

105193  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป             1(0-3-0) 
 (General Physics Laboratory)   
วิชาบังคับก่อน  : 105103 ฟิสิกส์ท่ัวไปหรือเรียนควบคู่ 

การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ท่ีสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ท่ัวไป 
 

108205 จุลชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข             4(4-0-8) 
 (Microbiology for Public Health) 
วิชาบังคับก่อน  : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 การศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต) ในการจัดจําแนกการ
วิเคราะห์ชนิดและการควบคุมจุลินทรีย์ ศึกษาจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและของโลก ในด้านการก่อพยาธิสภาพ ระบาดวิทยา การควบคุมป้องกัน และการ
สร้างภูมิคุ้มกัน 
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108206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข 1   1(0-3-0) 
 ((Microbiology for Public Health Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 108205 จุลชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข หรือเรียนควบคู่กับ 108205  
                     จุลชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข 
 ปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางจุลชีววิทยา เพื่อเสริมและประกอบความรู ้ ในวิชาจุล
ชีววิทยาสําหรับสาธารณสุข 
 
108301  จุลชีววิทยาทางการแพทย์                                4(4-0-8) 
             (Medical Microbiology) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน   
                    :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ฟังไจ และ prion ที่มีความสําคัญทางการแพทย์  โดยครอบคลุม
ถึงรูปร่างลักษณะ และคุณสมบัติที่สําคัญ วิธีการก่อโรค การติดต่อพาหะ แหล่งเพาะเชื้อ นิ เวศ
วิทยา  หลักเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเช้ือ หลักการของวิธีทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
หลักการของวิธีทดสอบความไวของเชื ้อต่อยาต้านจุลชีพ การต้านยา การปฏิบัติปลอดเชื้อ 
บทบาทของจุลินทรีย์ประจําถิ่นของมนุษย์ หลักการพัฒนาวัคซีน และชีวภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
108302  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์           1(0-3-1) 
             (Medical Microbiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  108301 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ หรือเรียนควบคู่กัน 

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับรูปร่าง  ลักษณะของแบคทีเรีย คลามีเดีย ริคเคทเซีย  ไวรัส และฟัง
ไจท่ีมีความสําคัญทางการแพทย์วิธีทดสอบทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  และวิธีทดสอบความไว
ของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพ 
 
108303   วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์                                                  4(3-3-7) 
 (Medical Immunology) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน   104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

ความรู้พ้ืนฐานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและกลไกท่ีป้องกันร่างกายจากจุลินทรีย์     
การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อส่ิงแปลกปลอม และการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน  
และแอนติบอดี ศึกษากลไกการทําลายเน้ือเยื่อ โรคมะเร็ง ภาวะภูมิไวเกิน โรคที่เกิดจากความผิด  
ปกติทางภูมิคุ้มกันรวมท้ังโรคออโตอิมมูน และโรคติดเช้ือสําคัญในปัจจุบันเช่น โรคเอดส์ โรคซาร์ส 
โรคไข้หวัดนก โรคไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น การสร้างเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย และเทคนิค
ใหม่ท่ีใช้ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยและรักษาโรค 
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109201 ชีวเคมี                    4(4-0-8) 
 (Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน :  104101 หลักชีววิทยา 1 และ 102105 เคมีอินทรีย์ 
 ศึกษาคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 
รวมท้ังเลือดและการย่อย 
 
109202   ชีวเคมีทางการแพทย์     4(4-0-8) 
   (Medical Biocehemistry) 
วิชาบังคับก่อน  : 102105 เคมีอินทรีย์  

        : 102106 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  
        : 104110 ชีววิทยาพ้ืนฐาน และ  
        : 104111 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
ศึกษาโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลในระดับโมเลกุล ปฏิกิริยาการเปล่ียนแปลงโดยตัวเร่ง

ชีวภาพ กลไกการควบคุมปริมาณ และการทําหน้าที่ของสารต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลง ที่อาจทําให้เกิดความผิดปกติ การควบคุมความสมดุลของเมตาบอลิซึมของ
ร่างกาย หน้าที่และความสําคัญของสารประกอบในเลือด การทํางานของฮอร์โมนและหน้าที่ของ
อวัยวะต่างๆ ความสําคัญของวิตามิน เกลือแร่ และการประเมินภาวะโภชนาการของร่างกาย 
 
109203   ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก     3(3-0-6) 
   (Biochemistry and Clinical Biochemistry) 
วิชาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 การทํางานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต 
กรดนิวคลีอิก และการควบคุมเมตาบอลิซึม ความผิดปกติของเมตาบอลิซึม ความผิดปกติ ของ
สมดุลเกลือแร่และโรคทางพันธุกรรม 
 
109204 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory)              1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน : 102201 ชีวเคมี หรือเรียนควบคู่กับ 102201 ชีวเคมี 

ปฏิบัติการทดลองต่าง ๆ ทางชีวเคมี เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชาชีวเคมี          
 
109205   ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์                  1(0-3-0) 
            (Medical Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 109202 ชีวเคมีทางการแพทย์หรือเรียนควบคู่กัน 
            ศึกษาหลักการและวิธีการศึกษาทางชีวเคมี และอณูวิทยาทางการแพทย์ เพ่ือประยุกต์ใน
การตรวจวิเคราะห์ทางคลินิก รวมถึงติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ ฝึกทักษะการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การแปรผลและการเขียนรายงาน 
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109206   ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก    1(0-3-0) 
   (Biochemistry and Clinical Biochemistry Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน : 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิกหรือ เรียนควบคู่กับ 109203 ชีวเคมีและ 
         ชีวเคมีคลินิก 
 ปฏิบัติการชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชาชีวเคมี 
และชีวเคมีคลินิก 
 
110101 กายวิภาคศาสตร์                     3(3-0-6) 
 (Anatomy) 
วิชาบังคับก่อน :  104104 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ลักษณะของโครงสร้าง ชนิดของเซลล์และเนื้อเยื ่อ และอวัยวะของระบบกระดูก 
ระบบกล้ามเน้ือ ระบบประสาท ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ และ
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทุกระบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
110102  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์     1(0-3-0) 
 (Anatomy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  110101 กายวิภาคศาสตร์ หรือ ศึกษาควบคู่กับ 110101 กายวิภาคศาสตร์ 
 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชากายวิภาคศาสตร์ 
 
110201 มหกายวิภาคศาสตร์ 1                                    5(2-9-7) 
             (Gross Anatomy I) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                      104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตําแหน่งที่อยู่ ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าท่ี
สําคัญของส่วนประกอบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายบริเวณรักแร้และผนังด้านหลังของร่างกาย  
ไหล่และแขน และทรวงอก สะโพกและขา  รวมทั้งแนวทางในการประยุกต์ความรู้ มหกายวิภาค
ศาสตร์เพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรค 

 

110202  มหกายวิภาคศาสตร์ 2                                                         5(2-9-7) 
           (Gross Anatomy II) 
 วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 
                    :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
 รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง ตําแหน่งท่ีอยู่  ความสัมพันธ์กับอวัยวะใกล้เคียง และหน้าท่ี
สําคัญของส่วนประกอบและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายบริเวณผนังและอวัยวะของช่องท้อง  ผนัง 
และอวัยวะของเชิงกราน ผนังและอวัยวะของคอและศีรษะ รวมท้ังแนวทางในการประยุกต์ความรู้
ของมหกายวิภาคศาสตร์  เพ่ือการวินิจฉัยและรักษาโรค 
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110203 จุลกายวิภาคศาสตร์                                                 5(4-3-9) 
             (Microscopic Anatomy) 
 วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 
                    :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

รูปร่าง ลักษณะโครงสร้าง และส่วนประกอบของอวัยวะของร่างกายในภาวะปกติ โดย
ศึกษาในระดับกล้องจุลทรรศน์ ต้ังแต่เซลล์  การแบ่งเซลล์  เน้ือเยื่อ  และอวัยวะ  ตามลําดับ 
 

110204  พัฒนาการกายวิภาคศาสตร์                             3(2-3-5) 
 (Developmental Anatomy) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                   :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 
การกําเนิด การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงของอวัยวะทุกระบบและร่างกายมนุษย์ในภาวะ
ปกติ นับตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิไปจนถึงระยะครรภ์ครบกําหนด ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กใน
ครรภ์ การกําเนิด การเจริญเปลี่ยนแปลง และหน้าที่สําคัญของรก สายสะดือ และเยื่อหุ้มตัวเด็ก 
การเกิดรูปวิปริตแต่กําเนิดและการเกิดแฝด 
  

110205  ประสาทกายวิภาคศาสตร์                  5(3-6-8) 
 (Neuroanatomy) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                   :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

รูปร่าง  ลักษณะโครงสร้าง  ส่วนประกอบของระบบประสาท  ท้ังในระดับตาเปล่า และ
ระดับกล้องจุลทรรศน์ รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าท่ีของระบบประสาท 
 

111101  สรีรวิทยา       3(3-0-6) 
 (Physiology) 
วิชาบังคับก่อน  :  104104 หลักชีววิทยา 1 และ 104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ความรู ้พื้นฐานทางด้านสรีรวิทยาโดยเน้นหน้าที่การทํางานทุกระบบในร่างกาย เช่น 
ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และระบบสมดุลอุณหภูมิกาย รวมทั้ง
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
 
111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา               1(0-3-0) 
 (Physiology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน :  111101 สรีรวิทยา หรือ ศึกษาควบคู่กับ 111101 สรีรวิทยา  
 ปฏิบัติการสรีรวิทยา เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชาสรีรวิทยา 
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111201   สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1                         4(4-0-8) 
             (Medical Physiology I) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                   :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

หน้าท่ีการทํางานของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ การรักษาสภาวะแวดล้อมภายในเซลล์ให้คงท่ี 
การควบคุมอุณหภูมิกาย หน้าที่การทํางานของเนื้อเยื่อประสาท กล้ามเนื้อ รีเฟล็กซ์ ประสาทออ
โตโนมิค ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบหายใจ   และเมตาบอลิซึม วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อได้มาซึ่ง 
ความรู้ การแปลผลข้อมูลทาง สรีรวิทยาเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะต่างๆ โดยสังเขป 
 
111202   ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 1                                     1(0-3-1) 
             (Medical Physiology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน  :  111201 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน 

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าท่ีการทํางานของเซลล์  เยื่อหุ้มเซลล์ การรักษาสภาวะแวดล้อม
ภายในเซลล์ให้คงที่ การควบคุมอุณหภูมิกาย หน้าที่การทํางานของเนื้อเยื่อประสาท กล้ามเนื้อ 
รีเฟล็กซ์ ประสาทออโตโนมิค ระบบไหลเวียน โลหิต ระบบหายใจและเมตาบอลิซึม วิธีการใช้
เครื่องมือเพ่ือได้มาซ่ึงความรู้ การแปลผลข้อมูลทางสรีรวิทยาเกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ  
 
111203   สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2                                                    3(3-0-6) 
             (Medical Physiology II) 
วิชาบังคับก่อน  :  111201 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 1  
                   :  111202 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 1 

หน้าที่การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ไตและระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ  
ระบบสืบพันธ์ุ  ระบบประสาทรับรู้  ได้แก่  ประสาทสัมผัสพิเศษ  ระบบประสาทยนต์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเคล่ือนไหว  ระบบประสาทท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานช้ันสูง ได้แก่ ความจํา พฤติกรรม การ
นอนหลับ ศึกษาวิธีการหาความรู้ และการแปลผลจากข้อมูลทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ  
 
111204  ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์ 2                                   1(0-3-1) 
             (Medical Physiology Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน  :  111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2 หรือเรียนควบคู่กัน 

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่การทํางานของระบบทางเดินอาหาร ไต และระบบขับถ่าย 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธ์ุ  ระบบประสาทรับรู้  ได้แก่  ประสาทสัมผัสพิเศษ  ระบบประสาท
ยนต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเคล่ือนไหว  ระบบประสาทท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานชั้นสูง ได้แก่ ความจํา  
พฤติกรรม การนอนหลับ  ศึกษาวิธีการหาความรู้และการแปลผลจากข้อมูลทางสรีรวิทยาของ
ระบบต่าง ๆ ข้างต้น      
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112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์                                                    4(4-0-8) 
            (Medical Parasitology) 
วิชาบังคับก่อน  :  104110 เซลล์วิทยาพ้ืนฐาน  
                   :  104111 ปฏิบัติการเซลล์วิทยาพ้ืนฐาน 

ปรสิตท่ีมีความสําคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยในประเทศไทย  จําพวกโปรโตซัว 
หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ รวมทั้งศึกษาสัตว์อื่นที่ก่อให้เกิดโรคในคนเกี่ยวกับท้องถิ่นที่พบ 
รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา พยาธิกําเนิด  พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก แนวทางใน
การวินิจฉัย การป้องกัน การควบคุม  และการรักษา 
 
112302 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาทางการแพทย์                               1(0-3-1) 
              (Medical Parasitology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  112301 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ หรือเรียนควบคู่กัน 

ปรสิตท่ีมีความสําคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยในประเทศไทย  จําพวกโปรโตซัว 
หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อ ในด้านรูปร่างลักษณะ และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
 
113301  เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1               2(2-0-4) 
            (Medical Pharmacology I) 
วิชาบังคับก่อน  :  109202 ชีวเคมีทางการแพทย์   
                   :  109205 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์  
                   :  111203 สรีรวิทยาทางการแพทย์ 2  
                   :  111204 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์  

หลักการใช้ยาเพื่อการรักษา ป้องกัน และวิเคราะห์โรคระบบต่างๆของร่างกายทั้ง
ทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ โดยเน้นกลไกการออกฤทธิ์ การตอบสนองของ
ร่างกาย ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธ์ิแทรกแซง การออกฤทธ์ิร่วมกันของยาต่อร่างกาย กลุ่มยา
สําคัญท่ีศึกษาได้แก่ ยาท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทออโตโนมิค  และออตาคอยด์ส 
 
113302   ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1                                       1(0-3-1) 
  (Medical Pharmacology Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน  :  113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1 หรือ เรียน ควบคู่กัน 

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับแหล่งของยาและสมุนไพร  การปลดปล่อยยา  การดูดซึม  เภสัช
พลศาสตร์  กลไกการออกฤทธ์ิ การตอบสนองของร่างกาย  การเกิดพิษหรือฤทธ์ิแทรกแซงของยา
ท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทออโตโนมิคและออตาคอยด์ส 
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113303  เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2                                                4(4-0-8) 
(Medical Pharmacology II) 
วิชาบังคับก่อน :  113301 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1  
        :  113302 ปฏิบัติการเภสัชวิทยาทางการแพทย์ 1 

หลักการใช้ยาเพื่อการรักษา  ป้องกัน  และวิเคราะห์โรคระบบต่างๆของร่างกาย  ทั้ง
ทางด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์  โดยเน้นกลไกการออกฤทธิ์  การตอบสนองของ
ร่างกาย ประโยชน์ การเกิดพิษหรือฤทธิ์แทรกแซง การออกฤทธิ์ร่วมกันของยาต่อร่างกาย  กลุ่ม
ยาสําคัญท่ีศึกษา ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ ยาต้านจุลชีพ ยาท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน
หายใจ หลอดเลือดและหัวใจ และระบบประสาทส่วนกลาง ยาระงับความเจ็บปวด ยาต้านมะเร็ง 
และฮอร์โมน 
 
113304   เภสัชวิทยาคลินิก                                                            2(2-0-4) 
             (Clinical Pharmacology) 
วิชาบังคับก่อน  :  113303 เภสัชวิทยาทางการแพทย์ 2 

หลักท่ัวไปในการใช้ยา การเขียนใบส่ังยา การประยุกต์ใช้ยาทางจิตเวช  สูติศาสตร์และ
นรีเวชวิทยา ระบบทางเดินอาหาร  และระบบประสาทกลาง  การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเอดส์  การใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล  ประเด็นจริยธรรมในการใช้ยา 
 
113305 พิษวิทยาทางการแพทย์                                                   1(1-0-2) 
 (Medical Toxicology) 
 วิชาบังคับก่อน  :  109202 ชีวเคมีทางการแพทย์  
                    :  109205 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์ 
ภัยอันตรายที่เกิดจากการได้ร ับสารพิษตามธรรมชาติ สารกําจ ัดศัตรูพืช โลหะหนัก  สาร 
ฮโดรคาร์บอน สารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ ยาและสารเคมีที่ทําให้เกิดพิษ พิษจากพืช 
สัตว์และแมลง เน้นศึกษากลไกการเกิดพิษ อาการทางคลินิก การบําบัดรักษา 
 
114101 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 
             (Introduction to Sports Science)         
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาการของการกีฬาจากอดีตถึง
ปัจจุบัน องค์ความรู้ท่ีเป็นพหุวิทยาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น กายวิภาคศาสตร์ 
สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ โภชนาศาสตร์ จิตวิทยา และเทคโนโลยีการกีฬา  ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์การกีฬาต่อการเล่นกีฬาเพ่ือการแข่งขัน และการออกกําลังกาย 
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114102 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภททีม           3(1-6-2) 
 (Skills and Sports Science of Team Sports) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ท ักษะเ บื ้องต ้นของการเล ่นก ีฬาประเภททีม เช ่น ร ัก บี ้ ฟ ุตบอล บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฮ็อคกี้ แฮนด์บอล เบสบอล ซอฟท์บอล คริกเกต การประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภททีม การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแล
รักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน  
 
114103 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทแรกเก็ต           3(1-6-2) 
 (Skills and Sports Science of  Racket Sports)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทตีกระทบ เช่น เทนนิส แบดมินตัน ปิงปอง 
กอล์ฟ สควอช เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เล่นกีฬาประเภทแร็กเกต การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน  
 
114104 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬากรีฑาประเภทลู่           3(1-6-2) 
 (Skills and Sports Science of Track Athletic) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกรีฑาลู่ประเภทต่าง ๆ เช่น การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง  
ระยะไกล และการวิ่งข้ามรั้ว เป็นต้น การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพการเล่นกีฬาประเภทลู่ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
และความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการ
แข่งขัน  
 
114105 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ํา            3(1-6-2) 
 (Skills and Sports  Science of Aquatic sports) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี   
 ทักษะเบื้องต้นของกีฬาทางนํ้า เช่น ว่ายนํ้าและดํานํ้า เป็นต้น การประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเล่นกีฬาทางนํ้า การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเส่ียงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแลรักษา 
กติกา และมารยาทในการแข่งขัน รวมท้ังการช่วยชีวิตคนตกนํ้า 
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114106 ทักษะและวิทยาศาสตร์การกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ         3(1-6-2) 
 (Skill and Sports Science of Rhythmic Activities) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทักษะเบ้ืองต้นของการเล่นกีฬาประเภทกิจกรรมประกอบจังหวะ เช่น การเต้นแอโรบิค 
ลีลาศ เป็นต้น หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับกีฬาประเภทกิจกรรม
ประกอบจังหวะ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการดูแลรักษา กติกา และมารยาทในการแข่งขัน  
 
114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 1    4(3-3-6) 
 (Basic Anatomy and Physiology I) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและ
การทําหน้าท่ีของระบบประสาท โครงสร้างและกล้ามเน้ือ และปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
 
114201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 2                4(3-3-6) 
 (Basic Anatomy and Physiology II) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 ความรู้พื้นฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและ
การทําหน้าท่ีของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบไต 
ระบบต่อมไร้ท่อ และ ระบบสืบพันธ์ุ และปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
 
114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย                         4(4-0-8)  

(Physiology of Exercise) 
วิชาบังคับก่อน  :  114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 1 และ  
         :   114201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 2 
 หลักพื้นฐานของสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย พลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกาย 
และผลของการออกกําลังกายในขณะออกกําลังกายต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก ระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธุ์ การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ (ความ
ร้อน ความเย็น) การขึ้นไปท่ีสูง การดํานํ้า เป็นต้น ปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการทํางาน
ของระบบต่าง ๆ และสมรรถภาพของร่างกาย 
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114203 ชีวกลศาสตร์และการเคล่ือนไหวทางการกีฬา           4(4-0-8) 
 (Biomechanics and Motor Movement in Sports)    
วิชาบังคับก่อน :  114107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน 1 
 หลักการทางชีวกลศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของร่างกายมนุษย์ 
การทํางานของกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อในการทรงท่าและการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะ
ออกกําลังกายและเล่นกีฬา หลักการและกระบวนการเรียนรู้ทักษะและกลไกในการเคลื่อนไหว  
ขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเพิ่มทักษะในการเคลื่อนไหวสําหรับการออกกําลังกายและ
การเล่นกีฬา การใช้หลักการทางการยศาสตร์ในการออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์การออกกําลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย สัดส่วน และข้อจํากัดของมนุษย์ มีการศึกษา
นอกสถานท่ี 
 

114204 ปฏิบัติการชีวกลศาสตร์และการเคล่ือนไหวทางการกีฬา         1(0-3-0) 
 (Biomechanics and Motor Movement in Sports Laboratory)   
วิชาบังคับก่อน :  114203 ชีวกลศาสตร์และการเคล่ือนไหวทางการกีฬา หรือเรียนควบคู่กัน       
 ปฏิบัติการเพ่ือเสริมประกอบความรู้ในวิชาการเรียนรู้กลไกการเคลื่อนไหวชีวกลศาสตร์
และการยศาสตร์ทางการกีฬา ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของร่างกาย
มนุษย์ การวัดและประเมินกําลังของกล้ามเนื้อและช่วงของการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การ
วิเคราะห์ท่าทางการกีฬาเพ่ือช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาและ
การปรับปรุงทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ 
 

114205 โภชนศาสตร์การกีฬา             3(3-0-6) 
 (Sports Nutrition) 
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพ้ืนฐาน 1 และ 109201 ชีวเคมี  
 ความรู้พ้ืนฐานทางด้านอาหาร เช่น พวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน
และนํ้าท่ีมีผลกระทบต่อร่างกายในภาวะปกติ ขณะออกกําลังกาย และเพื่อการแข่งขันของบุคคล
ในแต่ละวัย การประเมินภาวะทางโภชนาการและปัจจัยท่ีมีผลต่อโภชนาการ 
 

114206 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์การกีฬา            1(0-3-0) 
 (Sports Nutrition Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน   : 102112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน และ 
                    : 114205 โภชนศาสตร์การกีฬาหรือเรียนควบคู่กัน                                         
 การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือเสริมความรู้ในวิชาโภชนศาสตร์การกีฬา                             

 

114207 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกีฬาและการออกกําลังกาย   3(3-0-6)  
 (Sports and Exercise Equipments) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการทํางานของอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกขนไก่  ลูกกอล์ฟ แรกเก็ต ไม้ตี 
จักรยาน หลักการทํางานของอุปกรณ์เสริมการเล่นกีฬาเช่น รองเท้ากีฬา ถุงมือ สนับเข่า หมวก
กันลม หลักการทํางานของอุปกรณ์ออกกําลังกาย เช่น เครื ่องนํ้าหนัก จักรยานออกกําลังกาย 
หลักการทํางานของเครื่องมือตรวจวัดทดสอบร่างกาย เช่น เครื่องวัดความจุปอด เครื่องวัดอัตรา
เต้นหัวใจ การเลือกซ้ือเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผล  4(3-3-6) 
 เพ่ือสุขภาพและการแข่งขัน 

(Physical Fitness Testing and Assessment for Health and Competition) 
วิชาบังคับก่อน :  114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย               
 การทดสอบสมรรถภาพทางกายทางด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ 
ความอดทนในระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจ การวัดไขมันในร่างกาย ความคล่องแคล่ว
ว่องไว และการยืดหยุ ่น เป็นต้น หลักการและวิธ ีการในการคัดเลือกนักกีฬา รวมทั้งการ 
ประเมินผล 

 
114222 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                3(3-0-6)  
 (Principle of Exercise for Health)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพให้เหมาะสมต่อเพศ วัยและระดับศักยภาพทางกาย
ของบุคคล เช่น ในประเด็นของความหนักในการออกกําลังกาย ระยะเวลาและความถี่ในการ  
ออกกําลังกาย เป็นต้น การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายนํ้า กระโดดเชือกและอื่น ๆ เพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ เป็นต้น 
การเส่ียงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการออกกําลังกาย  
 
114321 จิตวิทยาการกีฬา              3(3-0-6) 
 (Sports Psychology) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความเป็นมาและความสําคัญของจิตวิทยาการกีฬา หลักการจิตวิทยาการกีฬา ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อสมรรถภาพของการเล่นกีฬาทั้งในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เช่น ความ
วิตกกังวล แรงจูงใจ สมาธิ ความเช่ือม่ัน ความประหม่า ความตื่นเต้น ความโกรธ และความหดหู่ 
เป็นต้น เทคนิคในการควบคุมจิตใจ อารมณ์ และการสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักกีฬา 
 
114322 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการฝึกเพ่ือสุขภาพ          4(2-6-4)   
 และการแข่งขัน 
 (Exercise Prescription and Training for Health and Competition) 
วิชาบังคับก่อน :  114221 การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผลเพ่ือสุขภาพ 
                               และการแข่งขัน                                                                          
 การใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาในการจัดโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
เพื่อให้สอดคล้องกับผลทดสอบสมรรถภาพและศักยภาพทางกายของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิด  
ผลดีต่อสุขภาพหรือเพื่อการแข่งขัน รวมทั้งหลักการฝึกแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ 
ความ แข็งแรง ความอดทน ความเร็วและกําลังของกล้ามเน้ือ 
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114323 การบาดเจ็บทางการกีฬา             4(3-3-6) 
 (Sports Injuries) 
วิชาบังคับก่อน :  114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 
 ความหมาย ขอบข่าย และชนิดของการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬา หลักในการ
ประเมินการบาดเจ็บหรือวินิจฉัยเบ้ืองต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักในการใช้เครื่องป้องกัน 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายภายหลังการบาดเจ็บและปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับเน้ือหา 

 
114324 จิตวิทยาสังคมกีฬา                        3(3-0-6) 
 (Social  Psychology in Sports) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ทฤษฎีและปรัชญาทางการกีฬา จิตวิทยาสังคมกับการกีฬา การใช้กีฬาขับเคลื่อนสังคม 
พฤติกรรมบุคคลและสังคมท่ีสัมพันธ์กับกีฬาท้ังในด้านบวกและด้านลบ เช่น ความรักความสามัคคี
ในหมู่คณะ ความฮึกเหิม ความก้าวร้าวของผู้เล่นและผู้ชม การเสพติดกีฬาผ่าน สื่อสารมวลชน 
กีฬากับปัญหายาเสพติด กีฬากับการพนัน กีฬากับพฤติกรรมกลุ่มของวัยรุ่น  กีฬาบําบัด การ
พัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ด้วยกีฬา เช่น การเป็นผู้นํา การเสียสละ การรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 
การมีวินัย การรู้จักแบ่งเวลา 

 
114325 กายภาพบําบัดทางการกีฬา              3(2-3-4) 
 (Physical Therapy in Sports Science) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐาน ขอบข่าย หลักการและวิธีการทางกายภาพบําบัดท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา 
การนําวิธีการจัดการทางด้านกายภาพบําบัดมาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน รักษา ส่งเสริม และ
ฟ้ืนฟูสภาพของนักกีฬา และฝึกปฏิบัติในเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
 
114326 ยาและสารกระตุ้นในการกีฬา             3(3-0-6) 
 (Drugs and Doping in Sports)  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 หลักการยากับการกีฬา ชนิดของยา ยารักษาการบาดเจ็บ ยาชาเฉพาะที่ ปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของยา ผลข้างเคียงของการใช้ยา ยาทาภายนอก ยาสูดดม ยารับประทานท่ี  
นักกีฬาสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง ยาที่ต้องได้รับคําแนะนําจากแพทย์ ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสาร
เสพติด ประเภทของยาและสารเสพติดที่ห้ามใช้กับนักกีฬา สารต้องห้ามและสารกระตุ้นทางการ
กีฬา สมุนไพรท่ีมีผลต่อสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬา 
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114327 โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพและการป้องกัน           3(3-0-6) 
  (Nutrition for Health and Prevention) 
วิชาบังคับก่อน :  114205 โภชนศาสตร์การกีฬา   
 โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพและการป้องกัน เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร
และโภชนาการในการเสริมสร้างสุขภาพในแต่ละช่วงชีวิต การเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อ
สุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคมะเร็ง นักศึกษาได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของอาหาร
โภชนาการเพ่ือสุขภาพและการป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว และสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
114328   การบริหารกายและจิตตามแนวปรัชญาตะวันออก          3(1-6-2) 
 (Well Being of Body and Mind in Eastern Philosophy) 
วิชาบังคับก่อน : 114222 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
 หลักการและวิธีการในการบริหารกายและจิตตามภูมิปัญญาตะวันออกในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น โยคะ ไทเก๊ก ชี่กง ฤาษีดัดตน รวมทั้งรูปแบบการออกกําลังกายตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น 
การรําไม้พลอง การเต้นรําพ้ืนเมือง การช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
 
114329 การนวดเพ่ือสุขภาพและการกีฬา             2(1-3-2) 
            (Massage for Health and Sports) 
วิชาบังคับก่อน :  114325 กายภาพบําบัดทางการกีฬา 
 ทฤษฎี ความหมาย หลักการ และขอบข่ายของการนวดเพ่ือสุขภาพและการกีฬา   การ
ได้มาซึ่งความรู้และทักษะในแนวคิดพื้นฐานและเทคนิคต่าง ๆ ของการนวดเพื่อการกีฬาและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการนวด รวมถึงการประยุกต์การนวดแบบสากลและแบบไทยเพื่อใช้ใน    
นักกีฬา และฝึกปฏิบัติในเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
 
114330 การบริหารจัดการกีฬาและการตลาด            3(3-0-6) 
 (Sports Management and Marketing) 
วิชาบังคับก่อน :  202309  องค์การและการจัดการ 
 หลักการและวิธีการบริหารจัดการทางด้านการกีฬาและการตลาด การบริหารจัดการ
ทางด้านบุคลากร การเงิน สิทธิประโยชน์ การประชาสัมพันธ์ รวมท้ังโปรแกรมการตลาดด้านกีฬา 
 
114331 วิทยาศาสตร์การกีฬาในการฝึกสอนกีฬา           4(4-0-8) 

(Sports Science for Coaching) 
วิชาบังคับก่อน  :  114321 จิตวิทยาการกีฬา และ  
         :  114203 ชีวกลศาสตร์และการเคล่ือนไหวทางการกีฬา  
 หลักการเบื้องต้นในการฝึกสอนทักษะกีฬาให้แก่บุคคลในเพศและวัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ประสิทธิผลการฝึกสอนสูงสุด กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ การรับรู้กับการฝึกทักษะกีฬา การ
วางแผนการฝึกสอน หลักการสื่อสาร การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนในการฝึกสอน การใช้   
ตัวอย่างบุคคลในการฝึกสอน การเก็บสถิติและการประเมินผล การบริหารจัดการนักกีฬาและทีม
กีฬา หลักการและวิธีการทางจิตวิทยาในการฝึกสอนกีฬาบุคคลและกีฬาทีม การวางแผนและการ
จัดโปรแกรมการฝึกซ้อม การเก็บตัวขณะฝึกซ้อมและการเตรียมตัวเพ่ือการแข่งขัน 
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114332 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ           4(4-0-8) 
 (Exercise Prescription for Health) 
วิชาบังคับก่อน :  114222 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายให้เหมาะสม ตามลักษณะของเพศ วัย และ        
นํ้าหนักตัว ข้อจํากัดในการออกกําลังกาย การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยในการ          
ออกกําลังกาย การบูรณาการโปรแกรมการออกกําลังกายกับพฤติกรรมการดํารงชีวิตและ    
พฤติกรรมการบริโภค เพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม การนําเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและกีฬาเวชศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันปัญหาสุขภาพและโรคท่ี
เกี่ยวข้องกับการขาดการออกกําลังกาย การช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 

 
114333 พฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
 (Health Behavior in Lifestyle) 
วิชาบังคับก่อน : 114323 จิตวิทยาสังคมกีฬา 
 พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและปัจจัยทางสังคมที่เป็นปัจจัยเหตุและมีผล
ต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาและผสมผสานของสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยาสังคม ท่ี
สะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีสัมพันธ์กับสุขภาพและการเจ็บป่วย การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านน้ีจะ
เป็นความเข้าใจความสัมพันธ์ของกายและจิต การปรับพฤติกรรมในการดํารงชีวิต และนํามาใช้ใน
บริบทของการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น 
รวมท้ังความเข้าใจในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
 
114334 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา           2(1-3-2) 
 (Research Methodology in Sports Science) 
วิชาบังคับก่อน : 103104 สถิติเบ้ืองต้น 
 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ลําดับขั้นตอนของการ
ทําวิจัย การเลือกหัวข้อ การสุ่มตัวอย่าง การเลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การ
กีฬา การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์และการเขียน
รายงานวิจัย 
 
114421 กีฬากับการท่องเท่ียวและนันทนาการ                  3(3-0-6) 
 (Sports Tourism and Recreation) 
วิชาบังคับก่อน : 114321 จิตวิทยาการกีฬา 

การนําเอาความรู ้ทางด้านกีฬาและนันทนาการมาประยุกต์ใช้ร ่วมกับการจัดการ    
ท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น กอล์ฟ เรือแคนู ดํานํ้า ปีนเขา เดินป่า เป็นต้น หลักการ
และวิธีการให้ความรู้ทางด้านแหล่งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 
การเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในการกีฬา อุปกรณ์และการใช้ รวมทั้งวิธีการในการป้องกันอันตรายท่ี
อาจเกิดขึ้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการนันทนาการเพื่อสุขภาพอนามัย เทคนิคการ
จัดนันทนาการให้กลุ่มคนในวัยต่างๆ หลักและวิธีการเป็นผู้นํากลุ่มท่ีดีและมีประสิทธิผล  
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114422 การออกกําลังกายสําหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ           4(4-0-8) 
 (Exercise for Special Populations) 
วิชาบังคับก่อน : 114222 หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และ  
        : 114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 
 หลักการและวิธีการในการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายให้กับบุคคลกลุ่มพิเศษ เช่น  
โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคความดันโลหิตสูง หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ เป็นต้น 
 
114423 การจัดศูนย์กีฬาเพ่ือสุขภาพเพ่ือการแข่งขันและการจัดการสปา         3(3-0-6) 
 (Facilities in Sports, Exercise for Health, Competition and Spa   
              anagement) 
วิชาบังคับก่อน :  114207 อุปกรณ์ท่ีใช้ในกีฬาและการออกกําลังกาย 
 หลักการจัดสถานที่ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกําลังกายให้เหมาะกับการใช้งาน   
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพหรือการแข่งขัน แสง สี เสียง ในสถานกีฬา หลักการออกแบบ
สนามแข่งขันสําหรับกีฬาประเภทต่างๆ สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งการบํารุงรักษา   
การป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในสถานกีฬา หลักการและวิธีการบริหารจัดการทางด้านสปา
รวมท้ังอุปกรณ์และการตกแต่งสถานท่ี มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 
114430 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือการแข่งขันในระดับสากล                          3(1-6-2) 

(Sports Science for International Competition) 
วิชาบังคับก่อน  :  114202 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย และ  
         :  114203 ชีวกลศาสตร์และการเคล่ือนไหวทางการกีฬา 

การศึกษาเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเล่นกีฬาประเภทที่มีการจัดแข่งขันในระดับ
สากล โดยเฉพาะชนิดกีฬาที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายของนักกีฬาไทยที่มีขนาดเล็กกว่า
ชาวตะวันตก การฝึกทักษะการเล่นกีฬา แผนและวิธีการเล่นกีฬาในลักษณะท่ัวไป แผนและวิธีการ
เล่นท่ีสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคู่แข่งขัน การแก้ปัญหาและการปรับแผนและวิธีการเล่นใน
ระหว่างการแข่งขัน กติกาและการใช้ประโยชน์จากกติกา การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายใน
กรณีที่มีอุปกรณ์ช่วยและไม่มีอุปกรณ์ช่วย การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์การกีฬา 
เช่น กีฬายกนํ้าหนัก  กีฬายิงธนู  กีฬาเรือพาย/เรือกรรเชียง กีฬาเรือใบ/เซลบอร์ดกีฬากระโดด
นํ้า  กีฬาว่ิงทน เดินทน กีฬาเทควันโด กีฬายูโด กีฬายิมนาสติก เป็นต้น 
 
114481 สัมมนา               1(0-1-0) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
 นักศึกษานําเสนอข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การแสดงความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการประชุมสัมมนา 
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114482 โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพและการแข่งขัน       2 หน่วยกิต  
 (Sports Science for Health and Competition Project) 
วิชาบังคับก่อน :  114202 สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย และ 103104 สถิติเบ้ืองต้น 
 โครงงานหรือปัญหาท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชน์สําหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การ
กีฬาเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษา
ทํา และนักศึกษาจะต้องนําเสนอผลงานพร้อมกับส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
114490 เตรียมสหกิจศึกษา              1(1-0-2) 
 (Pre – cooperative education) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ 
ความรู้พ้ืนฐานท่ีจําเป็นสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน คุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จ 
 
114491 สหกิจศึกษา           5  หน่วยกิต 
 (Cooperative education) 
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาช้ันปีท่ี 4 และ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา                         
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือ วิชาชีพเต็มเวลาในสถานประกอบการ หรือ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์สุขภาพ เป็นต้น และทํางานเสมือนหนึ่ง
เป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการนั้น ๆ จนครบ 1 ภาคการเรียน สหกิจศึกษา โดย
ในขณะทํางานจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และการประเมินผลของนายจ้างและคณาจารย์ใน
สาขาวิชา เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนําเสนอผลการ
ไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี                 8   หน่วยกิต 
 
       
 


