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รายวิชาเพิ่มเติม
ในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2553
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
 กลุมวิชาสังคมศาสตร
01455101 การเมืองโลกในชีวติ ประจําวัน
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม 3(3-0)
3(3-0)
การเลี้ยงปลาสวยงาม 3(3-0)
สาหรายและพรรณไมน้ําเพื่อสุขภาพ 3(3-0) 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวม
สมัย 3(3-0)
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากผลิตภัณฑประมง
01001317 พระมหากษัตริยและผูนํา
3(3-0)
ประเทศกับการพัฒนาภาค
มนุษยกับทะเล 3(3-0)
การเกษตร 3(3-0)
การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี 3(3-0-6)

01173112
01174231
01175129
01175166
01175168

 กลุมวิชาพลศึกษา
สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 2(2-0)
นันทนาการเบื้องตน 2(2-0)
ฟุตซอล 1(0-2)
เทควันโด 1(0-2)
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2)

รายวิชาที่มีการแกไขหรือปรับปรุง
ในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2553
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
 กลุมวิชามนุษยศาสตร
เดิม
แกไขเปน
เดิม
แกไขเปน
01420101 ฟสิกสเบื้องตน
01420101 ฟสิกสในชีวติ ประจําวัน 01387348 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0)
กับพุทธศาสนา 3(3-0)
2(2-0)
กับพุทธศาสนา 3(3-0)
รายวิชาที่ขอปดหรือยกเลิก
ในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2553
 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
01419201 จุลชีววิทยาเบื้องตน 3(2-3)
01425101 สิง่ แวดลอมเบื้องตน 3(3-0)
เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

หนา 1

รหัสวิชา

รายละเอียด

1.

01175129 ฟุตซอล
Futsal

2.

01175166 เทควันโด
Taekwondo

3.

01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ
Jogging for Health

เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

รายวิชาเพิ่มเติมในคูมือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คําอธิบายรายวิชา
จํานวน
หนวยกิต
1(0-2)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล หลักการฝกทักษะ
เบื้องตน ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล กลยุทธและเทคนิค
การเลนทีม กติกาการแขงขัน Basic knowledge of
Futsal, principles of training, fundamental skills for
the sport of Futsal, strategies and techniques of
team playing, requlations.
1(0-2)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกีฬาเทควันโด หลักการฝก
ทักษะเบื้องตน ทักษะพื้นฐานกีฬาเทควันโด กลยุทธและ
เทคนิคการตอสูปองกันตนเอง กติกาการแขงขัน
Basic knowledge of Taekwondo, principles of
training, fundamental skills for the sport of
Taekwondo, strategies and techniques of self
defense, regulations.
การสงเสริมการเขารวมกิจกรรมทางกายตลอดชีวติ ผาน
1(0-2)
ทางการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะ หลักการวิ่ง
เหยาะ การประเมินตนเองและการจัดโปรแกรมการออก
กําลังกายดวยการวิ่งเหยาะ
Promotion of life long participation in physical
activities through jogging exercise. Principles of
jogging, self assessment and jogging exercise
program provision.

สภาอนุมัติ
วันที่
8 ธ.ค.2552

กลุมวิชา
วิทยฯ

มนุษย

สังคม

ภาษา

พละ



8 ธ.ค.2552



8 ธ.ค.2552



หนา 2

รหัสวิชา

รายละเอียด

4.

คําอธิบายรายวิชา

01455101 การเมืองโลกใน
จุดเริ่มตนและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธ
ชีวติ ประจําวัน World ระหวางประเทศ เหตุการณที่สําคัญตั้งแตอดีต จนถึง
Politics in Daily Life ปจจุบันในการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกใน
ชีวติ ประจําวัน
The origin and revolution in studying international
relations. Important events in world politics from
past to present. Effects of global politics to our daily
lives.
5. 01005101 เทคโนโลยีเกษตร
ผลกระทบจากโลกาภิวัฒนตอการเกษตร การเกษตร
สมัยใหม
สมัยใหม เทคโนโลยีพื้นฐานทางการเกษตร การใช
เทคโนโลยีกาวหนาในการเกษตร
Impact of globalization on agriculture. Modern
agriculture. Basic agricultural technologies. Use of
advanced technologies in agriculture.
6. 01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจ
ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พอเพียงกับพุทธ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 คําสอนใน
ศาสนา
Philosophy of
พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวาง
Sufficiency
คําสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงกับ
Economics and
ชีวติ และสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวตั น
Buddhism
General characteristics of Buddhism and
philosophy of sufficiency economics. Sufficiency
เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

จํานวน สภาอนุมัติ
หนวยกิต
วันที่
3(3-0) 8 ธ.ค.2552

3(3-0)

4 ม.ค.2553

3(3-0)

4 ม.ค.
2553

กลุมวิชา
วิทยฯ

มนุษย

สังคม

ภาษา







หนา 3

พละ

รหัสวิชา

รายละเอียด

คําอธิบายรายวิชา

economics according to His Majesty the King Rama
IX’s initiation. Teachings in Buddhism concerned
with sufficiency economics. Relationship between
Buddhist teachings and the King’s Philosophy of
Sufficiency Economics. Applying the sufficiency
economics in life and society. Sufficiency
economics in globalization.
7. 01460101 สังคมและวัฒนธรรม แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธทางสังคมและ
ไทยรวมสมัย
วัฒนธรรมไทยรวมสมัย การสังเกต การศึกษา และการ
(Contemporary
วิเคราะหปรากฏการณทางสังคมรวมสมัย ความเขาใจตอ
Thai Society and
พลวัตและการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโนม
Culture)
ของความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมในการอยู
รวมกัน
Concepts, patterns and relations in contemporary
thai society and culture; observations, studies and
analysis of contemporary social phenomena;
understanding of social dynamism, socio-cultural
adaptation; trends of socio-cultural relations in
society.
8. 01251102 การเลี้ยงปลา
ปลาสวยงาม พรรณไมน้ํา และเทคนิคการเลี้ยง การจัด
สวยงาม
ตกแตงตูปลา
Ornamental Fish
Ornamental fish, aquatic plants and culturing
Culture
technique.
เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

จํานวน สภาอนุมัติ
หนวยกิต
วันที่

3(3-0)

2 มี.ค.2553

3(3-0)

29 มี.ค.
2553
(พรอม
หลักสูตร)

กลุมวิชา
วิทยฯ

มนุษย

สังคม

ภาษา





หนา 4

พละ

รหัสวิชา
9.

รายละเอียด

คําอธิบายรายวิชา

ความรูเบื้องตน สถิติและความสําคัญทางเศรษฐกิจ การ
จัดจําแนกชนิด การแพรกระจาย การใชประโยชนและ
อันตรายของสาหรายและพรรณไมน้ํา การผลิต
ผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพในระดับอุตสาหกรรม แนวโนม
การตลาด งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อสุขภาพ
Basic knowlead, statistic and economic importance,
classification, distribution, utilization and hazard of
algae and aquatic plants. Production of health
products in industrial scale. Trend of marketing,
research and development of new health products.
10. 01254202 ผลิตภัณฑเสริม
ประเภทของผลิตภัณฑเสริมอาหารและประโยชนตอ
อาหารจากผลิตภัณฑ สุขภาพ กระบวนการผลิตและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร
ประมง
Dietary
Types of dietary supplement and health benefits,
supplements from production and applications for food industry.
Fishery Products
11. 01255101 มนุษยกับทะเล
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับทะเล คุณคาของทะเล สิ่งมีชีวติ
Man and Sea
ทะเล ทะเลกับความเปลี่ยนแปลง อันตรายจากสิ่งมีชีวิต
และการปฐมพยาบาล การอนุรักษและการจัดการ
สิ่งแวดลอมทางทะเลอยางยั่งยืน
General information on the sea, values, marine
lives, sea and changes, marine lives injury first aid,
conservation and sustainable resources
01254201 สาหรายและพรรณ
ไมน้ําเพื่อสุขภาพ
Algae and Aquatic
plants for health

เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

จํานวน สภาอนุมัติ
หนวยกิต
วันที่
3(3-0)
29 มี.ค.
2553
(พรอม
หลักสูตร)

กลุมวิชา
วิทยฯ

มนุษย

สังคม

ภาษา



3(3-0)

29 มี.ค.
2553
(พรอม
หลักสูตร)



3(3-0)

29 มี.ค.
2553
(พรอม
หลักสูตร)



หนา 5

พละ

รหัสวิชา

รายละเอียด

คําอธิบายรายวิชา

management.
12. 01420101 ฟสิกสใน
หลักการตางๆ ทางฟสิกส และดาราศาสตรที่เกี่ยวของ
ชีวติ ประจําวัน
กับชีวติ ประจําวัน
Elementary Physics Basic principles in physics and astronomy related to
every day life.
13. 01001317 พระมหากษัตริยและ
ความสําคัญของภาคการเกษตร บทบาทของผูนํา
ผูนําประเทศกับการ ประเทศกับภาคการเกษตร พระมหากษัตริยไทยกับภาค
พัฒนาภาค
การเกษตร พระบาดสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 กับ
การเกษตร
การพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
Kings and State
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับการถวายการรับใชในดาน
Leaders on
การเกษตร
Agricultural Sector Importance of agricultural sector, role of state
Development
leaders and agricultural sector, His Majesty King
Bhumibol Adulyadej and the development of Thai
agricultural sector, Kasetsart University and
agricultural service to His Majesty the King.
14. 02999144 ทักษะชีวติ การเปน
เอกลักษณ เจตลักษณนิสติ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
นิสิตมหาวิทยาลัย
การปรับใชชีวติ ในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรูของ
Life Skills For
นิสิต องคประกอบการเรียนรูทางสังคม จิตตปญญา
Undergraduate
ศึกษาเพื่อการพัฒนาความเปนมนุษยสําหรับสังคม
Student
คุณภาพ จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน
Identity. Desired character of undergraduate.
Personality development and life adjustment in the
เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

จํานวน สภาอนุมัติ
หนวยกิต
วันที่

กลุมวิชา
วิทยฯ

มนุษย

สังคม

ภาษา



2(2-0)

5 เม.ย.
2553

3(3-0)

5 เม.ย.
2553



1(1-0)

7 มิ.ย.
2553



หนา 6

พละ

รหัสวิชา

รายละเอียด

15. 02032303 การเกษตรกับ

คุณภาพชีวิตที่ดี
Agriculture and
Quality of Life

16. 01173112 สุขภาพสวนบุคคล

และชุมชน
Personal and
Community Health

เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

คําอธิบายรายวิชา
university. Undergraduate learning process. Social
learning element. Mind and contemplative studies
for humanity development of quality society. Public
mind in the youth dimension.
ความสํ าคัญของภาคการเกษตรกับการดํ ารงชีวิต ของ
มนุษย การผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน สุขภาวะ
ทางกายและใจ การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตร
อยางปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ การสราง
โอกาส และเพิ่มรายไดจากการเกษตร
Importance of agricultural sector to human life.
Sustainability for agricultural production. Physical
and mental health. Selection of agricultural
products for safe consumption. Herbs and health
care. Building opportunities and increasing income
from agriculture.
หลักเบื้องตนของสุขภาพสําหรับตนและชุมชน
องคประกอบของ การมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย
ความยืนยาวและคุณภาพของชีวิต การปองกันโรคภัยไข
เจ็บและอุบตั ิเหตุ ความสัมพันธระหวางสุขภาพสําหรับ
ตนเองและชุมชน
Basic principles of personal and community health.
Components of health and physical fitness.
Longevity and quality of life. Disease and accident

จํานวน สภาอนุมัติ
หนวยกิต
วันที่

3(3-0-6)

6 ก.ย.
2553

2(2-0)

19 ก.ค.
2547
(พรอม
หลักสูตร)

กลุมวิชา
วิทยฯ

มนุษย

สังคม

ภาษา

พละ





หนา 7

รหัสวิชา

รายละเอียด

คําอธิบายรายวิชา

prevention. Relationships between personal and
community health.
17. 01174231 นันทนาการเบื้องตน ประวัติ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของ
Introduction to
นันทนาการในสังคม ประเภทของนันทนาการ สิ่งอํานวย
Recreation
ความสะดวกทางนันทนาการ ความสัมพันธระหวาง
นันทนาการศึกษาทัว่ ไปและวิชาชีพอื่นๆ
Knowledge and information on the history of
recreation, its purposes, importance, and benefits
derived from recreation in the social setting; type of
recreation, facilities and equipment used in
recreation; and relationships between recreation
and general education an other fields.

เพิ่มเติมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป280953

จํานวน สภาอนุมัติ
หนวยกิต
วันที่

2(2-0)

กลุมวิชา
วิทยฯ

มนุษย

สังคม

ภาษา

พละ



-

หนา 8

