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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01680111   2(1-3-4) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เคมีเพ่ือชีวิตท่ียั่งยืน I 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Chemistry for Sustainable Life I 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การนําความรูพ้ืนฐานทางดานวิชาเคมีมาใชในชีวิตประจําวันถือเปนความสําคัญตออยางหนึ่งในการนําไปสูการพัฒนาชุมชน 

สังคม และส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน จึงจําเปนท่ีจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวความรูพ้ืนฐานทางดานเคมีในดานตางๆ ที่เกี่ยวของใน

การดํารงชีวิตประจําวันโดยตรง เพ่ือท่ีจะไดนําความรูท่ีมีมาใชในการวางแผนกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน รวมทั้งใชเพ่ือ

ปองกันและแกปญหาเบื้องตนไดทันทวงที 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

สมบัติของสสารและองคประกอบ ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพลังงานทางเคมี การใชประโยชนสารอินทรียและสารอนินทรียใน

ชีวิตประจําวัน ผลิตภัณฑสารสังเคราะห 

Properties of matter and composition. Procedure in chemical energy changes. Utilization of organic and 

inorganic substances in everyday life. Synthetic products. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา    01680121    2(1-3-4) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย   ชีววิทยาเพ่ือศาสตรแหงแผนดิน   

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ           Biology for Knowledge of the Land  

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน            ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน         ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
 

ปจจุบันการใชความรูทางวิทยาศาสตรมาพัฒนาความรูของประเทศไทยหรือศาสตรแหงแผนดินใหกาวสูความยั่งยืนใน

ศตวรรษท่ี 21 อันเปนยุคของความรูระดับมหภาคและความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ชีววิทยาเปนหนึ่งในหลักวิทยาศาสตร

ชวยใหเขาใจชีวิตและทรัพยากรสําคัญบนแผนดินของประเทศไทย การประยุกตความรูทางชีววิทยาใหเขากับบริบทของประเทศ

ไทยไดนั้นจะทําใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนรุนใหมของประเทศ ใหสามารถนําความรูไปศึกษา พัฒนาและอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพของแผนดินตอไปได 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

สมบัติและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบส่ิงมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ ความ

หลากหลายของพืช สัตว และจุลินทรีย โครงสรางและหนาท่ีของพืชและสัตว การประยุกตใชเชิงการเกษตรและธุรกิจใหเหมาะสม

กับทรัพยากรชีวภาพและสถานการณของประเทศไทย  

Properties and chemicals of living organisms. Organization of living organisms. Cells and metabolisms. 

Genetics and evolution. Diversity of plants, animals and microbes. Structure and functions of plants and animals. 

Agricultural and commercial application of biological resources and situations in Thailand. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาคณิตศาสตรและภาควิชาสถิตคิณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01680131   3(2-2-5) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  แนวคิดและเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Concepts and Techniques in Mathematics and Statistics 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

คณิตศาสตรและสถิติเปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญตอการประยุกตกับวิชาการในสาขาวิชาอื่นเชน เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ 

การเกษตร เปนตน เพ่ือนํามาสูการวางแผนการแกปญหา และการตัดสินใจ สวนสาขาทางดานสังคมศาสตร ศึกษาศาสตร อาจ

จําเปนตองเรียนรูสถิติและวิธีการวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางเสริมความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลและการสรางงานวิจัยโดย

เนนกระบวนการคิดวิเคราะหการเรียนการสอนแบบสะเต็มจะเปนการจัดการเรียนรูท่ีไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนา

ทักษะการคิด การต้ังคําถาม  การแกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบนั้นไปใช

หรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

กําหนดการเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต การวิเคราะหขอมูล

เบ้ืองตน ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจก

แจงตัวอยาง  สถิติอนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร 

Linear programming. Limit and continuity. Derivatives and applications. Integration and applications. 

Simple statistical analysis. Probability. Random variables and their probability distributions. Binomial distribution. 

Normal distribution. Sampling distribution. Statistical inference for one and two populations. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
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9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01680141   1(1-0-2) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  กลศาสตรพ้ืนฐาน  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ          Basic Mechanics  

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน            ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน         ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ความรูดานกลศาสตรมีความจําเปนตอการความเขาใจในการนําไปประยุกตดานการเกษตรและอุตสาหกรรม 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การเคล่ือนท่ีแบบหนึ่งมิติ กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตันและการประยุกต แรงเสียดทาน งานและพลังงาน  โมเมนตัม ทอรค และ

สมดุล 

 Motion in one dimension. Newton’s law of motion and applications. Friction. Work and energy. 

Momentum, torque and equilibrium. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01680142   1(0-3-2) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  กลศาสตรพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Laboratory in Basic Mechanics  

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน            01680141 กลศาสตรพื้นฐาน (Basic Mechanics) หรือพรอมกัน 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน         ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ความรูดานกลศาสตรมีความจําเปนตอการความเขาใจในการนําไปประยุกตดานการเกษตรและอุตสาหกรรม การทดลอง

ปฏิบัติการทางกลศาสตรทําใหสามารถเขาในทฤษฏีดานกลศาสตรไดมากขึ้น 
 

7.คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรพื้นฐาน 

 Laboratory for Basic Mechanics 

8.อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01680211   2(1-3-4) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เคมีเพ่ือชีวิตท่ียั่งยืน II 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Chemistry for Sustainable Life II 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  01680111 เคมีเพื่อชีวิตที่ย่ังยืน I (Chemistry for Sustainable Life I) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การนําความรูความเขาใจเกี่ยวความรูพื้นฐานทางดานเคมีท่ีเกี่ยวของในดานตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในการดํารงชีวิตประจําวันมา

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุดตอการดํารงชีวิต โดยสมารถนํามาใชเพ่ือการวางแผนกับเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

รวมทั้งใชเพ่ือปองกันและแกปญหาเบ้ืองตนไดทันทวงที 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความเปนกรด-เบส การกัดกรอนและแนวทางการปองกัน เคมีดานอาหาร ยา และ เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑเคมีสามัญประจํา

บาน มลพิษในชีวิตประจําวันและการแกไข เคมีและเทคโนโลยีสมัยใหม 

Acidity corrosion and protection procedure. Chemistry of food, medicine and cosmetics. Household 

chemical products. Daily pollution and solutions. Chemistry and modern technology. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01680221   2(0-6-3) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ชีววิทยาปฏิสัมพันธ I  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Interactive Biology I  

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน            01680121 ชีววิทยาเพื่อศาสตรแหงแผนดิน (Biology for Knowledge of the Land) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน         ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ปจจุบันทักษะทางชีววิทยามีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาความรู การจัดการและการแกปญหาของประเทศไทยหรือ

ศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือคนพบความรูใหม พัฒนาความรูเดิมของทองถ่ิน เปนสังคมฐานความรูทางวิทยาศาสตรชีวภาพท่ียั่งยืนและ

ม่ันคงในศตวรรษที่ 21 อันเปนยุคของความรูระดับมหภาคและความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว การทําโครงงานทางชีววิทยา

ชวยใหนิสิตนํากระบวนการคิดและทดลองทางชีววิทยา มาเรียนรูและแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศ

ไทย สามารถประยุกตความรูทางชีววิทยาใหเขากับบริบทของปญหาที่เกิดข้ึนกับประเทศไทยได จะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต

ของคนรุนใหมของประเทศ ใหสามารถนําความรูทางชีววิทยาไปใชศึกษา แกปญหา พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพของ

แผนดินตอไปได 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

โครงงานชีววิทยาเกี่ยวกับสมบัติและสารเคมีของส่ิงมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตรและ

วิวัฒนาการ ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของพืช สัตว และจุลินทรียโครงสรางและหนาท่ีของพืชและสัตว การประยุกตใชเชิง

การเกษตรและธุรกิจ 

Projects in biology related to properties and chemicals of living organisms. Organization of living 

organisms, cells and metabolisms. Genetics and evolution. Diversity and ecology of plants,  animals and microbes. 

Structure and functions of plants and animals. Agricultural and commercial application. 
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8.   อาจารยผูสอน 
  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01680241   1(1-0-2) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ฟสิกสเพื่อชีวิตที่ย่ังยืน  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Physics for Sustainable Life  

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน            ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน         ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ความรูเชิงฟสิกสเกี่ยวกับสมบัติของความรอนเปนความรูท่ีสําคัญตอการประยุกตดานพลังงานและสิ่งแวดลอมซึ่งสงผล

ตอเนื่องถึงการนําไปใชประโยชนดานการเกษตร    

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ ความดันสัมบูรณ และความดันเกจ ความดันบรรยากาศ แรงลอยตัว ความตึงผิว ความหนืด 

อุณหภูมิ และความรอน การสงผานความรอน การนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี สมดุลความรอน กระบวนการทางเทอรโม

ไดนามิกส และการประยุกต  

Density, specific gravity, absolute pressure and gauge pressure. Atmospheric pressure, buoyant force, 

surface tension, viscosity, temperature and heat. Heat transfer, heat conduction, heat convection, radiation, 

thermal equilibrium, thermodynamic process and application. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.     แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01680242   1(0-3-2) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ฟสิกสเพื่อชีวิตที่ย่ังยืนภาคปฏิบัติการ  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Laboratory in Physics for Sustainable Life  

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน            01680241 ฟสิกสเพื่อชีวิตที่ย่ังยืน (Physics for Sustainable Life) หรือพรอมกัน 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน         ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ความรูเชิงฟสิกสเกี่ยวกับสมบัติของความรอน และความดัน เปนความรูท่ีสําคัญตอการประยุกตดานพลังงานและ

ส่ิงแวดลอมซึ่งสงผลตอเนื่องถึงการนําไปใชประโยชนดานการเกษตร การทดลองปฏิบัติการทางสมบัติของความรอน และความดัน 

ทําใหสามารถเขาใจทฤษฏีดานสมบัติของความรอน และความดันไดมากข้ึน 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสเพ่ือชีวิตที่ย่ังยืน 

 Laboratory for Physics for Sustainable Life 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

 คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01680251    2(1-3-4) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Basics of Electrical Engineering 

2.    รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี   

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ความเขาใจพื้นฐานของเคร่ืองมือทางวิศวกรรมไฟฟาจะทําใหสามารถนําความรูนี้ไปใชในการออกแบบการทํางานของ

เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ในการบูรณาการกับสาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินได 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ มอเตอร เคร่ืองกําเนิดไฟฟา หมอแปลง ระบบสงและจําหนาย

กําลังไฟฟา  

Electrical measuring instruments. Direct current and alternating current circuits. Motors. Generators. 

Transformers. Electric power transmission and distribution systems.  

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวศิวกรรมศาสตร วทิยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01680252   3(2-2-5) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือศาสตรแหงแผนดิน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  The Internet of Things for Knowledge of the Land 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

หลักการและกระบวนการจัดการท่ีมีการอาศัยเทคโนโลยีการเช่ือมตอของสรรพส่ิงดวยอินเตอรเน็ต มีความสําคัญตอการ

ใชชีวิตในปจจุบัน การเช่ือมตอดังกลาวทําใหเกิดการสื่อสารระหวางสรรพส่ิงตาง ๆ ท่ีผูพัฒนาตองการ ซึ่งทําใหขอมูลตาง ๆ ถูก

เช่ือมโยงกันและสามารถนําขอมูลไปใชในการประมวลผลเพื่อประโยชนสูงสุด ซึ่งการเช่ือมตอนี้สามารถเอาไปประยุกตใชกับศาสตร

ในทุกดาน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

พ้ืนฐานและหลักการของอินเตอรเน็ตของสรรพส่ิง ระบบฝงตัว พ้ืนฐานฮารดแวรและซอฟตแวร เน็ตเวิรคและการเช่ือมตอ 

เซ็นเซอรและการตรวจจับขอมูล การประยุกตใชอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง ระบบเฝาระวัง การเกษตรแบบแมนยําและบานอัจฉริยะ มีการ

ใชอุปกรณฮารดแวรในการปฏิบัติการ 

Foundations and principles of the Internet of Things. Embedded systems. Hardware and software. 

Networking and connectivity. Data detection with sensors and applications of the Internet of Things. Surveillance 

systems. Precision agriculture and smart house which requires using hardware boards in the laboratory. 

8.   อาจารยผูสอน 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01680311   2(1-3-4) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เคมีประยุกตเพ่ือนวัตกรรมชุมชน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Applied Chemistry for Community Innovation 

 รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  01680111 เคมีเพื่อชีวิตที่ย่ังยืน I (Chemistry for Sustainable Life I)  

01680211 เคมีเพื่อชีวิตที่ย่ังยืน II (Chemistry for Sustainable Life II) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การนําความรูทางดานวิชาเคมีมาประยุกตใชในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปสูการการพัฒนาชุมชน สังคม และ

ส่ิงแวดลอมไดอยางยั่งยืน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

บทนําเคมีเพ่ือเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในชุมชน นวัตกรรมเคมีเพ่ือกระบวนการเกษตรกรรมปลอดสารพิษตอมนุษยและ

ส่ิงแวดลอม การพัฒนาการแปรรูปอาหารในชุมชนที่ไดมาตรฐานเพื่อการบริโภคและการจัดจําหนาย นวัตกรรมเคมีเพ่ือสงเสริมสุขภาพที่

ดีของมนุษย สงเสริมส่ิงแวดลอมที่ปลอดมลพิษ การจัดการพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาดภายในชุมชน 

Introduction to chemistry for agricultural and industry in the community, chemical innovation for 

non-toxic agricultural processes for human and environment. Development of food processing for 

consumption and distribution. Chemical innovation to promote good human health. Promoting pollution-free 

environment. Managements of alternative energy and clean energy in the community. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01680321   2(0-6-3) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ชีววิทยาปฏิสัมพันธ II  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Interactive Biology II  

2.  รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน            01680221 ชีววิทยาปฏิสัมพันธ I (Interactive Biology I) 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน         ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เศรษฐศาสตรเชิงชีววิทยา (Bioeconomics) เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย การตอยอด

ทักษะทางชีววิทยาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาประชากรไทยในศตวรรษท่ี 

21 การพัฒนาความรู การจัดการและการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรของประเทศ การตอยอดความรูเดิมเพ่ือเพ่ิมความรูใหม 

จะเสริมรากฐานของสังคมไทยใหเขมแข็ง ยั่งยืนและมั่นคงในศตวรรษท่ี 21 ดวยความรู ทักษะทางวิทยาศาสตรชีวภาพ และ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว การทําโครงงานทางชีววิทยาเชิงพื้นท่ีชวยใหนิสิตนํากระบวนการคิดและทดลองทางชีววิทยา 

มาเรียนรูและแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรทางชีวภาพตามทองถ่ินของประเทศไทย สามารถประยุกตความรูทางชีววิทยาให

เขากับบริบทของปญหาท่ีเฉพาะกับประเทศไทยได จะเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของคนรุนใหม ใหสามารถนําความรูทาง

ชีววิทยาไปใชศึกษา แกปญหา พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรชีวภาพทองถ่ินของแผนดินตอไปได 

7.    คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ชีววิทยาบูรณาการเชิงพื้นท่ีเกี่ยวกับสมบัติและสารเคมีของส่ิงมีชีวิต การจัดระบบส่ิงมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุ

ศาสตรและวิวัฒนาการ ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของพืช สัตว และจุลินทรีย โครงสรางและหนาที่ของพืชและสัตว การ

ประยุกตเชิงการเกษตรและธุรกิจใหเหมาะสมกับทรัพยากรชีวภาพของแตละชุมชนหรือทองถ่ินในประเทศไทย  

Area-based project in biology related to properties and chemicals of living organisms. Organization of 

living organisms, cells and metabolisms. Genetics and evolution. Diversity and ecology of plants, animals and 

microbes. Structure and functions of plants and animals. Agricultural and commercial application of local or 

community-based biological resources in Thailand. 
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8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตบางเขน 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01681311   4(3-2-7) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การประกอบกิจการยุคใหม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Modern Enterprise 

2.   รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังนี้ 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 
4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ดวยสภาพเศรษฐกิจและโครงสรางทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปพรอมดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสาร สงผลให

ความนิยมในการประกอบกิจการของตนเองหรือกิจการของชุมชนมีมากข้ึน ซึ่งหากการดําเนินกิจการประสบความสําเร็จจะชวย

สนับสนุนความเขมแข็งของสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได ดังนั้น ความรูและทักษะเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับกิจการยุคใหม การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการประกอบกิจการ ความรูเบ้ืองตนดานการตลาด

และการวิเคราะหตลาด การวางแผนกลยุทธการตลาด การจัดหาแหลงเงินทุน การตลาดการเงิน ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

เพ่ือการผลิต การบริหารโครงการ การวางแผนเชิงกลยุทธและการตัดสินใจ 

Basic concepts of modern enterprises. Environmental analysis in entrepreneurship. Background 

knowledge in marketing and marketing analysis. Marketing strategy planning. Funding. Financial marketing. 

Creativity and innovation for production. Project management. Strategic planning and decision-making. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01681312    4(3-2-7) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เศรษฐศาสตรการจัดการ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Managerial Economics 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน   ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ภายใตเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่รวดเร็วและรุนแรง การตัดสินใจทางธุรกิจภายใต

สถานการณตางๆ ของผูประกอบการตองอาศัยหลักความคิดทางเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหเพื่อใหธุรกิจสามารถเติบโตอยางมั่นคง 

การวิเคราะหหาคาท่ีเหมาะสม การพยากรณอุปสงคและตนทุน การวิเคราะหโครงสรางตลาด การกําหนดราคา รวมท้ังผลกระทบ

ของการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ  จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผูประกอบการตองรูและนําไปประยุกติใชในการวางแผนการดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและเคร่ืองมือเชิงปริมาณ เพ่ือใชในกระบวนการตัดสินใจขององคการธุรกิจ  การ

วิเคราะหอุปสงค ตนทุน กําไร การตั้งราคา และการตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะหโครงสรางตลาด การวิเคราะหอุปสงครวม

และอุปทานรวม การวิเคราะหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกตเศรษฐศาสตร

ระหวางประเทศเพื่อการจัดการ  

 Application of economic theories and quantitative tools in the decision-making process of business 

organizations. Analysis of demand, cost, profit, pricing and investment decisions. Analysis of market structure. 

Analysis of aggregate demand and supply, economics stabilization and economic policies for business 

decision-making. Application of international economics for management. 
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8.   อาจารยผูสอน 

 รายละเอียดที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะสิ่งแวดลอม วิทยาเขตบางเขน 

 
 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.    รหัสวิชา   01681313   4(2-6-7)   

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ศาสตรพระราชาทางส่ิงแวดลอม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  The King's Philosophy in Environment 
 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี  

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน   ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การจัดการส่ิงแวดลอมไดอยางย่ังยืน จะทําใหประชาชนท่ีประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข 

สังคมเขมแข็งและม่ังค่ัง ศาสตรหนึ่งท่ีสามารถทําใหเปนเชนนั้นได คือ ศาสตรพระราชาทางสิ่งแวดลอมท่ีมีการจัดการส่ิงแวดลอม

อยางเปนระบบข้ันตอน โดยประยุกตความรูพ้ืนฐานทางทรัพยากรศาสตร เทคโนโลยี มลพิษสิ่งแวดลอมและมิติมนุษยสําหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม  
 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 โครงการพระราชดําริเพื่อการอยูอยางเกื้อกูลระหวางส่ิงแวดลอมและประชาชน หลักการและวิธีการทางสิ่งแวดลอมตาม

ศาสตรพระราชา ความรูวิทยาศาสตรเชิงนิเวศของพระราชาเพ่ือการควบคุมกระบวนการส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของประชาชน การ

สรางนวตักรรมทางนิเวศวิศวกรรมเพ่ือการกูคืนความเส่ือมโทรมส่ิงแวดลอมดวยกระบวนการธรรมชาติชวยธรรมชาติ การจัดการกับ

ส่ิงแวดลอมดวยการประยุกตศาสตรพระราชาทางส่ิงแวดลอมเพ่ือความเขมแข็งและมั่งคั่งของสังคม  

 The King's Royal Projects for harmonious living between people and the environment. Environment 

principles and methodology based on the King's philosophy. The King's  eco-science knowledge for 

monitoring environmental processes and people's way of life. Eco-engineering innovation for retrieval of 

deteriorated environment through nature-by-nature process. Environmental manipulation through application 

of the King's philosophy for healthy and wealthy society. 
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8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2  

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01681314   4(2-6-7) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย การเกษตรเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Agriculture for Sustainable Development 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.     วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.    วันที่จัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ความรู คําแนะนําเกี่ยวกับระบบการเกษตรความเช่ือมโยงความเขาใจที่รอบดานของอาหาร และการเกษตรในสังคมกับ

การทําฟารมเกษตรจําเปนตอการพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดเทาทันกับภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคม สิ่งแวดลอมเพ่ือประยุกตใช

งานการผลิตทางการเกษตรที่เกิดสมดุลระบบนิเวศ และเกิดความยั่งยืน 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการท่ัวไปของการผลิตเชิงเกษตร ประเด็นสหวิทยาการดานส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม

ของการเกษตรและอาหาร ดุลยภาพของทรัพยากรกับการผลิตเกษตรอยางย่ังยืน นิเวศเกษตร การจัดการดินและการผลิตพืช การ

ปลูกพืชในโรงเรือนและแปลงปลูก การจัดการศัตรูพืช การปศุสัตว นโยบายดานอาหาร และความม่ันคงดานอาหาร  

 General principles of agricultural production. Interdisciplinary issues of environmental, social, 

economic, political and cultural aspects of agriculture and food. Balance of resources and sustainable 

agricultural production. Ecological agriculture. Soil and crop production management. Nursery and field crop 

production. Pest management. Livestock. Food policy and food security. 

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ  3.2  

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ  3  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01681315   4(2-4-6) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การเขาใจและเขาถึงชุมชน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Understanding and Accessing to Community 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ.....................................  

  ()     หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

    ()  วิชาเฉพาะบังคับ 

    (   )   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การพัฒนาชุมชนที่จะใหเกิดความย่ังยืนนั้น ผูเขาทํางานตองเขาใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน และมีขอมูลท่ีถูกตองเปนฐาน ดังนั้น 

ผูเรียนจึงจําเปนตองเรียนรูถึงแนวคิดแนวปฏิบัติเพ่ือที่จะเขาใจสภาพความเปนอยูจริงของชุมชน วิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม และ

เขาถึงชุมชนอยางแทจริง นั้นก็คือ การพัฒนาโดยยึดหลักภูมิสังคมภายใตความพรอมของทุกคนในชุมชนนัน้ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันและ

พลังในการรวมกันคิด รวมกันทําในสิ่งท่ีทุกคนในชุมชนเห็นวาเปนปญหาและตองพัฒนา และเขาไปพัฒนาชุมชนที่สนองตอบปญหาและ

ความตองการท่ีแทจริง สอดคลองกับสภาพความเปนอยูจริงของชุมชน  ท้ังนี้ชุมชนตองมีความตองการและพรอมที่จะพัฒนาตนเองกอน

เปนเบ้ืองตน จึงจะทําใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และมีผลตอการพัฒนาท่ีม่ันคงและย่ังยืน  
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความหมาย ลักษณะ องคประกอบ และหนาที่ของชุมชน  แนวคิด แนวทาง และกระบวนการของการพัฒนาชุมชนเทคนิคและ

วิธีการวิเคราะหเพื่อการเขาใจและเขาถึงชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูรวมกัน และการมีสวนรวมของชุมชน การสงเสริมเครือขายการ

เรียนรูในงานพัฒนาชุมชน การบูรณาการศาสตรสากล ศาสตรพระราชา ศาสตรชุมชนและวิทยาการที่เกี่ยวของ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

เกษตรและชนบทไทยใหเกิดความย่ังยืน 

 Meaning, features, components and duties of the community. Concepts, methods and processes of 

community development. Analysis techniques and methods to comprehend and access to community. 

Arrangement of community participatory and interactive learning process. Promoting learning network in the  

community development. Integration of international and community knowledge and the King’s philosophy for 

sustainable rural and agricultural community development in Thailand.  
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8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 

 
1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  เกษตรเพ่ือชีวิตและสุขภาพ 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Agriculture for Life and Health   
 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

  1. ตระหนักถึงการเกษตรและการเชื่อมโยงระหวางสุขภาพมนุษยกับการเขตกรรมและผลิตผลการเกษตรเพ่ือพัฒนาการ

เกษตรที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสุขภาพท่ีดีขึ้น อาหารท่ีผลิตไดเปนอาหารท่ีมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกคาง เกิดความ

ต่ืนตัว ใสใจเร่ืองการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยไรสารพิษ ทําใหอาหารนํามาบริโภคท่ีเปนแนวปลอดสารพิษ 

  2. ใหความสําคัญกับความเปนไปไดท่ีจะระงับหรือลดการเกิดการระบาดของโรคท่ีมีการแพรกระจายไปยังมนุษยผานการ

ติดตอกับกระบวนการผลิตและผลผลิตเกษตรท่ีติดเช้ือ 

  3. เพ่ือเรียนรู ใชประโยชนจากพืชในดานอื่นท่ีเกี่ยวของ เชน ดานสรรพคุณทางยาทั้งในสัตวและมนุษย และการสราง

ความสุนทรีทางอารมณ และสันทนาการท่ีใชพืชเพ่ือการประดับตกแตง เปนตน 
 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 

 1. มีความรูดานดานกระบวนการผลิตพืชท่ีอาศัยความเชื่อมโยงสองทางระหวางการเกษตรกับสุขภาพ  

 2. สามารถผลิตพืชผักปลอดภัย ผักไฮโดรพอนิกส  

 3. มีทักษะการสรางสรรค การออกแบบ การผลิต การตกแตง ที่ใชพืชเปนวัตถุดิบเพ่ือการสรางมูลคาใหกับงานอาคาร 

สถานท่ี 
 

4.    รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01682411 พืชผักเพื่อสุขภาพ 3 3 

01682412 ไฮโดรพอนิกส 3 3 

01682413 การผลิตพรรณไมเพ่ืองานภูมิทัศน 3 3 

01682414 ประสบการณวิชาชีพดานการเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ - 2 
 

5.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะเกษตร 

 หนวยงานรับผิดชอบรวม ภาควิชาทั้ง 9 ภาควิชาในคณะเกษตร 
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6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

 ช่ือ ผศ. ดร.ธิดา เดชฮวบ     เบอรโทรศัพทติดตอ  0924379991 อีเมล    agrtdd@ku.ac.th 

 ช่ือ ดร.เมตตา เรงขวนขวาย  เบอรโทรศัพทติดตอ   - อีเมล    agrmtc@ku.ac.th 
 

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

8.  ภาคีเครือขาย 

ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01682411  6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย พืชผักเพ่ือสุขภาพ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Vegetables for Health 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.    วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ปจจุบันความตองการของผูบริโภคที่รักสุขภาพและสังคมผูสูงอายุ ทําใหผูผลิตจะตองมีความรูเกี่ยวกับการปลูกผักเพื่อ

สุขภาพ พืชสมุนไพรและพืชผักท่ีมีสรรพคุณทางยา การผลิตและดูแลผักอยางปลอดภัย รวมท้ังความรูเร่ืองการแปรรูปและ

การตลาดของผักเพ่ือสุขภาพข้ึนมารองรับ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ชีววิทยาของพืชผัก ชนิดของพืชผักเพ่ือสุขภาพ การปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืชโดยชีว

วิธีการผลิตผักปลอดภัย การบรรจุ การแปรรูป การตลาด การปฏิบัติการในโรงปลูก การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Biology of vegetables. Types of vegetables for health. Cultivation, propagation, crop maintenance, 

pest management by biological control agents. Safe vegetable production. Packaging. Processing. Marketing, 

Farming practice. Field trips. 

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01682412   6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย ไฮโดรพอนิกส 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Hydroponics 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.    วันที่จัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ปจจุบันผักไฮโดรพอนิกสเปนที่นิยมในหมูผูบริโภค เพ่ือผลิตผักอยางปลอดภัยจึงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ปลูกและดูแลผักที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกสการเตรียมสารละลายธาตุอาหารและการดูแลรักษาเพื่อการปลูกผักในระบบไฮโดรพอ

นิกส และภาคปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับการปลูกผักไฮโดรพอนิกสทุกขั้นตอนเพ่ือผลิตผักอยางปลอดภัย รวมท้ังความรูเร่ืองการตลาด

ของผักไฮโดรพอนิกส 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผักในระบบไฮโดรพอนิกส ชนิดพืช การเพาะเมล็ด การปลูก การเตรียมสารละลายธาตุ

อาหาร การผสมปุย การปรับคา EC และ pH ของสารละลายธาตุอาหาร การจัดการศัตรูผัก การควบคุมศัตรูผักโดยชีววิธีโรงเรือน 

การประกอบระบบปลูก การตลาด การปฏิบัติการในเรือนปลูก 
 

 Introduction to hydroponics’ cultivation. Plant types. Seedling. Cultivation. Preparation of nutrient 

solutions. Fertilizer mixing. EC and pH adjusting in nutrient solutions. Pest management. Pest control by 

biological control agents. Greenhouse. Hydroponics system assembling. Marketing. Farming practice. 

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01682413   6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย การผลิตพรรณไมเพ่ืองานภูมิทัศน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Plant Production for Landscaping  

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.     วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.    วันที่จัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 งานภูมิทัศนในปจจุบันตองการใชพรรณไมที่หลากหลาย ท้ังชนิด ขนาด และจํานวน การผลิตพรรณไมเพื่องานภูมิทัศน

จึงมีความจําเปน และสามารถสรางรายไดใหผูประกอบการ รายวิชานี้จะชวยสรางผูประกอบการที่ผลิตพรรณไมอยางมีคุณภาพ 

และตรงตอความตองการของตลาด 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 พรรณไมในการจัดภูมิทัศน การขยายพันธุและการปลูกเล้ียง ปจจัยการผลิตพืช การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช การ

จัดการเรือนเพาะชํา ระบบน้ํา การตลาด มีการสาธิต การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการปฏิบัติในแปลง 

 Landscape plant materials. Plant propagation and cultivation. Plant production factors. Pest 

management. Nursery management. Irrigation system. Marketing. Demonstration, field trips and farming 

practices required.  

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01682414   2(0-6-3) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย ประสบการณวิชาชีพดานเกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Professional Experience in Agriculture for Life and Health  

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.    วันที่จัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพสูงและมูลคาสูงใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภคในปจจุบัน มีความแตกตางจากผลผลิตในทองตลาด การเพ่ิมมูลคาผลผลิต แนวทางการประกอบธุรกิจ SME 

ปญหาและแนวทางการแกไข โดยเรียนรูจากผูประกอบการและการศึกษาดูงาน 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การนําทักษะ การเรียนรูและประสบการณจากการทดลองและศึกษาดวยตนเองมาจัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน  

 Application of the learning skills and experience acquired from experiments and self-study in 

compiling and presenting reports.  

8.     อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.     แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะประมง วิทยาเขตบางเขน 

 

1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจและสัตวน้ําสวยงาม 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Ornamental and Economical Aquatic Animal Aquaculture 
 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

1. เพื่อปลูกฝงทัศนคติและความรูที่ถูกตองตอการเพาะเล้ียงสัตวน้ําทั้งในสวนที่เปนสัตวน้ําสวยงามและสัตวน้ํา

เศรษฐกิจของประเทศไทย  

2. เพื่อใหผูเรียนทราบถึงเทคนิควิธีการในการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําวยัออน เชนการคัดเลือกพอแมพันธุ วิธกีารผสม

พันธุ การอนุบาลสัตวน้ําวัยออน ชนิดอาหารของสัตวน้ําวัยออน การดูแลสุขภาพสัตวน้ํา การขนสงสัตวน้ําวัยออน 

และการตลาด 

3. เพื่อใหผูเรียนทราบถึงเทคนิควิธีการในการเลี้ยงสัตวน้ํา เชน การคัดเลือกสถานที่ การจัดการคุณภาพน้ํา การให

อาหาร การเก็บเกี่ยวผลผลิต การตลาด การจัดการตนทุน  

4. เพือ่ใหผูเรียนทราบถึงมาตรฐานการผลิตสัตวน้ําท่ีเกี่ยวของ ท้ังในสวนของการบริโภคภายในประเทศและการ

สงออก 

5. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูความสามารถท่ีไดรับไปใชประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 

1. มีทัศนคติและความรูท่ีถูกตองตอการเพาะและเล้ียงสัตวน้ําท้ังในสวนท่ีเปนสัตวน้ําสวยงามและสัตวน้าํเศรษฐกิจ 

2. มีความรูและทักษะในเทคนิคตางๆท่ีใชในการเพาะและอนุบาลสัตวน้าํ โดยสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถคิดวิเคราะหแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการอนุบาลสัตวน้ําได 

3. มีความรูและทักษะในเทคนิคตางๆท่ีใชในการเล้ียงสัตวน้ํา โดยสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

คิดวิเคราะหแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการเล้ียงสัตวน้ําได 

4. สามารถนําความรูและทักษะท่ีไดไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

4.    รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01682421 การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจ 3 3 

01682422 การเล้ียงสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจ 3 3 

01682423 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําสวยงามเชิงธุรกิจ 3 3 

01682424 ประสบการณวิชาชีพดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจและสัตว

สวยงาม  

 2 
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5.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หนวยงานรับผิดชอบรวม    - 
 

6. ผูประสานงานของชุดวิชา 

 ช่ือ นาย สุขกฤช นิมิตรกุล เบอรโทรศัพทติดตอ   097-139-0041 อีเมล  Sukkrit14@gmail.com 
 

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

8.   ภาคีเครือขาย 

 1. บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหารจํากัด 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะประมง วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา  01682421    6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจ 

       ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Breeding and Nursing of Economical Freshwater Animal 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.     วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.     วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การเพาะและอนุบาลสัตวน้ํานั้นเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงเนื่องจากเปนกลไกแรกเร่ิมของการเสริมสรางความ

ม่ันคงทางอาหารของประเทศทางหนึ่ง ฉะนั้นการมีความรูและการมีทักษะท่ีถูกตองในวิธีการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจ

ท้ังทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนรูจักการวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดข้ึนในการเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจนั้นจึง

เปนสวนท่ีสําคัญยิ่งเพ่ือท่ีผูประกอบอาชีพดังกลาวจะสามารถนําความรูไปพัฒนาและประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

7.    คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การสรางทัศนคติที่ถูกตองตอการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํา การคัดเลือกสถานที่ของโรงเพาะพันธุ การคัดเลือกพอแมพันธุ 

วิธีการผสมพันธุแบบตางๆ การอนุบาลสัตวน้ําวัยออน การดูแลสุขภาพสัตวน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา การเก็บเกี่ยวผลผลิต          

การจัดการตนทุน และมาตรฐานการผลิตท่ีเกี่ยวของ และการจัดการหวงโซผลผลิต 

Creating the right mindset for working in aquaculture business. Selecting aquaculture hatcheries. 

Selecting breeders. Breeding techniques. Nursing. Healthcare for freshwater animals. Water quality 

management. Harvesting. Management of cost, production standard and product chain management. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะประมง วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา  01682422   6(3-9-11) 

   ช่ือวิชาภาษาไทย การเลี้ยงสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจ 

   ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Economically Important Freshwater Aquatic Animal Culture 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การเล้ียงสัตวน้ํานั้นเปนกจิกรรมท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงเนื่องจากเปนกลไกหลักของการเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร

ของประเทศทางหนึ่ง ฉะนั้นการมีความรูและการมีทักษะที่ถูกตองในวิธีการเล้ียงสัตวน้ําจืดเศรษฐกิจทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ตลอดจนรูจักการวิเคราะหและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเล้ียงนั้น จึงเปนสวนท่ีสําคัญย่ิง เพ่ือท่ีผูประกอบอาชีพดังกลาวจะสามารถ

นําความรูไปพัฒนาและประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การสรางทัศนคติท่ีถูกตองตอการเลี้ยงสัตวน้ํา การคัดเลือกสถานท่ีท้ังบอดินและบอรูปแบบตางๆ การเตรียมบอ           

การคัดเลือกลูกพันธุ การดูแลสุขภาพสัตวน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการตนทุน และมาตรฐานการผลิตท่ี

เกี่ยวของ  และการจัดการหวงโซผลผลิต 

To create the right mindset for working in aquaculture business.The course also emphasizes the  

principle and method necessary for economical freshwater animal culture. The student will learn the 

appropriate techniques and topics such as nutrition, health, water chemistry, cost management and 

regulations. 

8.  อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะประมง วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา  01682423        6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย การเพาะเล้ียงสัตวน้ําสวยงามเชิงธุรกิจ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Commercial Ornamental Aquatic Animal Culture 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับระดับปริญญาตรีดังนี้ 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  
 

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.     วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.     วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายของสัตวน้ําเปนอยางมาก ซึ่งสัตวน้ําบางชนิดมีความสวยงามนิยมนําไปเล้ียง

เพ่ือความเพลิดเพลิน เสริมบารมี ตกแตงเพ่ือความสวยงามหรือสงขายตอยังตางประเทศ ดังนั้นการมีทักษะท่ีถูกตองในวธิีการเพาะ

และอนุบาลสัตวน้ําสวยงามทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดจนรูจกัการปรับตัวใหเขากับสภาพวะของตลาด การวิเคราะหและ

แกปญหาที่เกิดข้ึน จึงเปนสวนท่ีสําคัญย่ิง เพ่ือท่ีผูประกอบอาชีพดังกลาวจะสามารถนําความรูไปพัฒนาและประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและมีรายไดท่ีมั่นคงตอไป 

7.    คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

วิธีการเพาะและเล้ียงสัตวน้ําสวยงามเพ่ือการประกอบอาชีพเชนการเพาะเล้ียงปลากัด กุงสวยงาม ปลาทอง ปลาหมอสี 

เปนตน โดยมีหลักการคัดเลือกสถานท่ี วัสดุท่ีใชในการเพาะและเล้ียง การคัดเลือกพอแมพันธุ วิธีการผสมพันธุ การอนุบาลสัตวน้ําวัย

ออน  อาหารสัตวน้ําวัยออน อาหารท่ีมีผลตอสีและการแสดงออก การดูแลระหวางการเล้ียง การดูแลสุขภาพสัตวน้ํา รวมไปถึงการ

จัดการคุณภาพน้ํา 

The course emphasizes the principle and method necessary for ornamental aquatic animal culture. 

The student will learn the appropriate techniques to breed aquatic animal, nutrition, health, water chemistry 

and marketing strategy for ornamental aquatic animal business.    
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8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะประมง วิทยาเขตบางเขน 
 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา 01682424   2(0-6-3) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย ประสบการณวิชาชีพดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจและสัตวน้ําสวยงาม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Professional Experience in Ornamental and Economical Aquatic Animal  

                                          Aquaculture 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.     วิชาท่ีตองเรียนมากอน          ไมมี 

4.    วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.    วันที่จัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.    วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

          การฝกปฏิบัติจริงในการเพาะและอนุบาลสัตวน้ํานั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนการสรางเสริมทักษะภาคสนาม 

โดยตองใชความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติตลอดจนรูจักการวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นท้ังท่ีคาดการณไวกอนและปญหาเฉพาะ

หนา เพ่ือที่ผูประกอบอาชีพดังกลาวจะสามารถนําทักษะไปพัฒนาและประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป  
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

เสริมสรางทักษะการเรียนรูจากประสบการณจากการทดลองจริงภาคสนามและเผชิญปญหาทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดวย

ตัวเอง ฝกการวิเคราะหและประเมินการดําเนินงาน และการนําเสนอขอสรุปอยางเปนแบบแผน 

Real-life experience in aquaculture practices. Defining and analyzing the problem faced during the 

operation. Be able to gather and organize the necessary information and identify the best solution. 

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
1. ชื่อชุดวิชาภาษาไทย  การใชที่ดินวนเกษตร 

     ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ Agroforestry Land Use 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา 

 1. เพ่ือใหความรูหลักวนเกษตรและปลูกฝงทัศนคติทางดานวนเกษตรในการสรางพื้นฐานและการพัฒนาปาไมและเศรษฐกิจ

ของประเทศใหเกิดความยั่งยืน 

 2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูผสมผสานระหวางมิติทางสังคม เกษตร และปาไม ตลอดจนทราบถึงเคร่ืองมือสําหรับการสํารวจ

และวิเคราะหสภาวะการใชที่ดินเกษตรกรรม ออกแบบระบบวนเกษตร และจัดการระบบวนเกษตร 

 3. เพ่ือใหผูเรียนนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใชในการการบริหารจัดการระบบวนเกษตรสมัยใหมเพื่อพัฒนาให

เกิดความยั่งยืนท้ังทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและเศรษฐกิจ 

 4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพทางดานวนเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ    

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 

 1. มีความรูหลักวนเกษตรการพัฒนาปาไมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 2. สามารถสํารวจและวิเคราะหสภาวะการใชที่ดินเกษตรกรรม ออกแบบระบบวนเกษตร และพัฒนาโครงงานวนเกษตรได 

 3. สามารถบริหารจัดการระบบวนเกษตรสมัยใหม โดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขามาชวยในการดําเนินงาน 

4. รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

01382431 ระบบวนเกษตร 3 3 

01682432 การจัดการระบบวนเกษตร 3 3 

01682433 วนเกษตรเพื่อชีวิตและส่ิงแวดลอม 3 3 

01682434 ประสบการณวิชาชีพการใชท่ีดินวนเกษตร - 2 

 

5.  หนวยงานที่รับผิดชอบ   

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงานรับผิดชอบรวม  ภาควิชาการจัดการปาไม/ภาควิชาวนวัฒนวิทยา/สถานีวิจัยและฝกนสิิตคณะวนศาสตร 
6.  ผูประสานงาน 

ชื่อ อ.ดร.นิตยา เม้ียนมิตร เบอรโทรศัพท  082-364-5669 อีเมล  ffornym@ku.ac.th 
 

7.  วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 

8.   ภาคีเครือขาย 

 ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682431   6(3-9-11) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ระบบวนเกษตร 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   Agroforestry Systems 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 จากสถานการณทรัพยากรปาไมท่ีลดลงอยางตอเนื่องในพ้ืนที่ปาธรรมชาติ การเพ่ิมพื้นท่ีปาไมในพ้ืนที่ส วนบุคคลใน

รูปแบบการผสมผสานแนวคิดระหวางการเกษตรและปาไมอาจเปนแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมพื้นท่ีปาไมใหบรรลุตามเปาหมายในการ

เพ่ิมพื้นท่ีปาไมใหถึงรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ การสรางบุคลากรดานการปาไมท่ีมีความรูผสมผสานระหวางมิติทางสังคม เกษตร 

ปาไมเพ่ือการสงเสริมงานดานวนเกษตรจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการพัฒนาปาไมในอนาคต 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความหมายและประโยชนของวนเกษตร ความสัมพันธระหวางการใชท่ีดินกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม 

การใชที่ดินและปญหาการใชท่ีดิน เคร่ืองมือสําหรับการสํารวจและวิเคราะหสภาวะการใชท่ีดินเกษตรกรรม การจําแนกระบบวน

เกษตร องคประกอบวนเกษตร การเร่ิมตนวนเกษตร ผสมผสานองคประกอบวนเกษตร  การจัดเรียงวนเกษตร การวินิจฉัยและ

ออกแบบระบบวนเกษตร 

 Definitions and benefits of agroforestry. Relationship between land use and economic, social and 

environment factors. Land use and problems of land use. Tools for agricultural land use investigation and 

analysis. Classification of agroforestry systems. Components of agroforesty. Starting an agroforestry. 

Combinations of agroforestry components. Agroforestry arrangement. Diagnosis and designs of agroforestry 

systems. 

 

 

 

วช.มก. 1-1 



 

191 

 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682432                6(3-9-11) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการระบบวนเกษตร 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Management of Agroforestry Systems 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.  วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 การใชที่ดินปาไมหรือพ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ มักดําเนินการไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีต้ังไว ดวยการขาดความต้ังใจของ

เกษตรกรหรือประชาชนในการจัดการระบบวนเกษตรดวยมองวาวนเกษตรเปนการปลูกแบบปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ดังนั้น

หากตองมีการสงเสริมงานวนเกษตรใหบรรลุเปาหมาย เชน สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ อนุรักษดินและน้ํา พรอมกับการสราง

งานสรางอาชีพแลว บุคคลากรท่ีจะทํางานดานวนเกษตรหรือสงเสริมงานดานวนเกษตรตองมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการ

จัดการระบบวนเกษตรเพ่ือถายทอดองคความรูสูเกษตรกรหรือผูสนใจในอนาคต 
 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 เหตุผลสําหรับการจัดการระบบวนเกษตร การจัดการนิเวศกายภาพและชีวภาพ การจัดการแรงงาน การจัดการพืชอายุ

ยาว การจัดการพืชอายุส้ัน การจัดการสัตว การจัดการองคประกอบวนเกษตรอื่นๆ การประกอบอาชีพวนเกษตร 

 Rationale for agroforestry system management. Management of physical and biological ecology. 

Labour management. Management of woody perenials. Management of agricultural crops. Management of 

animals. Management of other agroforestry components. Agroforestry career path. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682433   6(3-9-11) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  วนเกษตรเพ่ือชีวิตและส่ิงแวดลอม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Agroforestry for Life and Environment 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.  วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 วนเกษตรเปนระบบการใชท่ีดินเลียนแบบธรรมชาติโดยการปลูกตนไมในพื้นท่ีฟารมหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เนนการปลูก

พืชตางระดับในพ้ืนท่ีเดียวกัน ชวยเพ่ิมความหลากหลายและความยั่งยืนของผลผลิต ซึ่งกอใหเกิดประโยชนท้ังทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม เปนระบบการใชท่ีดินท่ีสนับสนุนการทําการเกษตรย่ังยืน การทําเกษตรทฤษฎีใหม รวมทั้งการปลูกปา 3 

อยาง ประโยชน 4 อยาง ตามศาสตรพระราชา อยางไรก็ดี การทําอาชีพวนเกษตรยังไมแพรหลายมากนักเนื่องจากเกษตรกรหรือ

ผูสนใจยังขาดความรูความเขาใจ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐก็ยังขาดเจาหนาท่ีสงเสริมวนเกษตร ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการ

เปดสอนในวิชานี้เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําระบบวนเกษตรไปประกอบอาชีพได  

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การออกแบบและการพัฒนาโครงงานวนเกษตร การทําวนเกษตรในรูปแบบตางๆ การทําปาครอบครัว การทําวนเกษตร

สวนยางพารา การทําฟารมปาไม การปลูกไมเปนแนวกันลม การเลี้ยงสัตวในสวนปา การประเมินผลตอบแทนการเงินของระบบวน

เกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑจากระบบวนเกษตร และการตลาด  

 Agroforestry designs and project developments. Practices in various types of agroforestry, family 

forest, rubber agroforestry, farm forestry, windbreak tree planting and silvopastoral. Financial analysis of 

agroforestry. Agroforestry product development and marketing. 

 

 

 

 

วช.มก. 1-1 



 

194 

 

8.อาจารยผูสอน 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682434    2(0-6-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพการใชที่ดินวนเกษตร 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Agroforestry Land Use 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 การเรียนรูจากประสบการณเปนรูปแบบการเรียนรูอยางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกษตรกรท่ีสวนใหญเรียนรูจาก

การลงมือปฏิบัติอาศัยประสบการณเปนสวนสําคัญในการพัฒนาอาชีพ จากจุดเดนนี้ทําใหเกิดการพัฒนารายวิชาประสบการณ

วิชาชีพดานการใชท่ีดินวนเกษตร เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณในการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และนําไปพัฒนาตอยอดงานดาน

การใชที่ดินวนเกษตรในอนาคต  

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การฝกวิชาชีพการใชท่ีดินวนเกษตรในแปลงเกษตร การจัดการแปลงวนเกษตรเพ่ือเนื้อไม อาหาร และเอนกประโยชน 

การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว การนําเสนอการฝกวิชาชีพ 

 Professional training in agroforestry field. Agroforestry management for wood, food and multipurpose 

benefits. Harvest and post-harvest management. Presentation of the professional training. 

8.    อาจารยผูสอน 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

1. ชื่อชุดวิชาภาษาไทย  ธุรกิจการปาไม  

     ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ Forest Based Enterprises 
 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา 

 1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูหลักวิชาทางปาไม ไมเศรษฐกิจ สัตวปาเชิงพาณิชย และมีทัศนคติทางดานธุรกิจการปาไมในการ

สรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเกิดความยั่งยืน 

 2. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงวิธีการทําการทําสวนปาเศรษฐกิจ การจัดการตนไมในเมือง และการเพาะเลี้ยงสัตวปาเชิงพาณิชย 

 3. เพ่ือใหผูเรียนนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขามาใชในการบริหารจัดการธุรกิจการปาไมไดอยางเปนระบบ 

 4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพทางดานธุรกิจการปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพ    
 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 

 1. สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพการทําสวนปาเศรษฐกิจได 

 2. สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพในการตบแตงและการจัดการตนไมในเมืองได  

 3. สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพการเพาะเล้ียงสัตวปาบางชนิดเชิงพาณิชยได 
 

4. รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกติ 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

01682441 การจัดการสวนปาเศรษฐกิจ 3 3 

01682442 การจัดการตนไมในเมือง 3 3 

01682443 การเพาะเล้ียงสัตวปาเชิงพาณิชย 3 3 

01682444 ประสบการณวิชาชีพธุรกิจการปาไม - 2 
 

5.  หนวยงานที่รับผิดชอบ   

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงานรับผิดชอบรวม  ภาควิชาวนวัฒนวิทยา/สถานีวิจัยและฝกนิสิตคณะวนศาสตร 
 

6.  ผูประสานงาน 

ชื่อ นายณัฐวัฒน คลังทรัพย เบอรโทรศัพท 093-578-0684 อีเมล    rdipsk@ku.ac.th 
 

7.  วันที่จัดทํารายวิชา วันท่ี 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
 

8.   ภาคีเครือขาย  ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682441   6(3-9-11) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการสวนปาเศรษฐกิจ 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Commercial Forest Plantation Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

ปจจุบันประเทศไทยตองการเพิ่มพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจประมาณ 26 ลานไร ภายในป พ.ศ. 2579 ประกอบกับความตองการ

ใชไมภายในประเทศมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอีกประมาณ 3 เทาจากปจจุบัน ทําใหอาชีพการปลูกสวนปาไมเศรษฐกิจเชิงพาณิชยมี

ความสําคัญมาก ย่ิงข้ึน อยางไรก็ดี ในขณะนี้ผูประกอบอาชีพธุรกิจสวนปาไมเศรษฐกิจ  เชน  ผูจัดการโครงการปลูกปา 

ผูประกอบการผลิตเมล็ดไม ผูประกอบการเพาะชํากลาไม ผูประกอบกิจการปลูกสรางสวนปา ผูประกอบการทําฟารมปาไม เปนตน 

ยังมีไมเพียงพอท่ีจะรองรับการขยายตัวของไมเศรษฐกิจในอนาคต ตลอดจนบุคลากรท่ีจะเปนนักสงเสริมไมเศรษฐกิจมืออาชีพยังมี

คอนขางนอยเชนกัน ดังนั้น เพ่ือใหผูเรียนใหสามารถบริหารจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจเชิงพาณิชยไดอยางมืออาชีพ จึงมีความ

จําเปนตองมีการเปดสอนในวิชานี้ 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

หลักการปลูกปาและการอารักขาปาไม  การปลูกปาเชิงพาณิชย การปรับปรุงพันธุไมปา การปลูก การจัดการ การ

ประมาณผลผลิตการทําไม การตัดฟน และการตลาด การออกใบรับรองปาไม โครงงานการจัดการสวนปาไมเศรษฐกิจ 

Principles of forestation and forest protection. Commercial forest plantation. Forest tree 

improvement. Establishment , management, estimating logging production, harvesting and marketing. Forest 

certification. Commercial forest management projects. 
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8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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เสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682442   6(3-9-11) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการตนไมในเมือง 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Urban Tree Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.  วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

ปจจุบันประเทศไทยไดมีนโยบายสงเสริมใหมีพื้นท่ีสีเขียวโดยเฉพาะในเขตเมืองเปนอยางมาก เพ่ือเปนแหลงพักผอน

หยอนใจ ชวยลดปญหามลพิษทางอากาศและเสียง ตลอดจนการเปนแหลงเรียนรูและนันทนาการของเยาวชนและประชาชนทั่วไปท่ี

อาศัยอยูในเขตเมือง รวมถึงความตองการดานการจัดการตนไมท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการท้ังท่ีปลูกบริเวณสองขาง

ถนน สวนสาธารณะ และบริเวณอาคารบานเรือนของประชาชน ปจจุบันนักวิชาการดานการจัดการตนไมในเมือง และ

ผูประกอบการที่ทําอาชีพจัดการตนไมในเมือง มีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการเปด

สอนในวิชานี้เพ่ือผลิตนักจัดการตนไมในเมืองไดอยางมืออาชีพ  

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความสําคัญและคุณคาของปาในเมือง นิเวศวิทยาและชีววิทยาของตนไมในเมือง วนวัฒนในเขตเมือง การประเมินความ

เส่ียงของตนไม โรค และแมลง การศัลยกรรมตนไม สถาปตยลักษณไมตน เทคนิคการตัดแตงตนไม การพัฒนาโครงการจัดการพ้ืนท่ี

สีเขียว 

             Importance and value of urban forest. Ecology and biology of urban trees. Urban silviculture. Risk 

assessment of trees, diseases and insects. Tree surgery. Tree architectural characteristics.  Tree pruning 

techniques. Project development of green area management. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682443   6(3-9-11) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  การเพาะเล้ียงสัตวปาเชิงพาณิชย 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Commercial Wildlife Propagation  

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.  วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 ปจจุบันการเพาะเล้ียงสัตวปาเชิงพาณิชยเปนอาชีพท่ีไดรับความสนใจจากผูประกอบการ แตเนื่องจากการเพาะเล้ียงสัตว

ปาจําเปนตองมีความรูเร่ืองกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ชนิดของสัตวปา เทคนิคการเพาะเล้ียง และการเคลื่อนยายสัตว ดังนั้น จึงจําเปนท่ี

ตองเปดการเรียนการสอนในวิชานี้เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประกอบวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวปาเชิงพาณิชยไดอยาง

ถูกตอง 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความสําคัญและการเพาะเล้ียงสัตวปาในประเทศไทย  การออกแบบสถานท่ีเล้ียงสัตวปา การควบคุมและการเคล่ือนยาย

สัตวปา การศึกษาสัตวปาในคอกเลี้ยง กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเล้ียงสัตวปาในเชิงเศรษฐกิจท้ังภายในและ

ระหวางประเทศ การตลาดการเพาะเล้ียงสัตวปา 

 Importance and wildlife propagation in Thailand. Designing wildlife farms. Wildlife control and 

translocation. Study of wildlife in captivity. Law and regulations concerning domestic and international 

commercial wildlife propagation. Wildlife propagation marketing.  

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682444    2(0-6-3) 

 ชื่อวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพธุรกิจการปาไม 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Forest Based Enterprises 

2. รายวิชาท่ีขอปรับปรุงอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.  วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นภาพท่ีแทจริงในการประกอบวิชาชีพธุรกิจการปาไมในหลากหลายสาขาวิชาชีพ และสามารถนํา

ความรูจากการเรียนไปประยุกตใชในการทําธุรกิจของตัวเอง ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การเรียนรูจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการธุรกิจการปาไม การจัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

 Learning from field trips in forest based enterprises. Report writing and presentation. 

8.   อาจารยผูสอน 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  การผลิตพืชสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Plant Production for Food Entrepreneurs 
 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

  การผลิตพืชสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร ใหประสบความสําเร็จและมีความม่ันคงในอาชีพได  จําเปนตองมีความรูท่ี

เกี่ยวของกับการผลิตพืชอาหารชนิดตางๆการปฏิบัติกับพืชเพ่ือใหไดผลผลิตตามประสงค  การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ

ทางการเกษตรการควบคุมและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการท่ีปลอดภัย การปฏิบัติกับสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของทรัพยากรดินและน้ํา

การรับรองกระบวนการผลิตต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง เพื่อใหการผลิตพืชเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 

  1. มีความรูในการผลิตพืชผัก ไมผลเขตรอน ธัญพืชและพืชท่ีใชเมล็ดที่เปนอาหารนิยม 

  2. สามารถผลิตพืชอาหาร และจัดการผลผลิตใหมีคุณภาพจนถึงผูบริโภค  

  3. มีทักษะในการประเมินคุณภาพผลผลิตต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง 
 

4.    รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01682451 การผลิตผักสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร 3 3 

01682452 การผลิตไมผลเขตรอนสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร 3 3 

01682453 การผลิตธัญพืชและพืชท่ีใชเมล็ดสําหรับผูประกอบธุรกิจ 

อาหาร 

3 3 

01682454 ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตพืชสําหรับผูประกอบธุรกิจ

อาหาร 

- 2 

 

5.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะเกษตร กําแพงแสน 
 

6. ผูประสานงานของชุดวิชา 

 รศ.ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ  เบอรโทรศัพทติดตอ  084 120 0878  อีเมล agrchl@ku.ac.th 

 ผศ.ดร. ภาสันต  ศารทูลทัต  
  

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

8. ภาคีเครือขาย ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682451    6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตผักสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Vegetable Production for Food Entrepreneurs 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การผลิตผักใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภคความรูท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติในการวางแผนการผลิตตั้งแตการเลือกและการ

เตรียมพื้นท่ี การจัดการปจจัยการผลิต การจัดการศัตรูพืช การบรรจุ การขนยายและขนสง การเก็บรักษาสภาพโดยการใชเทคโนโลยี

ท่ีหลากหลาย และการประเมินคุณภาพผลผลิตตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง มีความจําเปนเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใน

การผลิตผักใหไดมาตรฐานเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการสงออก  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  เทคโนโลยีการผลิตผักที่ทันสมัยการวางแผนการผลิต การบริหารจัดการปจจัยการผลิตและศัตรูพืช การควบคุมคุณภาพ

ผลิตผลสด การเก็บเกี่ยว การบรรจุ ขนยาย ขนสง และการเก็บรักษาผักสด กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจผัก มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

  Modern production technology for vegetable crops. Production planning. Input management and 

pest management. Quality control of fresh produce. Harvesting, packing, handling, transportation and storage 

of fresh vegetables. Law and regulations concerning vegetable business. Field trips required. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682452   6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตไมผลเขตรอนสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Tropical Fruit Production for Food Entrepreneurs 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การผลิตไมผลเขตรอนเพ่ือใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย มีความจําเปนท่ีผูเรียนจะตองเขาใจลักษณะทางชีวภาพและกายภาพ

ของไมผล การเจริญเติบโตเขากับสภาพแวดลอม การขยายพันธุ การปลูกและบํารุงรักษา การจัดการผลผลิต การเก็บรักษา และ

ขนสง  และการประเมินคุณภาพผลผลิตตั้งแตตนทางจนถึงปลายทางในการผลิตไมผลใหไดมาตรฐานทั้งเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศและการสงออก  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  เทคโนโลยีการผลิตไมผลเขตรอน และระบบการผลิต การจัดการสวนไมผลเขตรอน การวางแผนและตัดสินใจในการผลิต 

การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรในการผลิตไมผลเขตรอน มีการศึกษานอกสถานที่ 

  Tropical fruit crops production technology and systems. Tropical fruit orchard management. Planning 

and decision making in production. Economic analysis in tropical fruit production. Field trips required. 

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682453   6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตธัญพืชและพืชท่ีใชเมล็ดสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Cereal and Grain Crop Production for Food Entrepreneurs 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ธัญพืช และพืชท่ีใชเมล็ดเปนอาหารท่ีใหพลังงานและโปรตีน มีความจําเปนที่ผูเรียนจะตองเขาใจหลักการผลิต สามารถ

ผลิตใหไดมาตรฐาน และสามารถประเมินคุณภาพผลผลิตตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ท้ังเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการ

สงออก   

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  การผลิตและการจัดการธัญพืชและพืชท่ีใชเมล็ด หลักการเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพ สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอผลิตภาพ 

การจัดการผลผลิต ขอจํากัดในการผลิต การจัดการศัตรูพืช การตลาด และการใชประโยชน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Production and management of cereal and grain crops. Concepts applied to yields and quality. 

Effects of environment on productivity. Production management, production limitation, pest management, 

marketing and utilization. Field trips required. 
 

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682454    2(0-6-3)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตพืชสําหรับผูประกอบธุรกิจอาหาร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Plant Production for Food Entrepreneurs  

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมม ี

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมม ี

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ความรูและความสามารถในการผลิตพืชตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง เพ่ือใหสามารถสงผานพืชท่ีมีคุณภาพไปสูผูบริโภค

ไดอยางเปนระบบ ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและผูบริโภค ผูเรียนจะตองไดรับการฝกประสบการณในการผลิตพืช เพ่ือสามารถนํา

ความรูที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพ 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

  ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตพืช การใชเทคโนโลยีสมัยใหมสนับสนุนในระบบการผลิต การทดสอบคุณภาพ และการ

รับรองผลผลิต มีการศึกษานอกสถานที ่

  Professional experience in plant production. Application of modern technology in the production 

systems. Quality testing and certification. Field trips required.  

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

1. ชื่อชุดวิชาภาษาไทย การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 

 ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ High Quality Beef Production 
 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

 โคเนื้อเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งท่ีมีการผลิตและใชปจจัยการผลิตภายในประเทศเปนสวนใหญ มีม ูลคาทาง

การตลาดในประเทศสูง และมีเกษตรกรที่อยูในระบบการผลิตโคเนื้อเปนจํานวนมาก ในปจจุบันผูบริโภคเนื้อโคมีความตองการเนื้อ

โคท่ีมีคุณภาพดี มีความนุม และมีไขมันแทรกในมัดกลามเนื้อสูง อีกท้ังผูบริโภคบางสวนตองการเนื้อโคท่ีผลิตจากการเลี้ยงโคเนื้อใน

ระบบอินทรีย ดังนั้นความรูความเขาใจในการผลิตโคเนื้อสมัยใหมเพ่ือใหไดเนื้อโคท่ีมีคุณภาพสูง หลักการวางแผนผังฟารมโรงเรือน

และสิ่งปลูกสรางในฟารมโคเนื้อ รวมท้ังอุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรท่ีนํามาใชในฟารมโคเนื้อสมัยใหม จึงจําเปนอยางยิ่ง

สําหรับผูผลิต รวมท้ังผูผลิตตองมีความรูความเขาใจในหวงโซอุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพื่อให

ผูผลิตสามารถสงผานเนื้อโคคุณภาพสูงไปถึงมือผูบริโภคไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว นิสิตท่ีเรียนในชุดวิชานี้

สามารถนําความรูท่ีไดไปใชในการประกอบอาชีพการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงไดในอนาคต 
 

3.  ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  

 1.  นิสิตมีความรูความเขาใจในระบบการผลิต การจัดการฟารมโคเนื้อสมัยใหม และการจัดการฟารมโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโค    

         คุณภาพสูง 

 2.  นิสิตเขาใจหวงโซอุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

 3.  นิสิตเขาใจหลักการวางแผนผังฟารมโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางในฟารมโคเนื้อ รวมท้ังอปุกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรท่ี  

         นํามาใชในฟารมโคเนื้อสมัยใหม เพ่ือผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 
 

4.  รายวิชาท่ีอยูในชุดวิชา มีดังน้ี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01682461 การจัดการฟารมโคเนื้อสมัยใหม 3 3 

01682462 โรงเรือนและอุปกรณในฟารมโคเนื้อสมัยใหม 3 3 

01682463 หวงโซการผลิตและตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง 3 3 

01682464 ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง - 2 

 

5.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะเกษตร กําแพงแสน  
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6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

 รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ  เบอรโทรศัพทติดตอ  084 120 0878  อีเมล agrchl@ku.ac.th 

รศ.ดร.สุริยะ สะวานนท 
 

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

8.   ภาคีเครือขาย 

 1. สหกรณเครือขายโคเนื้อจํากัด 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682461   6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การจัดการฟารมโคเนื้อสมัยใหม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Modern Management of Beef Cattle 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  โคเนื้อเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งท่ีมีการผลิตและใชปจจัยการผลิตภายในประเทศเปนสวนใหญ มีมูลคาทาง

การตลาดในประเทศสูง และมีเกษตรกรที่อยูในระบบการผลิตโคเนื้อเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตามการผลิตโคเนื้อสมัยใหมเพื่อใหได

เนื้อโคที่มีคุณภาพดีจําเปนอยางย่ิงท่ีผูผลิต รวมท้ังนิสิตตองมีความรูความเขาใจในระบบการผลิต การจัดการฟารมโคเนื้อสมัยใหม  

และการจัดการฟารมโคเนื้อเพ่ือผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง เชน การผลิตเนื้อโคท่ีมีไขมันแทรกในมัดกลามเนื้อสูงและมีความนุม การ

ผลิตโคเนื้ออินทรีย เปนตน เพ่ือใหนิสิตสามารถนําองคความรูท่ีไดไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  ระบบการผลิตโคเนื้อสมัยใหม พันธุโคเนื้อ การวางแผนผังฟารมและส่ิงปลูกสราง อาหารและการใหอาหาร การจัดการ

ฟารมโคเนื้อสมัยใหมการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง การผลิตโคเนื้อในระบบอินทรีย 

  Modern beef production systems. Beef cattle breeds. Planning of farms and buildings. Food and 

feeding. Modern beef cattle farm management. Production of high-quality beef. Organic beef production. 

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682462   6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  โรงเรือนและอุปกรณในฟารมโคเนื้อสมัยใหม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Housing and Equipment in Modern Beef Farm   

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง จะตองเขาใจหลักการวางแผนผังฟารมโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางในฟารมโคเนื้อ รวมทั้งอุปกรณ 

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรท่ีนํามาใชในฟารมโคเนื้อสมัยใหม เชน โรงเรือนเล้ียงโคแมพันธุ โรงเรือนเลี้ยงโครุนกอนขุน โรงเรือนเลี้ยงโค

ขุน คอกปฏิบัติการ เคร่ืองตัดหญาอาหารสัตวเคร่ืองมือสมัยใหมท่ีเกี่ยวของกับการผลิตโคเนื้อ รวมทั้งอุปกรณในการผสมอาหารและ

การจายอาหารใหกับโคเนื้อ เปนตน   

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  หลักการวางแผนผังฟารมโรงเรือนและส่ิงปลูกสรางในฟารมโคเนื้อ อุปกรณ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในฟารมโคเนื้อ

สมัยใหมเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง 

  Principles of farm planning. Housing and building in beef cattle farms. Equipment, tool and machines 

in modern beef cattle farms used to produce high-quality beef. 

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682463   6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  หวงโซการผลิตและตลาดเนื้อโคคุณภาพสูง 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Supply Chain and High-Quality Beef Markets 
 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  
 

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 
 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 
 

 การจัดการเพ่ือผลิตโคเนื้อที่มีมูลคาเพิ่มสูง (การผลิตโคตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา) และมีคุณภาพตามความตองการของ

ลูกคา (ตลาด) อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีความเขาใจหวงโซอุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยเร่ิมจากผูผลิตโคเนื้อ ไปสู

ผูรวบรวมผลผลิต ผานระบบคนกลาง ไปยังโรงฆาสัตว การตัดแตง การแปรรูป และชองทางการจัดจําหนายหรือผานระบบการผลิต

ในรูปแบบสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดในประเทศ และตองมีความเช่ือมโยงยอนกลับไปยังเกษตรกรใหมีการผลิตสินคาใหตรง

ตามความตองการของตลาด เปนตน โดยมีปจจัยส่ิงแวดลอมอื่นท่ีมีบทบาทสําคัญเขามาเกี่ยวของ เชน ปจจัยการผลิต ระบบสินเชื่อ 

โครงสรางสาธารณูปโภค ระบบโลจิสติกในการโคเนื้อทั้งระบบ การบริการ และการใชเทคโนโลยีสมัยในระบบการผลิต ทุกสวนตอง

ประสานการทํางานรวมกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
 

 หวงโซอุปทานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ระบบการจัดการเพ่ือผลิตโคเนื้อใหมีมูลคาสูงข้ึนและมีคุณภาพตามความตองการ

ของผูบริโภค: ผูผลิตโคเนื้อในระดับฟารม ผูรวบรวมผลผลิต ระบบคนกลาง โรงฆาสัตว การตัดแตง การแปรรูป ระบบโลจิสติกส 

การจําหนายหรือการกระจายสินคาและการบริการ ปจจัยท่ีเกี่ยวของในกระบวนการผลิต ระบบสินเช่ือ โครงสรางสาธารณูปโภค 

และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมสนับสนุนในระบบการผลิต 
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Supply chain of high quality beef production. Management system for producing a higher-value and high-

quality cattle beef that meets the demands of consumers, cattle beef farmers, middlemen and 

slaughterhouses. Cutting and processing. Logistics systems. Butchery and distribution.  Factors involved in 

production process, credit systems, infrastructure and application of modern technology in the production 

systems. 
 

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682464    2(0-6-3)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in High-Quality Beef Production 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ความรูและความสามารถในการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพ่ือใหสามารถสงผานเนื้อโคคุณภาพสูง

ไปถึงมือผูบริโภคไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผูเรียนจะตองไดรับการฝกประสบการณในฟารมเพ่ือสามารถนํา

ความรูที่ไดไปใชในการประกอบอาชีพการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงได 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

  ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง การจัดการฟารมโคเนื้อสมัยใหม หลักการวางแผนผังฟารม โรงเรือนและ

ส่ิงปลูกสรางในฟารมโคเนื้อ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมสนับสนุนในระบบการผลิต มีการศึกษานอกสถานที่ 

  Professional experience in high quality beef production. Modern farm cattle management. Principles of 

farm planning, housing and building in beef farm. Application of modern technologies in the production system. 

Field trips required.  

8.    อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

1. ชื่อชุดวิชาภาษาไทย การผลิตผลิตผลจากสัตวเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืนทางอาหาร 

 ชื่อชุดวิชาภาษาอังกฤษ Animal Produce Production for Food Security and Sustainability 
 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

 การสรางทักษะและความรูใหนิสิตดานในการผลิตอาหารที่มีตนกําเนิดมาจากผลิตผลจากสัตว ไดแก เนื้อสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 

เนื้อสัตวปก ไข น้ํานม และผลิตภัณฑใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค เขาใจถึงหวงโซการสงมอบน้ํานมและผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

จากผูผลิตไปยังผูบริโภค มีความจําเปนเพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาเนื้อสัตว เนื้อสัตวปก ไข น้ํานม และ

ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ 
 

3.  ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome)  

 1.  นิสิตมีความรูความเขาใจในหลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตว ไข และน้ํานม การฆาและการแปรสภาพเนื้อสัตวตาม 

         มาตรฐานของไทยและสากล การตรวจวัดเพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อสัตว ไข และน้ํานม การจัดการผลิตผลจากสัตวเพ่ือ     

         ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

 2.  นิสิตสามารถแปรสภาพเนื้อสัตว ไข และน้ํานม ไปเปนผลิตภัณฑพ้ืนฐานตางๆ รวมท้ังทราบวิธีการเก็บรักษาและควบคุม 

         คุณภาพจนกวาจะถึงมือผูบริโภค  

 3.  นิสิตเขาใจถึงทัศนคติและมุมมองของผูบริโภคตอผลิตผลจากสัตว การเพิ่มมูลคาของผลิตผลและผลิตภัณฑ รวมถึง 

         นวัตกรรมในผลิตภัณฑจากสัตว 
 

4.  รายวิชาท่ีอยูในชุดวิชา มีดังน้ี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01682471 การผลิตเนื้อสัตวเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร 3 3 

01682472 การผลิตเนื้อสัตวปกและไขเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร 3 3 

01682473 การผลิตน้ํานมเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร 4 2 

01682474 ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตผลิตผลจากสัตวเพ่ือความ

ม่ันคงและย่ังยืนทางอาหาร 

- 2 

 

5.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะเกษตร กําแพงแสน  
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6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

 รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ  เบอรโทรศัพทติดตอ  084 120 0878  อีเมล agrchl@ku.ac.th 

 ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง 
 

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี  24  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

8.  ภาคีเครือขาย  ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682471   6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตเนื้อสัตวเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Meat Production for Food Security and Sustainability 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การเพ่ิมทักษะและความรูใหนิสิตดานการผลิตอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตวใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค เขาใจถึงหวงโซ

การสงมอบเนื้อสัตวคุณภาพจากผูผลิตไปยังผูบริโภค มีความจําเปนเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชเพื่อพัฒนาเนื้อสัตวใหมี

คุณภาพ เพ่ือใหเนื้อสัตวในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไดมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในและตางประเทศ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 หลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื้อสัตวการฆาสัตวตามมาตรฐาน การจัดการเนื้อสัตว เพ่ือควบคุมคุณภาพและความ

ปลอดภัย การประเมินและแบงเกรดคุณภาพซาก การตัดแตงเนื้อสัตวและการบรรจุภัณฑ การเก็บรักษาเนื้อสัตว การประเมิน

คุณภาพเนื้อ การแปรรูปเนื้อสัตว การเพ่ิมมูลคาและสรางนวัตกรรม พฤติกรรมผูบริโภค  

 Principles of meat science and technology.  Standards for slaughter of livestock. Meat handing for 

quality control and safety. Carcass inspection and grading. Meat cutting and packaging. Meat storage. Meat 

evaluation. Meat processing. Adding value and creating innovation. Consumer behavior.  

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682472   6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตเนื้อสัตวปกและไขเพ่ือความม่ันคงและยั่งยืนทางอาหาร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Poultry and Eggs Production for Food Security and Sustainability 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การสรางทักษะและความรูใหนิสิตดานการผลิตอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตวปกและไขใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค เขาใจ

ถึงหวงโซการสงมอบเนื้อสัตวปกและไขท่ีมีคุณภาพจากผูผลิตไปยังผูบริโภค มีความจําเปนเพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชเพ่ือ

พัฒนาเนื้อสัตวปกและไขใหมีคุณภาพ เพ่ือใหเนื้อสัตวปกและไขในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไดมาตรฐานสากลและเปนท่ี

ยอมรับของตลาดท้ังในและตางประเทศ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 หลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสัตวปก (เนื้อและไข) การฆาสัตวปกตามมาตรฐาน การจัดการเนื้อสัตวปกและไขเพ่ือ

ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การประเมินและแบงเกรดคุณภาพเนื้อสัตวปกและไข การตัดแตงเนื้อสัตวปก และการบรรจุ

ภัณฑการเก็บรักษาเนื้อสัตวปกและไข การประเมินคุณภาพเนื้อสัตวปกและไข การแปรรูปเนื้อสัตวปกและไข การเพ่ิมมูลคาและ

สรางนวัตกรรม  

 Principles of poultry (meat and eggs) science and technology. Standards for slaughter of poultry.  

Poultry and egg handling for quality control and safety. Carcass and egg inspection and grading. Poultry 

cutting and packaging. Poultry and egg storage. Poultry and egg evaluation. Poultry and egg processing. Adding 

value and creating innovation.  

8.     อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.     แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682473   6(4-6-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตน้ํานมเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Milk Production for Food Security and Sustainability 

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การสรางทักษะและความรูใหนิสิตดานการผลิตอาหารโดยเฉพาะเร่ืองของน้ํานมและผลิตภัณฑใหมีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค เขาใจถึงหวงโซการสงมอบน้ํานมและผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพจากผูผลิตไปยังผูบริโภค มีความจําเปนเพื่อใหผูเรียนสามารถนํา

ความรูไปใชเพ่ือพัฒนาน้ํานมและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ เพื่อใหผลิตภัณฑนมในระบบอุตสาหกรรมของประเทศไดมาตรฐานสากล

และเปนท่ียอมรับของตลาดท้ังในและตางประเทศ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  หลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ํานม การจัดการน้ํานมเพ่ือควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การประเมินและแบง

เกรดคุณภาพน้ํานม การบรรจุภัณฑการเก็บรักษาน้ํานม การประเมินคุณภาพน้ํานม การแปรรูปน้ํานม การเพ่ิมมูลคาและสราง

นวัตกรรม  

 Principles of milk science and technology. Milk handling for quality control and safety. Milk inspection 

and grading. Milk packaging. Milk storage. Milk evaluation. Milk processing. Adding value and creating 

innovation.  

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเกษตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01682474    2(0-6-3)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตผลิตผลจากสัตวเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Animal Produce Production for Food Security 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ความรูและความสามารถในการผลิตผลิตผลจากสัตวเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร  ใหไดผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอผูบริโภค 

ผูเรียนจะตองไดรับการฝกประสบการณในการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล เพ่ือสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการประกอบ

อาชีพการผลิตผลิตผลจากสัตว 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

  ประสบการณวิชาชีพในการผลิตผลิตภัณฑจากสัตว การแปรรูป บรรจุภัณฑ การเก็บรักษา การประเมินคุณภาพเนื้อส ัตว  

เนื้อสัตวปกและไข  และน้ํานม เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ และปลอดภัย มีการศึกษานอกสถานที่ 

  Professional experience in animal produce production. Handling quality control and safety in processing, 

packaging, storage and evaluation of meat, poultry meat and eggs and milk. Field trips required. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน 

 

1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  การเปนผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองดื่มจากผัก ผลไม และธัญชาติ 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Entrepreneurship for Vegetable, Fruit and Cereal Beverages 

 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

  ประเทศไทยอุดมสมบูรณดวยพืช ผักและผลไมนานาชนิด การแปรรูปวัตถุดิบดังกลาวเปนเคร่ืองดื่มชนิดตางๆ สามารถ

ดําเนินการไดท้ังในระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งในปจจุบันคนยุคใหมมีความประสงคในการเปน

เจาของธุรกิจขนาดยอมมากขึ้น ชุดวิชาผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมจากผัก ผลไม และธัญชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมี

ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม การผลิตเคร่ืองด่ืมท้ังประเภทท่ีมีและไมมี

แอลกอฮอลใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองด่ืม และการพัฒนาการเปนผูประกอบการ

สําหรับธุรกิจเคร่ืองด่ืม ตลอดจนผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกรณีศึกษาตางๆ และการทําโครงการ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในการเปนผูประกอบการธุรกิจเคร่ืองด่ืมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  

  1. สามารถผลิตเคร่ืองดื่มได 

  2. คัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ 

  3. สามารถวางแผนธุรกิจเคร่ืองด่ืมได 

 

4.    รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01685411 การพัฒนาแนวคิดธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม 2 2 

01685412 การผลิตเคร่ืองดื่มจากการหมัก 2 2 

01685413 การผลิตเคร่ืองดื่มจากผัก ผลไม และธัญชาติ 2 2 

01685414 การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองด่ืม 2 1 

01685415 การพัฒนาการเปนผูประกอบการในธุรกิจเคร่ืองดื่ม 2 1 

01685416 ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตเคร่ืองดื่ม 0 2 
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5.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หนวยงานรับผิดชอบรวม ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ 

 ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

 

6. ผูประสานงานของชุดวิชา 

 1. ดร.พิณทิพย รัมภกาภรณ  เบอรโทรศัพทติดตอ  0-2562-5020 อีเมล fagiptr@ku.ac.th 

 2. ผศ.ดร.เลอพงศ จารุพันธ   เบอรโทรศัพทติดตอ  0-2562-5059 อีเมล lerpong.j@ku.ac.th 

 3. ดร. อุลัยวรรณวิทยเกียรติ  เบอรโทรศัพทติดตอ  0-2562-5074 อีเมล fagiulw@ku.ac.th 

 4. รศ.ดร. หทัยรัตน ริมคีรี  เบอรโทรศัพทติดตอ  0-2562-5015 อีเมล fagihru@ku.ac.th 

       5. ผศ.ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี  เบอรโทรศัพทติดตอ  0-2562-5020 อีเมล fagiscw@ku.ac.th 

 6. รศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาดี  เบอรโทรศัพทติดตอ  0-2562-6414 อีเมลparthana@ku.ac.th 

 

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

8.  ภาคีเครือขาย ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685411   4(2-4-6) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การพัฒนาแนวคิดธุรกิจสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองดื่ม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Business Concept Development for Beverage Products 
 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  
 

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 
 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  เนื่องจากปจจุบันธุรกิจเคร่ืองด่ืมมีการเติบโตอยางรวดเร็ว ประกอบกับผูประกอบการรุนใหมหรือสตารทอัพท่ีมีความ

สนใจในธุรกิจเคร่ืองดื่มเกิดขึ้นจํานวนมาก ซึ่งผูที่จะประกอบการธุรกิจดังกลาวควรมีทักษะในการคิดอยางสรางสรรคและมีความ

เปนนวัตกรรม 
 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  กระบวนการสรางแนวคิดธุรกิจ แหลงท่ีมาของแนวคิดธุรกิจ เทคนิคสําหรับการสรางแนวคิดธุรกิจ การระดมสมอง การ

วิเคราะหลักษณะผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม การวิเคราะหชองวาง การคิดเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบ กระบวนการคิดเชิงออกแบบการ

คิดเชิงนวัตกรรม การพัฒนาและทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม การพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ  

  Business concept creation process. Sources of business concepts. Techniques for business concept 

creation. Brainstorming. Beverage attribute analysis. Gap analysis. Systematic inventive thinking. Design 

thinking. Innovative thinking. Beverage product concept development and testing. Product prototype 

development. 
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8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685412   4(2-4-6) 

   ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตเคร่ืองดื่มจากการหมัก 

   ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Production of Fermented Beverages  

2. รายวิชาที่ขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้ 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5. วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี  24 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

จากแนวโนมการขยายความตองการบริโภคผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มจากการหมักและเคร่ืองด่ืมหมักเพ่ือสุขภาพ นํามาซึ่งความ 

ตองการของตลาดแรงงานและผูประกอบการดานอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มจากการหมัก การผลิตผูท่ีมีความรูและความเขาใจใน

หลักการหมักเคร่ืองดื่มท่ีมีคุณภาพ จะตอบสนองความตองการของประเทศในปจจุบันและอนาคตอันใกล 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ประเภทเคร่ืองดื่มจากการหมัก จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับการหมักเคร่ืองด่ืม การออกแบบกระบวนการการควบคุมการผลิต 

และการควบคุมคุณภาพเคร่ืองด่ืมจากการหมัก นวัตกรรมเคร่ืองด่ืมจากการหมัก กฎหมายและขอกําหนดของเคร่ืองดื่มจากการ

หมัก 

 Types of fermented beverages. Microorganisms related to fermented beverages. Process design, 

production control and quality control of fermented beverages. Innovative fermented beverages. Law and 

regulations concerning fermented beverages. 

8.  อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685413   4(2-4-6)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การผลิตเคร่ืองดื่มจากผัก ผลไม และธัญชาติ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Production of Beverages from Vegetables, Fruits and Cereals 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 จากแนวโนมการขยายความตองการบริโภคผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมจากผัก ผลไม และธัญชาติ จึงจําเปนตองเปดรายว ิชานี้

เพ่ือสรางความรูความเขาใจในหลักการผลิตเคร่ืองดื่มใหมีคุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งมีความสําคัญตอการเปน

ผูประกอบการผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม  

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ประเภทของวัตถุดิบ การเก็บรักษาและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการผลิตเคร่ืองดื่มและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ การ

ตรวจวัดคุณภาพและความปลอดภัยของเคร่ืองด่ืม นวัตกรรมการผลิต การใชประโยชนของเศษเหลือจากการผลิตเคร่ืองดื่ม 

Types of raw materials. Raw material storage and preparation. Principles of beverage production and 

product storage. Quality analysis and safety of beverages. Process innovation. Utilization of waste from 

beverage production. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685414   3(2-2-5)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองด่ืม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Packaging Design for Beverages 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มตองอาศัยความรูทางการบรรจุซึ่งประกอบดวยหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ วัสดุทางการ

บรรจุ การออกแบบโครงสราง การออกแบบตราสินคาและกราฟกสําหรับภาชนะบรรจุเคร่ืองดื่ม และกระบวนการบรรจุเคร่ืองดื่ม

ซึ่งสงผลตอคุณภาพ และการจัดจําหนายของเคร่ืองด่ืม จึงจําเปนตองเปดรายวิชาใหมเพ่ือสงเสริมความเขาใจสําหรับการพัฒนาและ

ออกแบบภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  วัสดุสําหรับบรรจุภัณฑเคร่ืองด่ืม การออกแบบโครงสรางสําหรับบรรจุภัณฑเคร่ืองด่ืม การออกแบบตราสินคาและกราฟก

สําหรับภาชนะบรรจุเคร่ืองด่ืม กระบวนการบรรจุสําหรับเคร่ืองด่ืม มาตรฐานและกฎหมายดานส่ิงแวดลอมสําหรับบรรจุภัณฑ

เคร่ืองด่ืม นวัตกรรมเกี่ยวกับการบรรจุเคร่ืองด่ืม การจัดการบรรจุภัณฑโลจิสติกส 

  Materials for beverage packages. Structural design for beverage packaging. Branding and graphic 

design for beverage packages. Packaging process for beverages. Environmental standards and regulations for 

beverage packaging. Innovation in beverage packaging. Packaging logistics management.   

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

 

วช.มก. 1-1 



 

227 

 

 

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685415   3(2-2-5)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การพัฒนาการเปนผูประกอบการในธุรกิจเคร่ืองด่ืม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Entrepreneurship Development in Beverage Business 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.     วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การลงทุนในธุรกิจเคร่ืองดื่มตองอาศัยองคความรูในดานหลักการดําเนินธุรกจิและการพัฒนาทักษะเพ่ือเตรียมความพรอม

ในการเปนผูประกอบการ และเพ่ิมโอกาสประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  หลักการและการเตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูประกอบการในธุรกิจเคร่ืองดื่ม การริเร่ิมธุรกิจเคร่ืองด่ืม การพัฒนา

โอกาสการเปนผูประกอบการ การออกแบบรูปแบบธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการวิเคราะหตลาดเคร่ืองด่ืม การจัดต้ัง

สถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืม การคํานวณตนทุนและการวิเคราะหทางการเงิน การจัดการเชิงกลยุทธ จริยธรรมทางธุรกิจ 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

  Principles and preparation for entrepreneurship in beverage business. Beverage business startup. 

Developing entrepreneurial opportunities. Business model design. Beverage situations and market analysis. 

Establishment of beverage manufacturing facilities. Costing and financial analysis. Strategic management. 

Business ethics. Law and regulations concerning beverage industry. 

8.      อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.      แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

วช.มก. 1-1 



 

228 

 

 

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685416   2(0-4-2)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพดานการผลิตเคร่ืองดื่ม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Beverage Production 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ผูประกอบการจําเปนตองเขาใจกระบวนการดําเนินการตั้งแตความตองการของตลาดและการผลิต การศึกษาดูงานใน

สถานประกอบการผูผลิตเคร่ืองด่ืมและการฝกปฏิบัติจะชวยสงเสริมประสบการณในการริเร่ิมสรางธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคในตลาดและเขาใจกรรมวิธีการผลิต เพื่อชวยใหประสบความสําเร็จในธุรกิจเคร่ืองด่ืม  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  การศึกษาดูงานในสถานประกอบการผลิตเคร่ืองด่ืม การฝกปฏิบัติในการผลิตเคร่ืองดื่ม การออกแบบกระบวนการทาง

ธุรกิจ การฝกปฏิบัติในการเปนผูประกอบการและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ การจัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

  Field trips in beverage production facilities. Beverage production practice. Business process design. 

Entrepreneurial practices and market testing. Report writing and presentation. 

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะสิ่งแวดลอม วิทยาเขตบางเขน 

 
1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  ศาสตรการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Science in Environmental Management for Security and Sustainability 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

 1.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถตอยอดแนวคิดในการสรางสรรคนวัตกรรมและวิธีการใหมในการจัดการส่ิงแวดลอมดวยหลักของ 

           ศาสตรพระราชาในการสรางความมั่นคงและยั่งยืนของสิ่งแวดลอมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 2.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตหลักการและแนวคิดทางสิ่งแวดลอมในการแกไขปญหาของทองถิ่นและประเทศชาติ 

 3.  เพ่ือใหผูเรียนสามารถเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรางเสริมประสบการณจากการปฏิบัติงานดวยแนวคิดการจัดการ 

           ส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ 

 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  

 1. ผูเรียนสามารถใชรูปแบบของเคร่ืองมือหรือวิธีการในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน อันจะ  

          ทําใหเกิดความม่ังคงของทรัพยากรในการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 2. ผูเรียนสามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในระดับชุมชน ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริง พรอมทั้งสามารถเขาใจ เขาถึง เพ่ือการ 

          พัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 

 3. ผูเรียนสามารถตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมไดอยางถูกตอง 

 

4.  รายวิชาท่ีอยูในชุดวิชา มีดังน้ี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01685421 การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 3 

01685422 การวิเคราะหคุณภาพส่ิงแวดลอม 3 3 

01685423 แงคิดทางสังคมและสิ่งแวดลอม 3 3 

01685424 ประสบการณทางวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม - 2 

 

5.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะส่ิงแวดลอม 

  หนวยงานรับผิดชอบรวม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

      มูลนิธิชัยพัฒนา 
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6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

 ช่ือ รศ.คณิตา  ตังคณานุรักษ เบอรโทรศัพทติดตอ  089-670-4069  อีเมล  kkanita.kt@gmail.com 

 ช่ือ อ.ดร.วัชรพงษ  วาระรัมย      เบอรโทรศัพทติดตอ  089-720-7920   อีเมล Watcharapong.WKU@gmail.com 

  

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

8.  ภาคีเครือขาย  ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685421   6(3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Environmental Management for Sustainable Development 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  เพ่ือใหนิสิตเขาใจถึงประเภทและหลักการใชทรัพยากร การวิเคราะหระบบทรัพยากร มลพิษและของเสีย และระบบ

สังคม เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากร และจัดการของเสียและมลพิษไดอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืนของสิ่งแวดลอม  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ระบบส่ิงแวดลอม ประเภทของระบบสิ่งแวดลอม การวิเคราะหระบบส่ิงแวดลอม ดัชนีชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดลอม มาตรฐาน

คุณภาพส่ิงแวดลอม การประเมินสถานภาพส่ิงแวดลอม ศักยภาพสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม หลักการจัดการ

ส่ิงแวดลอมแบบย่ังยืน การควบคุมของเสียและมลพิษ การควบคุมกิจกรรมมนุษยตอส่ิงแวดลอม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การจัดการส่ิงแวดลอม นโยบายสิ่งแวดลอม มาตรการและแผนงานจัดการสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม    

มีการศึกษานอกสถานที่ และการทําโครงงานจัดการส่ิงแวดลอม 

  Environmental systems. Types of environmental systems. Environmental system analysis. 

Environmental indicators. Environmental standards. Environmental status assessment. Environmental potential. 

Environmental impact analysis. Principles of sustainable environmental management. Waste and pollutant 

control. Control of human activities to environment. Sufficiency economy philosophy for environmental 

management. Environmental policy. Measures and mitigation plans for environmental management. 

Environmental quality monitoring. Field trips and environmental management projects required. 
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8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685422   6(3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Environmental Quality Analysis 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  คุณภาพส่ิงแวดลอมที่ดีชวยใหสิ่งมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทรัพยากรส่ิงแวดลอมสามารถดดํารงอยูตามธรรมชาติ เปน

การชวยสนับสนุนพัฒนาประเทศไดอยางย่ังยืน ดังนั้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยการวิเคราะหดัชนีชี้วัดคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมดวยวิธีมาตรฐาน และมีเทคนิคท่ีถูกตองจึงเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดการส่ิงแวดลอม ในการใชขอมูลที่มี

ความถูกตองและนาเช่ือถือเพ่ือประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอม ชวยแกปญหาดานส่ิงแวดลอมและดานการเกษตร 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 คุณภาพน้ํา ดิน อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ขยะและของเสียอันตราย นิเวศวิทยาทางน้ํา ปาไมและสัตวปา การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ปฏิบัติการการเก็บและการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 Quality of water, soil, air, noise and vibration. Solid waste and hazardous waste. Aquatic, forest and 

wildlife ecology. Environmental quality monitoring. Laboratory of sampling and analysis of environmental 

quality. 

8. อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685423   6(3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  แงคิดทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Environmental and Social Aspects 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.     วิชาท่ีตองเรียนมากอน            ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การศึกษาระบบส่ิงแวดลอมไมมีเสนแบงแยกแนวความคิดระหวางองคความรูทางวิทยาศาสตร และองคความรูทางสังคม 

การเรียนสิ่งแวดลอมจึงตองอาศัยการเรียนรูรวมกันระหวางความรูทางวิทยาศาสตรซึ่งสอนใหมนุษยเขาใจสิ่งแวดลอมในเชิง

ปรากฏการณธรรมชาติท่ีมีแบบแผนผานการทดลอง รวมกับการศึกษาความรูทางสังคมในแบบแผนของสังคมเชิงวิทยาศาสตร หรือ

สังคมวิทยาเพ่ือชวยใหมนุษยสามารถปรับตัวอยูอาศัยภายใตปรากฏการณทางธรรมชาติ และปรากฏการณทางสังคมไดอยาง

เหมาะสมและยั่งยืน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 เทคนิคและกระบวนการถายทอดองคความรูดวยเทคโนโลยีการส่ือสารดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน

อยางถูกตองพรอมท้ังเขาใจพฤติกรรมชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสรางสรรคถูกตองตามหลัก

ธรรมาภิบาล การเชื่อมโยงเครือขายดานสิ่งแวดลอมจากระดับพื้นท่ีไปสูระดับนานาชาติ สรางสมดุลระหวางความตองการดาน

ประชากร โลก ความเจริญ ความมีเกียรติ ความยุติธรรม และความรวมมือระหวางกัน อันนํามาซึ่งการพัฒนาพื้นที่รวมกันไดอยาง

ย่ังยืน  

  Techniques and processes of transferring knowledge through environmental communication 

technology to create matual understanding and awareness of community behavior. Natural resource and 

environmental management based on principles of good governance. Connection of environmental networks 

from area to international levels. Creating balance between world population, prosperity, diginity, fairness and 

collaboration for area sustainable development. 

 

วช.มก. 1-1 



 

235 

 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะสิ่งแวดลอม  วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685424   2(0-4-2)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพดานการจัดการส่ิงแวดลอม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Environment  

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การจัดการทรัพยากร ของเสียและมลพิษ และการควบคุมกิจกรรมมนุษย เปนหลักการสําคัญของการจัดการส่ิงแวดลอม  

การสรางมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมจึงมีความสําคัญย่ิงตอการจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ การทําโครงงาน

จัดการสิ่งแวดลอมเปนการฝกปฏิบัติประสบการณในการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

            การฝกประสบการณวิชาชีพดานสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาโครงงานในหัวขอท่ีสนใจดานการจัดการสิ่งแวดลอม

ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนรายงาน 

Professional and experience in environment. Research projects on interesting topics in environmental 

management at the bachelor’s degree level and compiling them into a written report. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 

1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืน 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Innovation of Natural Rubber for Sustainability 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

 1. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงหวงโซอุปทานและทิศทาง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง 

 2. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงการจําลองเชิงคอมพิวเตอรในสมบัติยางอยางครบถวน 

 3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับทางดานการแปรรูปยางธรรมชาติไปใชประกอบอาชีพเพ่ือเพิ่มมูลคา        

               ของผลิตภัณฑยางได 

 4. เพ่ือปลูกฝงทัศนคติและความรูท่ีถูกตองเพ่ือไปใชประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติอยางม่ันคง 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  

 1. ความรูท่ีถูกตองตอการสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง 

  2. สามารถจําลองเชิงคอมพิวเตอรในสมบัติยาง 

 3. สามารถแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑยาง 

4.  รายวิชาท่ีอยูในชุดวิชา มีดังน้ี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01685431 หวงโซอุปทานและทิศทางของอุตสาหกรรมยาง 2 - 

01685432 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง 2 3 

01685433 การจําลองเชิงคอมพิวเตอรในสมบัติยาง 3 2 

01685434 การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑยาง 3 3 

01685435 ประสบการณวิชาชีพดานนวัตกรรมยางธรรมชาติเพื่อความย่ังยืน - 2 

 

5.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะวิทยาศาสตร 

     หนวยงานรับผิดชอบรวม คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสิ่งแวดลอม คณะเศรษฐศาสตร 

6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

      ชื่อ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ  เบอรโทรศัพทติดตอ 0917809569 อีเมล  fsciwssm@ku.ac.th 
     ชื่อ ดร.เสรี พงศพันธุภาณี  เบอรโทรศัพทติดตอ 0873460777 อีเมล  fscisrph@ku.ac.th 
     ชื่อ ดร.ณัฐสมน เพชรแสง  เบอรโทรศัพทติดตอ 0840927644 อีเมล  fscinmp@ku.ac.th  
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7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

8.  ภาคีเครือขาย   

1.บริษัท เอส เค โพลีเมอร จํากัด 

 2.บริษัท ไทยอีสเทิรน รับเบอร จํากัด 

 3.บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จํากัด 

 4.บริษัท ดีเอสรับเบอร จํากัด 

 5. บริษัท อูเบะ เทคนิคคอลเซ็นเตอร จํากัด 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685431   2(2-0-4)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  หวงโซอุปทานและทิศทางของอุตสาหกรรมยาง 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Supply Chain and Trends in Rubber Industry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ความรูเกี่ยวกับหวงโซอุปทานและทิศทางของยางธรรมชาติจะทําใหสามารถคาดการณแนวทางเศรษฐกิจ การตลาดของ

ยางธรรมชาติและทิศทางของอุตสาหกรรมยางไดเปนอยางดี นอกจากนั้น เนื่องจากในปจจุบันของเสียจากอุตสาหกรรมยางสงผล

ตอสภาพแวดลอมมากขึ้น รายวิชานี้จึงมีการใหความรูและตระหนักถึงการลดของเสียในอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดลอมใน

อุตสาหกรรมยางแบบยั่งยืน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ยางธรรมชาติ ประวัติของยางธรรมชาติ การใชประโยชน หวงโซอุปทานและหวงโซมูลคา อุปสงคและอุปทาน 

เศรษฐศาสตรและการตลาด นโยบายและการผลักดันของยางธรรมชาติ ทิศทางของอุตสาหกรรมยาง การลดของเสีย การรักษา

ส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรมยาง  

            Natural rubber. History of natural rubber. Utilization. Supply chain and value chain. Demand and 

supply. Economics and marketing. Policy and push strategy of natural rubber. Trends in rubber industry. 

Waste minimization. Environmental protection in rubber industry. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685432   5(2-9-9) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยาง 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Innovation and Technology in Rubber Industry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ในปจจุบันมีผลิตภัณฑจํานวนมากท่ีทํามาจากยางธรรมชาติในรูปของยางแหงและน้ํายางขน อาทิเชน ยางลอรถยนต, 

วัสดุที่เกี่ยวของกับงานเคร่ืองกล ยางรัดของและวัสดุที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือแพทย เปนตน โดยมีวัตถุดิบท่ีสําคัญมาจากยางแผน

รมควัน ยางแทง หรือน้ํายางขน จึงเปนประโยชนอยางย่ิงในการศึกษาและเรียนรูถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมท่ีเกี่ยวของกับ

โครงสรางและสมบัติของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในการใชประโยชนจากยางตลอดจนเขาใจ

หนาที่ของสารกลุมตางๆ ท่ีใชในกระบวนการเตรียมยางคอมพาวดซึง่เปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑยางตอไป 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

โครงสรางและสมบัติของยางธรรมชาติ เทคโนโลยีของน้ํายาง นวัตกรรมและเทคโนโลยีของน้ํายางขน ยางแผนดิบ ยาง

แผนรมควัน ยางแทงมาตรฐานและยางสังเคราะห เทคโนโลยีของยางคอมพาวด สารคงรูป สารเสริมแรง สารปองกันการ

เส่ือมสภาพ การเปรียบเทียบระหวางยางธรรมชาติและการสังเคราะห  

  Structure and properties of natural rubber. Technology of latex.  Technology and innovation of 

concentrated latex. Unsmoked sheet rubber. Ribbed smoke sheet rubber. Standard Thai rubber and synthetic 

rubber. Technology of compounded rubber. Crosslinking agents.  Reinforcing agents. Protecting agents. 

Comparison between natural rubber and synthetic rubber. 
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8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685433   5(3-6-9) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การจําลองเชิงคอมพิวเตอรในสมบัติยาง 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Computer Modeling in Rubber Properties 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การจําลองเชิงคอมพิวเตอรนั้นมีประโยชนอยางมากในการศึกษา คาดการณสมบัติของวัสดุ ได จึงมีประโยชนอยางมากใน

การออกแบบสมบัติของวัสดุ เปนการลดเวลา ข้ันตอน และตนทุนในการผลิตวัสดุใหมๆ ได จึงจําเปนท่ีตองเรียนรูเทคนิคและ

ข้ันตอนตางๆของการจําลองเชิงคอมพิวเตอร 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  หลักของแบบจําลองและการจําลองเชิงคอมพิวเตอร วิธีการของการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด การวิเคราะหสมาชิกจํากัดของ

สมบัติของวัสดุ การประยุกตแบบจําลองเชิงคอมพิวเตอรในวิทยาศาสตรและวิศวกรรมของยาง โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต 

  Principles of computer modeling and simulation. Methods of optimization. Finite element analysis of 

material properties. Application of computer modeling in rubber science and engineering. Computer software 

applications. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685434   6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑยาง 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Processing for Adding Value of Rubber Product 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.     วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ปจจุบันประเทศไทยสงออกวัตถุดิบยางพาราสูงถึงประมาณรอยละ 90 สําหรับสัดสวนที่เหลือเปนการนํามาแปรรูปและใช

ประโยชนภายในประเทศ ดังนั้น รายวิชานี้จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑยาง โดยกระบวนการแปรรูปยางขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุดิบท่ีใชวาเปนน้ํายางหรือยางแหงซึ่งตองใชกระบวนการแปรรูปท่ี

เหมาะสมทําใหมีผลตอสมบัติของผลิตภัณฑ ท่ีได โดยผู เรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

ภายในประเทศไดตอไป 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑยางธรรมชาติ กระบวนการผสมสารเคมี การข้ึนรูปของผลิตภัณฑยางแหง การขึ้นรูปของ

ผลิตภัณฑน้ํายาง การทดสอบของผลิตภัณฑยางแหง การทดสอบของผลิตภัณฑน้ํายาง อุตสาหกรรมยางท่ีใชยางแหงหรือน้ํายาง

เปนวัตถุดิบ 

  Natural rubber production process. Mixing process. Forming of dried rubber products. Forming of 

latex products. Testing of dried rubber products. Testing of latex products. Rubber industry using dried rubber 

or latex as raw materials. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
 

วช.มก. 1-1 



 

244 

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685435   2(0-6-3) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพดานนวัตกรรมยางธรรมชาติเพื่อความย่ังยืน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Natural Rubber Innovation for Sustainability 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ในปจจุบันผลิตภัณฑจํานวนมากที่ทํามาจากยางธรรมชาติในรูปของยางแหง อาทิ ยางลอรถยนต, วัสดุท่ีเกี่ยวของกับงาน

เคร่ืองกล ยางรัดของและวัสดุที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือแพทย เปนตน สวนผลิตภัณฑที่ทํามาจากยางธรรมชาติในรูปของน้ํายาง อาทิ 

ถุงยางอนามัย ที่นอน หมอน เบาะรองนั่ง สายยางยืดของเสื้อผา สายน้ําเกลือ และตุกตา เปนตน ซึ่งประเทศไทยสงออกยางพารา

สูงถึงประมาณรอยละ 90 สัดสวนท่ีเหลือนั้นคือการนํามาแปรรูปและใชในประเทศ จึงเปนประโยชนอยางย่ิงที่จะถายทอดความรู

และประสบการณวิชาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปยางแหงและน้ํายางโดยการฝกวิชาชีพกับผูประกอบการอุตสาหกรรมยางโดยตรง 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การฝกวิชาชีพในสวนยางธรรมชาติ การฝกวิชาชีพการแปรรูปยางแหง การฝกวิชาชีพผลิตภัณฑของยางแหง การฝก

วิชาชีพการแปรรูปของน้ํายาง การฝกวิชาชีพผลิตภัณฑของน้ํายาง การนําเสนอผลการฝกวิชาชีพ 

  Professional training in natural rubber plantations. Professional training of processing dried rubber. 

Professional training of dried rubber products. Professional training of forming of latex. Professional training of 

latex products. Presentation of professional training results. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ  

 

วช.มก. 1-1 



 

245 

 

แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

1. ชื่อชุดวิชาวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีผลิตภัณฑไมเพ่ือผูประกอบการรุนใหม 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ  Wood Product Technology for Modern Entrepreneurs 
2. วัตถุประสงคของชุดวิชา 

 1. เพ่ือใหความรูทางดานผลิตภัณฑไม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานการผลิตในอุตสาหกรรมไมในการพัฒนาเศรษกิจ

ของประเทศใหเกิดความยั่งยืน 

 2. เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงวิธีการผลิตและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑไมเชน ส่ิงประดิษฐ เฟอรนิเจอร การแปรรูปพลังงาน 

และการตลาดในอุตสาหกรรมไม 

 3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขามาใชในการผลิตผลิตภัณฑไม และการแปรรูปพลังงานจาก

ไมได 

 4. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชประกอบอาชีพทางดานวนผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ    

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significant 

 1. มีความสามารถในการผลิตส่ิงประดิษฐจากไม เฟอรนิเจอร และแปรรูปพลังงานจากไมได 

 2. สามารถนําความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขามาใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากไม และสามารถบริหารจัดการได

อยางเปนระบบ  

 3. มีประสบการณดานอุตสาหกรรมไม 

4. รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวนหนวยกติ 

บรรยาย ปฏิบัติการ 

01685441 เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑไมเชิงธุรกิจ 3 3 

01685442 เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไมและเศษเหลือทางการเกษตร 3 3 

01685443 การบริหารและการตลาดผลิตภัณฑไม 3 3 

01685444 ประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมไม - 2 

 

5.  หนวยงานที่รับผิดชอบ   

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หนวยงานรับผิดชอบรวม  ภาควิชาวนผลิตภัณฑ 
6.  ผูประสานงาน 

ชื่อ นายทรงกลด จารุสมบัติ เบอรโทรศัพท 029428109 อีเมล fforsoj@ku.ac.th 

7.  วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 

8.  ภาคีเครือขาย  

          ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685441   6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑไมเชิงธุรกิจ 

    ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Processing Technology and Commercial Wood Products  

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การเขาใจความรูพ้ืนฐานของการนําไมไปใชประโยชนในการสรางกิจการ ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม จะเปนทางเลือกท่ี

สามารถตอยอดการพัฒนาประเทศจากภายในดวยปจจัยท่ีสรางความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจฐานราก และสามารถสราง

ผูประกอบการยุคใหมไดอยางเขมแข็ง จึงมีความจําเปนตองเปดรายวิชาเพ่ือใหผูเรียนทันตอสถานการณการผลิตรวมทั้งเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหมๆ และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการสรางผูประกอบการใหม หรือพัฒนาผูประกอบการเดิม ใหกับ

การใชไมอยางถูกตองและย่ังยืนในประเทศได 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

วนผลิตภัณฑและการใชประโยชน คุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางฟสิกสของไม อุตสาหกรรมไมในประเทศไทยและ

ตางประเทศ การแปรรูปไม เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมไมและนวัตกรรมผลิตภัณฑจากไม เฟอรนิเจอรไมเพื่อธุรกิจ การใช

ประโยชนไมในอนาคต  

  Forest products and their utilization. Chemical and physical properties of woods. Wood industries in 

Thailand and abroad. Wood processing, processing technology in wood industries and wood product 

innovations. Wood furniture for commerce. Utilization of wood in the future. 

8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685442   6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไมและเศษเหลือทางการเกษตร 

    ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Energy Conversion Technology from Wood and Agricultural Residues 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ปจจุบันโลกไดมีการใชพลังงานอยางมหาศาล แตสวนใหญเปนพลังงานจากซากฟอสซิล ซึ่งนับวันจะลดนอยลงไปเร่ือยๆ 

ดังนั้นพลังงานจากไมหรือไมใชไม เชนพวกวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ก็จะมีบทบาทที่สําคัญ เพราะไมมีวันหมดไปจากโลกนี้ได 

เนื่องจากสามารถปลูกทดแทนได ซึ่งสามารถท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ ลดการนําพลังงานมาจากตางประเทศ โดยใชฐาน

ทรัพยากรท่ีสรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากลักษณะภูมิศาสตรจากทรัพยากรในประเทศ เพื่อเพ่ิมคุณคา เพ่ิมมูลคา และ

เพ่ิมศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศจึงมีความจําเปนตองทําการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคในการ

พัฒนารายวิชาเพ่ือความทันตอเหตุการณ และสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการสรางผูประกอบการใหม หรือพัฒนา

ผูประกอบการเดิมใหใชพลังงานไดอยางถูกตองและย่ังยืนในประเทศได 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

สถานการณใชพลังงานและพลังงานทางเลือก แหลงของชีวมวล รวมถึงไมท่ีสําคัญและการใชประโยชน อุณหพลศาสตร

ของการแปรรูปพลังงานจากไมโดยวิธีเคมีผสมความรอนและวิธีชีวเคมี เทคโนโลยีการผลิตถาน เช้ือเพลิงอัดเม็ด และแกสเชื้อเพลิง

จากไมและเศษเหลือทางการเกษตร  

  World energy and alternative energy situation. Sources of biomaterial including important wood and 

its utilization. Thermodynamics for energy conversion from wood by thermochemical and biochemical 

methods. Production technology of charcoals, wood pellets and  fuel gas from wood and agricultural 

residues. 
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8.    อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.    แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685443   6(3-9-11) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การบริหารและการตลาดผลิตภัณฑไม 

    ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Wood Product Administration and Marketing 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การแขงขันโดยใชฐานทรัพยากรที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันจากลักษณะภูมิศาสตร จากทรัพยากรในประเทศ

หรือทรัพยากรในพื้นท่ีเปนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายประเทศจากจุดแข็ง เพ่ือเพ่ิมคุณคา เพิ่มมูลคา และเพิ่มศักยภาพ

ทางการแขงขัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองทําการพัฒนาเปดวิชาเพ่ือใหผูเรียนเขาใจความรูพ้ืนฐานของการบริหารและการตลาดสู

การใชประโยชนในธุรกิจผลิตภัณฑไม ซึ่งจะชวยสรางความเขมแข็งใหกับประเทศไดในทางเศรษฐกิจจากฐานราก และใหผูเรียนทัน

ตอเหตุการณ สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดอยางตรงจุดในการพัฒนาประเทศ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

พ้ืนฐานของการบริหารและการตลาด การบริหารและการตลาดสําหรับผลิตภัณฑไม ปรัชญาและแนวความคิดของการ

บริหารและการตลาด  การจําแนกภาพรวมผลิตภัณฑไม ธรรมชาติของการแขงขันในธุรกิจผลิตภัณฑไม แนวโนมการกําหนดกลยุทธ

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมและการประยุกตใชงานในธุรกิจผลิตภัณฑไม สถาบันการบริหารและการตลาดผลิตภัณฑไม  

 Basics of administration and marketing. Wood product administration and marketing. Philosophy and 

concepts of administration and marketing management. Segments of major wood products. Nature of wood 

product business competition. Strategic trends in wood product Industry and their application for wood 

product business. Institutions for wood product administration and marketing.  

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะวนศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01685444   2(0-6-3) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพในอุตสาหกรรมไม 

    ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Wood Industry 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การศึกษาจากทฤษฎี และหองทดลองในมหาวิทยาลัยนั้นไมพอเพียง ไมสามารถท่ีจะตอบโจทยจากความเปนจริงได 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองทําการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคในการท่ีจะใหผูเรียนไดเห็นภาพท่ีแทจริง

ในอุตสาหกรรม สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง เพื่อนําไปสูการทําธุรกิจของตัวเอง 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

การเรียนรูจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมไม การจัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

 Learning from field trips in wood industry companies. Report writing and presentations. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 

1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  การวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Analysis and Development for Agribusiness and Social-Enterprise (AD-AS) 

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

 วิชาการวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคมมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจทฤษฏีท่ี

ถูกตองในการวิเคราะหธุรกิจและเศรษฐกิจอยางเปนระบบ การวิเคราะหโครงการภายใตสภาวะความเสี่ยง การจัดการธุรกิจเชิง

สังคม การพัฒนาตัวแบบธุรกิจ การวิเคราะหบัญชีและสถานะการเงินธุรกิจเกษตร รวมท้ังการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงิน

ในสหกรณและธุรกิจเชิงสังคม ตลอดจนผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกรณีศึกษาตาง ๆ และการทําโครงการ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในการที่จะพัฒนาธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance  

 สามารถเปนนักวิเคราะหและพัฒนาธุรกิจเกษตร (Agribusiness) และธุรกิจเชิงสังคม (Social enterprise) ได 

4.  รายวิชาท่ีอยูในชุดวิชา มีดังน้ี 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01688411 เศรษฐศาสตรเพื่อการเปนนักวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 2 1 

01688412 เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการเพื่อการจัดการทางธุรกิจและ

บริหารความเส่ียง 

2 3 

01688413 การจัดการธุรกิจเชิงสังคม 2 1 

01688414 การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเกษตร 2 1 

01688415 การวิเคราะหบัญชีและการเงินธุรกิจเกษตร 2 1 

01688416 การบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณและธุรกิจเชิง

สังคม  

2 1 

 

5.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะเศรษฐศาสตร 

 หนวยงานรับผิดชอบรวม ภาควิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และภาควิชาสหกรณ 
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6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

 ช่ือ ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ เบอรโทรศัพทติดตอ  0818298769   

 อีเมล fecopds@gmail.com 

 ช่ือ ผศ.ดร. ธนา สมพรเสริม  เบอรโทรศัพทติดตอ 02-561-3474 ตอ 401   

   อีเมล thana.sompornserm@gmail.com 

 ช่ือ อ.ดร.จักรกฤษณ พจนศิลป     เบอรโทรศัพทติดตอ  0852195222   

 อีเมล fecocrp@ku.ac.th 

 ช่ือ ดร.พิมพพร โสววัฒนกุล   เบอรโทรศัพทติดตอ  061-695-5394   

 อีเมล phimphorn.s@ku.ac.th  

7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

8.  ภาคีเครือขาย   ไมมี 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01688411    3(2-2-5) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เศรษฐศาสตรเพื่อการเปนนักวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Economics for Business and Economic Analysts 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ดวยแนวคิดการเปนผูประกอบการตองมีความสามารถในการตัดสินใจท้ังการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ 

ความสามารถในการวิเคราะหท้ังเศรษฐกิจภายในประเทศและตางประเทศ อุตสาหกรรม ธุรกิจ การลงทุน การแขงขัน การเงิน 

รวมถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม จึงมีความสําคัญอยางย่ิง ภายใตการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง วิชานี้จึงเนนใหนิสิตเปน

นักวิเคราะหท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหธุรกิจและเศรษฐกิจอยางเปนระบบ เพ่ือเปนเคร่ืองมือแกผูตองการเปนผูประกอบการ

หรือเปนนักวิเคราะหทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ธุรกิจ การลงทุน การแขงขัน การตลาด การเงิน และส่ิงแวดลอม การ

พยากรณทางเศรษฐศาสตรธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน 

 Analysis of economic conditions, industry, business, investment, competition, marketing, finance and 

environment. Basic business economic forecast. 

8.   อาจารยผูสอน   

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา       01688412   5(2-3-7) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการเพื่อการจัดการทางธุรกิจและบริหารความเส่ียง 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ   Economic Analysis of Projects for Business and Risk Management  

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  ภายใตการเปล่ียนแปลงในโลกธุรกิจท่ีรวดเร็วและรุนแรง ความสามารถในการวิเคราะหโครงการอยางเปนระบบเปนสิ่ง

สําคัญตอผูประกอบการท่ีตองตัดสินใจในการลงทุน ผูประกอบการจึงตองมีความรูความเขาใจทั้งในการเตรียมการโครงการ เทคนิค

การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ การบริหารจัดการความเส่ียง

ของโครงการรวมถึงสามารถนําความรูไปประยุกตใชวิเคราะหกับโครงการที่มีอยูจริงอยางมีประสิทธิภาพ 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การเตรียมโครงการลงทุน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรและการเงินของโครงการ 

การกําหนดและวิเคราะหประโยชนและตนทุนของโครงการ การวิเคราะหการบริหารจัดการความเส่ียงของโครงการ การจัดทํา

โครงการ การตัดสินใจเลือกโครงการภายใตความไมแนนอนกรณีศึกษา 

 Project investment preparation. Study of project feasibility. Economic and financial analysis of 

projects. Identification and analysis of project benefits and costs. Analysis of project risk management. Project 

implementation. Project selection under uncertain circumstances. Case studies. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1.  รหัสวิชา   01688413    3(2-2-5) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การจัดการธุรกิจเชิงสังคม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Social Enterprise Management 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เชิงสังคมซึ่งครอบคลุมถึงสหกรณและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติอยางย่ังยืนในปจจุบัน จําเปนตองอาศัยความรูและทักษะในการคิดวิเคราะหเพ่ือบริหาร จัดการ จัดทําแผนงาน บริหาร

องคกรและทรัพยากรบุคคลในองคกร ตลอดจนควบคุมองคกร ผานการใชเทคนิคทางการบริหารสมัยใหมและเคร่ืองมือตางๆ  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

แนวคิดหลักการพัฒนาชุมชนและสังคมแนวคิดและหลักธุรกิจเชิงสังคมรูปแบบและการดําเนินงานของสหกรณ และธุรกิจ

เชิงสังคม ครอบคลุมถึงการจัดการวิสาหกิจชุมชน ท้ังในประเทศและตางประเทศการจัดทําแผนงานและกระบวนการในการ

วางแผน การควบคุมเคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุม และการควบคุมภายในในสหกรณ และธุรกิจเชิงสังคม ทฤษฎีเกี่ยวกับ

โครงสรางและพฤติกรรมมนุษยและประเด็นรวมสมัยสําหรับการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

 Concepts of social and community development. Concepts of cooperatives and social enterprise as 

well as community enterprise, social enterprise patterns and domestic and overseas procedures. Planning and 

planning process. Concepts of controlling tools and techniques as well as internal control for cooperatives 

and social enterprise. Theories of structure and human behavior and contemporary topics for sustainable 

community development. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

วช.มก. 1-1 



 

256 

 

 รายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ  

 

แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01688414    3 (2-2-5) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การพัฒนาตัวแบบธุรกิจเกษตร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Agribusiness Model Development 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน   ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา   วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การพัฒนาหรือเร่ิมตนธุรกิจการเกษตรสําหรับผูที่ไมมีประสบการณดานธุรกิจเกษตรจะตองไดรับการพัฒนาใหเขาใจ 

กระบวนการจัดการธุรกิจเกษตรโดยภาพรวมไดโดยใชตัวแบบธุรกิจ รวมทั้งตองมีองคความรูและทักษะในการปรับปรุงธุรกิจ

การเกษตรท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันใหมีศักยภาพมากขึ้น 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดและการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ การหากลุมลูกคาเปาหมาย การสรางมูลคาและจุดเดนของธุรกิจเกษตร การสราง

และดูแลกระบวนการสื่อสารกับลูกคา การสรางรายได การศึกษาตนทุนและการวิเคราะหทรัพยากรของธุรกิจเกษตร กรณีศึกษา

เกี่ยวกับตัวแบบธุรกิจเกษตร 

Concepts of agribusiness model development. Customer segmentation. Value proposition of 

agribusiness. Customer relationship management. Revenue stream creation. Cost study and resource analysis 

of agribusiness. Case studies of agribusiness models. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01688415    3 (2-2-5) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การวิเคราะหบัญชีและการเงินธุรกิจเกษตร 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Accounting and Financial Analysis for Agribusiness 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การจัดการการเงินในธุรกิจเกษตร เชน การจัดการรายได คาใชจาย การจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจเกษตร การ

จัดทํางบกําไรขาดทุนเพื่อทราบกําไรขาดทุนของธุรกิจ มีความจําเปนใหสามารถบริหารธุรกิจเกษตรไดอยางย่ังยืน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การวิเคราะหและวางแผนทางการเงินในธุรกิจเกษตร การตัดสินใจลงทุน การบริหารสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพย

ถาวร การจัดหาเงินทุน และการบริหารความเส่ียงหนวยธุรกิจเกษตร 

Financial analysis and management in agribusiness. Investment decisions. Management of current and 

fixed assets. Funding and risk management of agribusiness units. 

8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01688416  3(2-2-5) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การบริหารจัดการนวัตกรรมทางการเงินในสหกรณและธุรกิจเชิงสังคม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Financial Innovation Management for Cooperatives and Social   

    Enterprise 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การเติบโตอยางรวดเร็วของนวัตกรรมทางการเงิน การใชเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) และธุรกิจ 

Start-ups ของประเทศไทยสงผลตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจในระบบสหกรณธุรกิจเชิงสังคม และธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่อง  

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิด และวิวัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑทางการเงินในรูปแบบใหม นวัตกรรมทางการเงินกับธุรกิจ

สหกรณและธุรกิจเชิงสังคม การใชเทคโนโลยีทางการเงินเขากับผลิตภัณฑการเงินของสหกรณ ธุรกิจเชิงสังคมและธุรกิจอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวเนื่อง การจัดหาเงินทุนของธุรกิจเชิงนวัตกรรมเกิดใหม แนวโนมของนวัตกรรมทางการเงิน ความเส่ียง และการบริหารความ

เส่ียง ผลกระทบของนวัตกรรมทางการเงินที่มีตอระบบเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต แบบจําลองในทางปฏิบัติในการประมาณ

ความเสี่ยงสําหรับสหกรณและธุรกิจเชิงสังคม 

Concepts and development of financial innovation. Innovative financial products. Financial 

innovation for cooperatives and social enterprise. Application of financial technology in financial products of 

cooperatives. Social enterprise and related business. Funding for innovation business. Trends in financial 

innovation. Risks and risk management. Impacts of financial innovation on current and future economic 

systems. Practical models of risk assessment for cooperatives and social enterprise. 
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8.   อาจารยผูสอน   

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
 

1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  การพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Community Development for Sustainability 
      

2. วัตถุประสงคของชุดวิชา  

 การพัฒนาชุมชนมีความสําคัญตอการสรางเสริมความเจริญทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิงการนอม

นําศาสตรพระราชา มาบูรณาการกับศาสตรแหงแผนดินและศาสตรท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการพัฒนาชุมชนในมิติตางๆ สัมฤทธิ์ผลเกิด

ความย่ังยืน การจัดการเรียนการสอนในชุดวิชาการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน ผูเรียนจึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจใน

ภาคประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสูความย่ังยืน การวางแผนยุทธศาสตรชุมชนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และการขับเคล่ือน

แผนยุทธศาสตรชุมชน การติดตาม และการประเมินผล 
 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 

 ผูเรียนชุดวิชานี้สามารถวิเคราะหสภาพแวดลอมและเง่ือนไขของชุมชน วางแผนยุทธศาสตรชุมชนใหเกิดความย่ังยืน  และ

สามารถขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรชุมชนไดดวยศักยภาพของสมาชิกในชุมชนและการมีภาคประชาสังคมที่เขมแข็ง โดยผูเรียนมี

ความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด และกระบวนการตางๆ ในการใชกลไกประชาสังคมในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชุมชน ดวยการเขามีสวนรวมอยางแข็งขันของชุมชน ทํา

ใหทราบความกาวหนา ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนแผน รวมท้ังผลตอการพัฒนาท่ียั่งยืนได 
 

4.    รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย(10) 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ(8) 

01689411 ประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสูความย่ังยืน 3 3 

01689412 การวางแผนยุทธศาสตรชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 4 2 

01689413 การขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรชุมชน การติดตาม และการประเมินผล 3 3 

01689414 ประสบการณวิชาชีพดานการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน - 2 

 

5.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

 หนวยงานรับผิดชอบรวม สํานักสงเสริมและฝกอบรม และสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

  ช่ือ น.ส.กันยารัตน  เช่ียวเวช    เบอรโทรศัพทติดตอ  081-586-0380      อีเมล koybb1499@yahoo.com 

  ช่ือ ดร.ยุพวัลย  ทองใบออน     เบอรโทรศัพทติดตอ  092-217-9222      อีเมล eatywt@ku.ac.th 
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7. วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

8.  ภาคีเครือขาย 

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 2. สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน 

 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689411    6 (3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประชาสังคมกับการพัฒนาชุมชนสูความยั่งยืน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Civil Society for Sustainable Community Development  
 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  
 

3.    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี    
 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 
 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

ประชาสังคมมีสวนสําคัญอยางมากตอการพัฒนาชุมชนใหเกิดความย่ังยืน ความเขมแข็งของประชาสังคมท่ีเกิดจากการมี

วัตถุประสงค อุดมคติหรือความเชื่อในบางเร่ืองรวมกัน มีการติดตอส่ือสาร การรวมกลุม การเรียนรูรวมกัน ความเอื้ออาทรความรัก และ

มิตรภาพ รวมถึงการมีระบบการจัดการเร่ืองตางๆ รวมกัน จึงเปนเร่ืองพึงตระหนักและเรียนรู  ดังนั้น วิชานี้จึงมุงใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับประชาสังคม  ลักษณะและองคประกอบของประชาสังคม ทุนทางสังคม 

หลักธรรมาภิบาล ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม เครือขายสังคม การจัดตั้งและการสรางเสริมภาคประชาสังคมใหเกิดความเขมแข็ง  
 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความสําคัญของประชาสังคมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประชาสังคม บทบาทหนาท่ีของนักขับเคลื่อนภาคประชา

สังคมท่ีมีประสิทธิผล ทุนทางสังคมกับความเขมแข็งของชุมชน หลักธรรมาภิบาลกับการพัฒนาประชาสังคม ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

แนวใหม เครือขายสังคม การจัดต้ังและการสรางเสริมความเขมแข็งของบุคคล กลุม องคกร และเครือขายภาคประชาสังคม รูปแบบและ

วิธีการปฏิบัติของตัวอยางประชาสังคมของไทย การวางกลยุทธในการขับเคลื่อนประชาสังคมใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ

พัฒนาท่ีนําไปสูความยั่งยืน โดยปรับใชศาสตรพระราชา ศาสตรแหงแผนดิน และศาสตรท่ีเกี่ยวของอยางบูรณาการ 

Importance of civil society for sustainable community development. Concepts and theories of civil 

society. Roles of effective civil society activists. Social capital and community strength. Good governance for 

civil community development. New social movements. Social networks. Building and empowering people, 
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groups, organizations and civil society networks. Civil society patterns and guidelines in Thailand. Effective and 

efficient sustainable development strategies for civil society based on the King’s philosophy, Knowledge of 

the Land, and related sciences.  

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689412   6 (4-4-10) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การวางแผนยุทธศาสตรชุมชนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Community Strategic Planning for Sustainable Development 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561  

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

การพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ตองมีการวางแผนท่ีดี โดยมีขอมูลท่ีถูกตองเปนฐาน และชุมชนเขามีสวนรวมอยางแข็ง

ขัน จึงจะสนองตอบปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน รวมท้ังสอดคลองกับสภาพภูมิสังคมดวย ดวยเหตุนี้ ผูเรียนจึงควร

เรียนรูหลักการและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร การสํารวจและประเมินชุมชนในมิติตางๆ ของภูมิสังคม รวมทั้งการวิเคราะห

สภาพแวดลอมและเง่ือนไข ท่ีมีผลตอการวางยุทธศาสตรชุมชน และการฝกทักษะในการวางแผนยุทธศาสตรชุมชนแบบมีสวนรวม ท่ี

นําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ความสําคัญของแผนยุทธศาสตรชุมชนตอการพัฒนาที่ย่ังยืน ลักษณะของแผนยุทธศาสตรท่ีดี ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จใน

การวางแผนยุทธศาสตร แนวทางและวิธีการแบบมีสวนรวมในการสํารวจและประเมินชุมชนในมิติตางๆ ของภูมิสังคม การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและเง่ือนไข เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร บทบาทของชาวบานและนักสงเสริม/นักพัฒนาในกระบวนการสํารวจและ

วางแผนยุทธศาสตรชุมชน หลักและเทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตรชุมชน เพ่ือพรอมนําไปขับเคล่ือนใหเกิดผลเปนรูปธรรมในสภาพ

ความเปนอยูจริงของชุมชนตอไป 
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 Importance of community strategic plans for sustainable development. Characteristics of good strategic 

plans. Factors affecting success in strategic planning. Participatory approaches and methods in the community 

surveys and assessment of diversified geo-social systems. Environmental and conditional analysis for strategic 

planning. Roles of community members and extension/development workers in community surveys and strategic 

planning. Principles and techniques in writing community strategic plans for successful implementation in real 

circumstances of the community. 

 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689413    6 (3-6-9) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชุมชน การติดตาม และการประเมินผล 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Community Strategies Execution, Monitoring and Evaluation 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การพัฒนาชุมชนเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ตองมีการนําแผนยุทธศาสตรท่ีชุมชนจัดวางไปขับเคลื่อนใหเกิดผลสําเร็จเปน

รูปธรรม ในสภาพภูมิสังคมของชุมชน ดวยการเขามีสวนรวมอยางแข็งขันของชาวบาน และดวยความชวยเหลือสนับสนุนของภาคี

ในข้ันตอนตางๆ และระยะเวลาตางๆ ของการขับเคล่ือน ดังนั้น ผูเรียนจึงควรเรียนรูหลัก เทคนิค และวิธีการแบบมีสวนรวม เพื่อ

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมีทิศทางและท่ีพึงประสงคของชุมชน ภายในกรอบเวลาท่ี

กําหนด รวมท้ังเรียนรูเร่ืองหลัก เทคนิค และวิธีการในการติดตามและการประเมินผล จรรยาวิชาชีพของนักประเมิน เพ่ือให

สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดตอไป 
 

7.    คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความทาทายของการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรชุมชนตอการพัฒนาท่ียั่งยืน หลัก เทคนิค และแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรชุมชน ความแตกตางและเชื่อมโยงกันระหวางการติดตามกับการประเมินผล เทคนิคการขับเคลื่อน และ

การติดตามและการประเมินผลแบบมีสวนรวมเพ่ือความสําเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชุมชน แนวทาง วิธีการ และ

เคร่ืองมือในการติดตามและการประเมินผล บทบาท หนาท่ี คุณสมบัติ และจรรยาวิชาชีพของนักประเมิน กลยุทธในการสราง

ผลสัมฤทธิ์ในการติดตามและการประเมินแผนยุทธศาสตร ท่ีนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

  Challenges of community strategic plan execution to sustainable development. Principles, techniques 

and good practices in moving community strategic plans forward. Differences in association to monitoring and 

evaluation techniques in using Participatory Monitoring and Evaluation (PME) for productive community 

strategic plan execution. Approaches, methods and tools of monitoring and evaluation. Roles, duties, 
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Characteristics and ethics of the evaluator. Strategies in achieving monitoring and evaluation of the 

community strategic plan for sustainable development. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

โครงการจัดตัง้วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689414    2(0-4-2) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  ประสบการณวิชาชีพดานการพัฒนาชุมชนเพ่ือความยั่งยืน 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Professional Experience in Community Development for Sustainability 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ไมมี 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน การวางแผนยุทธศาสตรชุมชน และการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร ตลอดจนการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม โดยเรียนรูจากกรณีศึกษา การฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานใน

พ้ืนท่ีชุมชนตามสภาพการณจริง 
 

7.   คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ทักษะ การเรียนรู และประสบการณจากการศึกษา วิเคราะห มาจัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

 Application of learning skills and experience acquired from study and analysis in compiling and 

presenting reports. 

8.  อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 

1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ Young Children’s Development and Rearing 
 

2.  วัตถุประสงคของชุดวิชา  

      จากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ระบุวารัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 

ป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดยรัฐตองดําเนินการใหเด็กไดเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอน

เขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหสมวัย ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยจําเปนตองมีความรูความเขาใจและมี

ประสบการณในการดูแล สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

3.  ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome) หรือ Significance 

1. สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม 

2. สามารถออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัยได  

3. สามารถวางแผนการบริหารจัดการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดโครงการ/กิจกรรมใหการศึกษาผูปกครอง และการ

สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางครอบครัว ชุมชนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

4.  รายวิชาท่ีอยูในชุดวิชา มีดังน้ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01689421 พัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 3 3 

01689422 การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กวัยอนุบาล 3 3 

01689423 การบริหารจัดการและความสัมพันธชุมชนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 3 

01689424 การฝกประสบการณในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - 2 

 

5.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 หนวยงานรับผิดชอบรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตรบูรณาการศาสตรแหงแผนดิน 
 

6.  ผูประสานงานของชุดวิชา 

 ช่ือ ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญู  เบอรโทรศัพทติดตอ 0959625946   อีเมล feduopb@ku.ac.th 

7.  วันที่จัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2561 

8.  ภาคีเครือขาย ไมมี 

KL 1-1 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689421   6(3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย   พัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Young Children’s Development and Rearing 
 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  เพ่ือใหนิสิตเขาใจหลักการและแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย และสามารถนําไปใชในการ

อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย รวมทั้งสามารถบูรณาการท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อนําไปใชใน

การประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนโดยประยุกตใชหลัก

คิดสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของสังคมและประเทศชาต ิ

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 หลักการและแนวคิดทฤษฎีพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ปญหา

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยและแนวทางการเฝาระวัง หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย แนวคิด

และหลักการท่ีเกี่ยวของกับโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย การเลือกอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย โรคและการปองกันโรคในเด็กปฐมวัย

การปฐมพยาบาลและการปองกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย หลักการและแนวคิดการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย การจัดส่ิงแวดลอมและ

ประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย บทบาทผูเล้ียงดูเด็กปฐมวัย การฝกปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมความเขาใจพัฒนาการ

สําหรับเด็กปฐมวัย  

 Principles, concepts, and theories of young children’s development. Factors affecting young 

children’s development. Problems of young children’s development and ways of developmental 

surveillance. Principles and concepts of young children’s health care. Principles and concepts of food and 

nutrition for young children. Diseases and disease prevention in young children. First aids and accident 

pervention in young children. Principles and concepts of young children’s rearing and care. Environment and 
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experience provision to support young children’s development. Roles of caregivers. Practicum to enhance 

understanding of young children’s development. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา  01689422   6(3-6-9) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กวัยอนุบาล 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Learning Experience Provision for Preschool Children 
 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน            ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี  24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 54 ไดใหความสําคัญกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน ทั้งนี้การพัฒนา

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความเขาใจในหลักการและรูปแบบการจัดโปรแกรมการศึกษา รวมท้ังการจัด

ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กวัยอนุบาลเปนการสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กอยางมีคุณภาพ 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ทฤษฎีการเรียนรูของเด็กวัยอนุบาลและการเลนตามรอยพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลักการและรูปแบบการ

จัดโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กวัยอนุบาล หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การออกแบบวางแผนและการจัดประสบการณการเรียนรู

บูรณาการ การจัดการชั้นเรียนของเด็กวัยอนุบาล การจัดส่ือและสภาพแวดลอมท่ีเอื้อในการเรียนรูการประเมินพัฒนาการและการ

เรียนรูสําหรับวัยอนุบาลการฝกปฏิบัติการเพื่อสงเสริมความเขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กวัยอนุบาล  

Preschool learning theories and play following King Rama 9’s footprints. Principles and models of 

early childhood educational programs. Early childhood curriculum. Designing, planning and organizing 

integrated learning experiences for preschool children. Preschool classroom management. Management of 

media and environment to enhance learning. Assessment for preschool children development and learning. 

Practicum to enhance understanding of learning experience provision for preschool children. 
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8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ  3.2  

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา  01689423    6(3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย การบริหารจัดการและความสัมพันธชุมชนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Administration and Community Relation in Early Childhood Settings 
 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี   

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เนื่องดวยนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานเด็กปฐมวัย พ .ศ .2560-2564 ไดใหความสําคัญตอการจัดการและการใหเด็ก

เขาถึงบริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ และการสรางเครือขายการประสานงานการทํางานรวมกัน และการพัฒนาการเปนพอเปนแม การอบรมเล้ียงดู และบทบาท

ของครอบครัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นนักการศึกษาปฐมวัยนอกจากจะมีความรูในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็ก

ปฐมวัยแลว จําเปนตองมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การทํางานรวมกับครอบครัวและชุมชน

เพ่ือพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนของสังคมและประเทศชาต ิ

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

แนวคิดและหลักการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กลยุทธการตลาด กฎ ระเบียบ มาตรฐานในการจัดทําสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย การประกันคุณภาพในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแนวคิดและหลักการในการสรางความสัมพันธระหวางสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบครัวและชุมชนการใหการศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย  การสรางความสัมพันธระหวางสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย ครอบครัวและชุมชน 

Concepts and principles of administration in early childhood settings. Marketing strategies, rules, 

regulations, standards in operating early childhood settings. Quality assurance in early childhood settings. 

Concepts and principles of building relationship between early childhood settings, family, and community. 

Parent education. Building relationship between early childhood settings, family, and community.  
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8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ  3.2  

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ  3  
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา  01689424    2(0-4-2)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย การฝกประสบการณในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Practicum in Early Childhood Setting. 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี   

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

เนื่องดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานเด็กปฐมวัย พ.ศ .

2560-2564 ไดใหความสําคัญตอการจัดการและการใหเด็กเขาถึงบริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพการใหบริการท่ี

พัฒนาเด็กปฐมวัย การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการสรางเครือขายการประสานงานการทํางานรวมกัน ดังนั้น

ผูที่เกี่ยวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากจะมีความรูในการอบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัยแลว 

จําเปนตองมีประสบการณในการทํางานท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได

อยางเหมาะสม 

7.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

  การฝกประสบการณในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบดวย การดูแลและการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กวัย

ทารกวัยเตาะแตะ และวัยอนุบาล การจัดกิจกรรมและนันทนาการสําหรับเด็ก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร 

และการจัดบริการตางๆในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

  Practicum in early childhood settings including caring and providing learning experiences for infants, 

toddlers, and preschool children. Providing activities and recreations for young children Administration of 

academic work, human Resources management and services provision in preschool settings. 
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8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ  3.2  

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ  3  
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แบบเสนอขอเปดชุดวชิาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 
1. ช่ือชุดวิชาภาษาไทย  สังคมแหงความสุขของผูสูงอายุในศตวรรษที่ 21 

 ช่ือชุดวิชาภาษาอังกฤษ  Happy Aging Society in the 21st Century 

2.  วัตถุประสงคของชุดวิชา  

 การเรียนรูแนวคิดหลักการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางถูกตองมีความจําเปนสําหรับผูเรียน เพื่อ

เปนการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุซึ่งจะสงผลใหเกิดเปนสังคมแหงความสุขของผูสูงอายุอยางย่ังยืนในศตวรรษ

ท่ี21 

3. ผลลัพธการเรียนรูของชุดวิชา (Learning Outcome)  

 1. มีความรูความเขาใจในหลักการและแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

 2. สามารถออกแบบโปรแกรมการสงเสริมสุขภาวะและโภชการของผูสูงอายุได 

 3. สามารถออกแบบระบบการบริหารจัดการชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุได 

4.    รายวิชาที่อยูในชุดวิชา มีดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

จํานวน 

หนวยกิต 

บรรยาย 

จํานวน 

หนวยกิต 

ปฏิบัติการ 

01689431 การพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบองครวม 3 3 

01689432 โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ 3 3 

01689433 การจัดการชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุ 3 3 

01689434 โครงงานวิชาชีพในการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ - 2 

 

5.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก คณะศึกษาศาสตร วิทยาเชตบางเขน 

 หนวยงานรับผิดชอบรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  คณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตรบูรณาการศาสตรแหงแผนดิน 

6. ผูประสานงานของชุดวิชา 

 ผศ.ดร.สิทธิกร สุมาลีเบอรโทรศัพทติดตอ 086-368-7800 อีเมล:fedustk@ku.ac.th 

7 .วันท่ีจัดทํารายวิชา วันท่ี 24 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2561 

8.  ภาคีเครือขาย 

1. Department of Sociology, Appalachian State University, Boone, NC 28608, USA. 

  2. Institute of Biomedical Sciences )Abel Salazar )ICBAS ((University of Porto, Portugal 

  3. The National Institute of Fitness and Sports in Kanoya, Japan 

  4. มหาวิทยาลัยบูรพา 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689431    6(3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบองครวม 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Holistic Health Development for the Elderly 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาวะดานตางๆของผูสูงอายุแตละคนนั้น จะมากนอยไมเทากัน ขึ้นอยูกับการใชชีวิตในวัยท่ีผาน

มา รวมท้ังปจจัยอื่นๆ เชน โรคประจําตัว สภาพสิ่งแวดลอมรอบตัว ดังนั้น จุดประสงคท่ีสําคัญในการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม

ของผูสูงอายุก็คือ การทําใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในแตละวันไดอยางมีความสุข รวมทั้งมีอิสระที่จะดําเนินชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ดี

และมีคุณภาพในบริบทความตองการของผูสูงอายุเอง ถึงแมรางกายของผูสูงอายุจะเส่ือมถอยไปตามกาลเวลารวมทั้งมีโรคเร้ือรัง

ตางๆ อยูก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว การพัฒนาสุขภาวะของผูสูงอายุแบบองครวม จึงควรเนนไปท่ีการทําให

สุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจของผูสูงอายุแข็งแรง ประกอบกับการสงเสริมใหผูสูงอายุไดรวมทํากิจกรรมตางๆ ตามที่สภาพ

รางกาย จิตใจ สภาพส่ิงแวดลอมและเวลาจะเอื้ออํานวยและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ทฤษฎี แนวคิด ความหมายและความสําคัญของสุขภาวะแบบองครวมของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม

ศาสตรของผูสูงอายุท่ีสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สภาวะสมองและความทรงจําของ

ผูสูงอายุ การจัดสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอผูสูงอายุ แนวปฏิบัติท่ีดีในการสรางสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 

Theories, concepts, meaning and significance of holistic health of the elderly. Behavioral changes of 

the elderly that affect their daily lives. Development of physical health, mental health, brain conditions and 
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memory of the elderly. Appropriate environment for the elderly. The best practices for creating the quality 

21stcentury aging society. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689432   6(3-6-9)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  โภชนาการสําหรับผูสูงอายุผูสูงอายุ  

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Nutrition for the Elderly 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ดวยในป 2563 ประเทศไทยจะกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว การเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูสังคมผูสูงอายุจึงมีความจําเปน

ในทุกดาน  โดยเฉพาะดานอาหารสําหรับผูสูงอายุ หากผูสูงอายุมีความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และโภชนาการท่ีเหมาะสม

กับภาวะรางกายจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีได 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 การเปลี่ยนแปลงระบบตางๆ ของรางกาย ความรูเบื้องตนดานอาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ การประเมินภาวะ

โภชนาการ  หลักการจัดอาหารและปฏิบัติการจัดอาหารสําหรับผูสูงอายุกลุมตางๆ เชน กลุมท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมัน

ในเลือดสูง  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  และการศึกษาดูงาน   

 Changes in the body systems. Introduction to food and nutrition for the elderly. Nutritional 

assessment. Principles and practices in providing food for the elderly such as those with hypertension, high 

cholesterol, diabetes, and cardiovascular diseases. Field trips required. 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689433    6(3-9-11)  

 ช่ือวิชาภาษาไทย  การจัดการชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ  Club and School Management for the Elderly 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  

3. วิชาท่ีตองเรียนมากอน  ไมมี 

4. วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5. วันที่จัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6. วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

 ในชวงป 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรผูสูงอายุโดย

สัดสวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนจากรอยละ12.3 ในป2558เปนรอยละ13.8 ในป 2563ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ

ชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ จําเปนตองเรียนรูแนวคิดหลักการ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุอยางถูกตอง เพ่ือใหเกิด

เปนสังคมผูสูงอายุอยางย่ังยืนในศตวรรษท่ี 21 การจัดตั้งชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุจึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับชุมชน และเปน

รูปแบบหนึ่งของการจัดการปญหาในสังคมผูสูงอายุ เพราะชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุถือเปนองคกรชุมชนที่บริหารจัดการโดย

ผูสูงอายุ เพ่ือผูสูงอายุ หากคนในชุมชนและภาคีเครือขายในชุมชนรูลักษณะกิจกรรมชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุแลว จะสามารถเขา

ไปรวมพัฒนาชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุใหเขมแข็งและยั่งยืนได 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

         การศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ การจัดตั้งชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุ 

การจัดระบบบริหารสารสนเทศและงบประมาณในชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุ การจัดการทรัพยากรการศึกษาสําหรับการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ การจัดการความรูในชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุ การศึกษาดูงานชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง 

          Study, analysis and practice of principles and concepts related to the elderly. Establishing  clubs and 

schools for the elderly. Management of information and budget in clubs and schools for the elderly. 

Educational resource management for potential development of the elderly. Knowledge management in 

clubs and schools for the elderly. Study trips to well-established clubs and schools for the elderly. 
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8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 
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แบบเสนอขอเปดรายวิชาใหม 

ระดับปริญญาตรี 

คณะศึกษาศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 

 
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

1. รหัสวิชา   01689434   2(0-4-2) 

 ช่ือวิชาภาษาไทย  โครงงานวิชาชีพในการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ Projects on the Elderly’s Potential Enhancement 
 

2. รายวิชาท่ีขอเปดอยูในหมวดวิชาระดับปริญญาตรีดังน้ี 

(   )  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระ.....................................  

  ()   หมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรแหงแผนดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    (   )  วิชาเฉพาะบังคับ 

    ()   วิชาเฉพาะเลือก 

  (   )   หมวดวิชาเลือกเสรี 

  (   )   วิชาบริการสําหรับหลักสูตร................... สาขาวิชา.....................................  
 

3.   วิชาที่ตองเรียนมากอน  ทุกรายวิชา หรือวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้  

    1) วิชา การพัฒนาสุขภาวะผูสูงอายุแบบองครวม   

2) วิชา โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ  

3) วิชา การจัดการชมรมและโรงเรียนผูสูงอายุ 
 

4.   วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 

5.   วันท่ีจัดทํารายวิชา  วันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

6.   วัตถุประสงคในการเปดรายวิชา 

  การเปลี่ยนผานสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในสังคมไทย และมีแนวโนมท่ีจะเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุระดับ

สุดยอดในอนาคต ลวนกอใหเกิดผลกระทบข้ึนในหลายมิติท้ังทางดานเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคมและวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ท้ังนี้

ภายใตวิกฤติท่ีอาจเกิดขึ้นดังกลาวหากมองอีกในแงมุมหนึ่งคือโอกาสสําคัญท่ีคนรุนใหมจะสามารถสรางสรรคและพัฒนาโครงงานท่ี

เปนประโยชนทามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ดังนั้นรายวิชาโครงงานวิชาชีพในการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุนี้

จะเปนกลไกหนึ่งที่สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดกระบวนการเรียนรูตามความสนใจเพ่ือผลิตผลงานหรือชิ้นงานที่นําไปสูการ

สรางศักยภาพผูสูงอายุท่ีใชประโยชนไดจริงในสังคม 
 

7. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

          การวิเคราะหประเด็นปญหาของผูสูงอายุและสังคมผูสูงอายุ การนําเสนอประเด็นเฉพาะท่ีสนใจของผูเรียนเพื่อพัฒนา

โครงงานสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ  การดําเนินการจัดทําโครงงาน การติดตามความกาวหนา การรายงานผลการจัดทําโครงงาน

สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
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          Analysis of social issues in the elderly and aging society. Presentation of specific issues according to the 

student’s interests to develop the elderly’s potential enhancement projects. Project implementation.  

Follow-up. Report on the results of the elderly’s potential enhancement projects. 

 

8.   อาจารยผูสอน  

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ขอ 3.2 
 

9.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ขอ 3 

 

 


