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คําอธิบายรายวชิา 
สํานักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 
301101 ปฐมนิเทศการเกษตร                                                    1(1-0-2) 
 (Agricultural Orientation) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
           ความสําคัญของการเกษตรตอเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ สถานการณการเกษตร
ของไทยในปจจุบันเปรียบเทยีบกบัการเกษตรของโลก ปจจัยทีเ่กี่ยวของและกระบวนการผลิต 
การตลาด อุตสาหกรรมเกษตร สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร องคกรที่เกีย่วของ
กับการพัฒนาการเกษตรทั้งของรฐัและเอกชน 
 
302211 สรีรวทิยาการผลิตพืช                                                                                4(3-3-6)  
 (Physiology of Crop Production)    
วิชาบังคับกอน : 104103  ชีววิทยาของพืช, 104104  ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช 
 กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวของกับผลผลิต เชน การสังเคราะหแสง การ
หายใจ การคายน้ํา ประสิทธภิาพการใชน้ําของพืช ความสัมพันธระหวางน้ําภายในเซลล และ
นอกเซลลของพืช  การขนถายอาหารและน้ํา การเจรญิเติบโตของพืชและปจจยัทีเ่กี่ยวของ การ
วิเคราะหและวัดอัตราการเจรญิเติบโต ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต ความสัมพันธ
ระหวางแหลงผลิต และแหลงใชอาหารของพืช  ตลอดจนสรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของพืช
หลังการเก็บเกี่ยว 
 
302213 หลักเทคโนโลยกีารผลิตพชื                                                                       4(4-0-8) 
 (Principles of Crop Production Technology)   
วิชาบังคับกอน : 104103  ชีววิทยาของพืช, 104104  ปฏิบัติการชีววิทยาของพืช 
 ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการผลติพืชที่มีความสําคัญตอประชาคมโลก การจําแนกพืช 
การปลูกพืชโดยใชเมล็ด การขยายพันธุของพืชโดยใชสวนอื่น เทคนิคการปลูกและการดูแลรักษา  
ปจจยัเกี่ยวของกบัการเจริญเติบโตของพืช ศัตรพืูชและการปองกนักําจัด การเตรียมการเก็บ
เกี่ยว  การเก็บเกีย่ว  
 
302245 ดินและการจัดการ                              4(3-3-6) 
 (Soil and Soil Management)   
วิชาบังคับกอน : 102111  เคมีพ้ืนฐาน 1, 102112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 
 ความสําคัญของดินตอชีวิตพืช สัตว และการเกษตร ธรรมชาติและองคประกอบของดิน 
การกําเนิดและพัฒนาของดิน สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและชีวภาพของดิน อินทรียวัตถ ุธาตุ
อาหารพืชในดิน และการจัดการดนิ 
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302291  การฝกงานฟารมผลิตพชื                   1(0-3-0) 
(Crop Production Farm Practicum) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ฝกปฏิบัติงานผลิตพืชในฟารมมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 กิจกรรม เชน การจัดการสวน
องุน การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและกลวยไม การปลูกพืชสภาพไรดิน 
(hydroponics) การแปรรูปผลิตภณัฑพืชและการผลิตพืชไร นักศึกษาจะตองใชเวลาปฏิบัติงานใน
แตละกิจกรรม รวมไมตํ่ากวา 12 ช่ัวโมง และจะตองเสนอรายงานอธบิายข้ันตอนและรายละเอยีด
การปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม  
 
302301 การคนควาและการเขียนทางวทิยาศาสตร                                               2(2-0-4) 
 (Searching and Writing Scientific Papers) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 การคนเอกสาร และปริทศันเอกสารทางวิชาการจากวารสาร สิ่งพิมพชนิดตาง ๆ จาก
หองสมุด และออนไลน (on-line) ชนิดและโครงสรางของงานเขียนทางวิทยาศาสตร วิธีการเขียน
แตละโครงสราง ภาษาไทยและการเขียนทางวิทยาศาสตร การบรรณาธิการ และการตีพิมพ 
 
302314 การขยายพันธุพืช               3(2-3-4) 
 (Plant Propagation)  
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการขยายพันธุพืช ปจจยัที่มผีลตอความสําเรจ็ของการขยายพนัธุพืช โรงเรอืนและ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยใชเมล็ด สวนของเมล็ด และสวนอื่น ๆ 
โดยวิธีการตาง ๆ  ไดแก การแบง การแยก การตอน การตัดชํา การติดตา การตอกิ่ง การทาบกิ่ง  
และการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ รวมถึงการศึกษาดูงานแหลงผลิตพันธุไมเพ่ือการคาที่สําคัญ 
 
302317  การผลิตพชืภาคสนาม 1                                                                            1(0-3-0) 
 (Crop Production Field Work I)  
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ปฏิบัติการพ้ืนฐานในการผลิตพืชไรภาคสนาม ไดแก เกษตรศิลป การใชเครือ่งมอื
พ้ืนฐานการผลิตพืช การใชเครื่องมือทุนแรงการผลติพืช การเตรยีมแปลงปลูก การเตรียมตนกลา
จากเมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุอื่น การผสมและการใชปุย น้ําและการใหน้ําแกพืช วัชพืช 
แมลงศัตรูพืช โรคพืชและการปองกันกําจัด การเก็บเกี่ยวและการประเมินผลผลิต การทัศนศึกษา
ดูงานการผลิตพืชไรเศรษฐกจิในแหลงปลูกนอกมหาวิทยาลัย สรุปการปฏิบัติงานการผลิตพืชไร
ภาคสนาม 
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302318 การผลิตพชืภาคสนาม 2                                                                            1(0-3-0) 
 (Crop Production Field Work II)  
วิชาบังคับกอน : 302317  การผลติพืชภาคสนาม 1 
 ปฏิบัติการพ้ืนฐานในการผลิตพืชสวนภาคสนาม ไดแก การเตรียมวัสดุปลูกและแปลง
ปลูก การเตรียมตนกลาจากเมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุอื่น ปุยและการใชปุยพืชสวน น้ําและ
การใหน้ํา โรคพืชสวน แมลงศัตรูพืชสวนและการปองกันกําจัด การตัดแตงไมผล การเก็บเกีย่ว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การศึกษาดูงานการผลิตพืชสวนเศรษฐกจิในแหลงปลูกนอก
มหาวิทยาลัย สรุปการปฏิบัติงานการผลิตพืชสวนภาคสนาม   
 
302343 แมลง สัตวศัตรพูืช และการปองกันกําจัด                            4(3-3-6) 
 (Insects, Animal Plant Pests and Their Control)   
วิชาบังคับกอน : 104101 หลักชีววิทยา 1, 104102  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 
 ความสําคัญ ความเสียหายของแมลงและสัตวศตัรูพืช บทบาทของแมลงในระบบ
นิเวศน  ระบบการเกษตร การแพทย อุตสาหกรรมและสังคม วิวัฒนาการ ลักษณะพ้ืนฐานและ
หนาที่ของระบบอวัยวะภายนอกและภายใน การจาํแนกหมวดหมู ชีวิตความเปนอยูของแมลงใน
ธรรมชาต ิแมลงสังคม ชนิดของแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูสัตว แมลงและสัตวศัตรูพืชเศรษฐกจิ
ที่สําคัญ ลักษณะการทําลาย หลักการปองกันกําจัด และเทคโนโลยีการบริหารแมลงและสัตว
ศัตรูพืช และการไปทัศนศึกษา 
 
302344 โรคพืชและการปองกันกําจัด                           3(2-3-4) 
 (Plant Diseases and Their Control)   
วิชาบังคับกอน : 104201  จุลชีววิทยา, 104202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 ความสําคัญของโรคพืช ความเสียหาย ประเภทและชนิดของสาเหตโุรคพืช หลักการ
วินิจฉัยสาเหต ุ  การเปนปรสิตและพัฒนาการของโรคติดเชื้อ การเขาทําลายพืช ผลกระทบของ
เช้ือตอสรีรวิทยาของพืช การปองกันตัวเองของพืช พันธุศาสตรของการเกิดโรค ปจจัยทีม่ีผลตอ
การเกิดโรค การแพรระบาด หลักการปองกันกําจัดโรคพืช และกรณีตัวอยางของโรคแตละ
ประเภทที่สําคัญ 
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302345 วัชพชืและการปองกันกําจัด                                                                       3(2-3-4) 
 (Weeds and Their Control)  
วิชาบังคับกอน :  302213  หลักเทคโนโลยีการผลติพืช 
 ความสําคัญของวัชพืชตอการเกษตร ชีววิทยาและการจําแนกวัชพืช การแขงขันของ
วัชพืชกับการปลูกพืช หลักการปองกันกําจัดวัชพืช สถานการณการใชสารกําจัดวัชพืช 
พัฒนาการและการจําแนกเทคนิคการใช และพิษวิทยาของสารกําจัดวัชพืช ผลกระทบของสาร
กําจัดวัชพืชตอสิ่งแวดลอม การควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกจิที่สําคญั  
 
302346 การชลประทานและภูมิอากาศสําหรับการผลิตพืช                      2(2-0-4) 
 (Irrigation and Climates for Crop Production)  
วิชาบังคับกอน  :  302245  ดินและการจัดการ หรือเทยีบเทา 
 ธรรมชาติและสมบัติของน้ํา การหมุนเวียนของน้ําในระบบ ระบบนิเวศน ความชื้นใน
อากาศและวิธีการวัด ความชื้นในดินและวิธีการวดั ความตองการน้ําของพืช หลักของการ
ชลประทาน คณุภาพน้ําชลประทาน การใหปุยรวมกับน้ํา ธรรมชาติของบรรยากาศ การ
เปล่ียนแปลงและการหมุนเวียนของบรรยากาศ การกลั่นตัวของน้ําจากฟา ความสัมพันธระหวาง  
ภูมิอากาศและการกําเนิดของดิน การจําแนกเขตภมูิอากาศ ภูมิอากาศของประเทศไทย ขอมูล
การพยากรณอากาศ การประยุกตดานภูมิอากาศ 
 
302347 ความอุดมสมบรูณของดินและการใชปุย                              3(3-0-6) 
 (Soil Fertility and Fertilizers)   
วิชาบังคับกอน : 302245  ดินและการจัดการ หรือเทียบเทา 
 ประวัติความเปนมาของวิชา ปจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่
จําเปนสําหรับพืช และธาตุอาหารเสริม บทบาทของธาตุอาหาร N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, 
Cu, Zn, Ni, B, Cl และ Mo ในพืช  รูปของธาตุอาหารที่พืชใชไดและแหลงทีม่า ความสัมพันธ
ระหวางหินแรและความอุดมสมบรูณของดิน อินทรียวัตถแุละ organomineral บทบาทของจุลินท
รียดินตอความอดุมสมบูรณของดิน การประเมนิและจัดการความอดุมสมบูรณของดิน ปุยอินทรีย 
ปุยชีวภาพ และปุยอนนิทรยี การพยากรณการใชปุย  
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302411 การปรับปรุงพนัธุพืช                                                                                  3(3-0-6)  
 (Plant Breeding)   
วิชาบังคับกอน : 103204  สถิติสําหรับการทดลอง,  104203 พันธุศาสตร  
 ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุพืช หลักพันธุศาสตรของการปรับปรุงพันธุพืช  
วิธีการปรับปรุงพันธุในพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม การปรับปรุงพันธุโดยวิธีการกลายพันธุ 
การปรับปรุงพันธุเพ่ือตานทานโรค และแมลง  เพ่ือเพ่ิมคณุคาทางอาหาร  การปรับปรุงพันธุโดย
วิธีอื่นๆ เชน โพลีพลอยด อะนูพลอยด และการเผยแพรพันธุดี 
 
302412 ปฏิบตัิการการปรับปรุงพันธุพชื                                                                 1(0-3-0) 
 (Plant Breeding Laboratory)   
วิชาบังคับกอน : 302411 การปรับปรุงพันธุพืช 
 เทคนคิการผสมพันธุพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม การคัดเลือกพันธุพืชผสมตัวเอง
จากชั่วกาวหนา และการทดสอบพืชที่คัดเลือก การปรับปรุงพันธุพืชโดยวิธีเทคโนโลยีชีวภาพ 
การผสมระหวางพืชตางชนิด 
 
302413 เทคนิคการปรับปรุงพนัธุพืชเศรษฐกจิ             3(2-3-4) 
 (Breeding Techniques for Economic Crops)   
วิชาบังคับกอน : 302411 การปรับปรุงพันธุพืช 
 เทคนคิในการปรบัปรุงพันธุพืชผสมตัวเอง พืชผสมขาม และกรณีตัวอยางการปรับปรงุ
พันธุพืชเศรษฐกจิในประเทศไทย เทคนิคในการผสมและการคัดเลอืกพันธุ การใชขอมูลทางการ
แสดงออกของยีนในการปรับปรุงพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ เชน    
เพ่ือการตานทานโรค และแมลง เปนตน 
 
302414 สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืช                  3(2-3-4) 
 (Plant Growth Regulators)   
วิชาบังคับกอน : 102201 ชีวเคม ี
 ชนิด คุณสมบัติ และปฏิกิริยาของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งสารเรง
การเจริญเติบโตใหมที่ยังไมจัดอยูในกลุมของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการแสดงออกของสารนั้น ๆ เทคโนโลยีการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชใหไดผล
ผลิตทั้งในและนอกฤดูที่มีคุณภาพทั้งในไมผล และไมดอก ทัศนศึกษาสวนผลไมและ/หรือสวนไม
ดอก ที่ใชเทคโนโลยีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
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302415 การจัดการธุรกจิเมล็ดพันธุ                                  3(2-3-4) 
 (Seed Business Management)   
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 โครงการเมล็ดพันธุของประเทศ ลักษณะและองคประกอบการทําธุรกิจเมล็ดพันธุ 
ศึกษาและวิเคราะหจากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการหรอืจากหาขอมูลวิทยากรของสถาน
ประกอบการเรื่องลักษณะและองคประกอบการทําธุรกิจเมล็ดพันธุ และวางแผนการจัดการทัง้
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ ไดแก การปรับปรุงพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุคัด พันธุหลัก พันธุ
ขยาย และพันธุจําหนาย การทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุของผูประกอบการและเกษตรกร การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยว การจัดซื้อ การปรับปรุงสภาพ การเก็บรักษา การขนสง การตลาด การ
ควบคุมคุณภาพ  
 
302416  เทคโนโลยเีมล็ดพันธุพืช                                                                            3(2-3-4) 
 (Seed Technology)   
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ขอบขายของวิทยาการเมล็ดพันธุ ความหมายของเมล็ดพันธุ โครงสรางและ
องคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุและความสําคญั การพัฒนาของเมล็ดพันธุและการสุกแก การ
งอกของเมล็ดพันธุและกระบวนการงอก การพักตัวของเมล็ดพันธุและกลไกการพักตัว ความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ หลักการผลิตเมล็ดพันธุ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ กระบวนการประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ การรับรองคณุภาพเมล็ดพันธุ ขอตกลง
ระหวางประเทศเกี่ยวกับพันธุพืชและเมล็ดพันธุ พระราชบัญญัติพันธุพืช กฎหมายเมล็ดพันธุและ
การบังคับใช การศึกษาดูงานระบบการผลติเมล็ดพันธุโดยเกษตรกรผูรวมโครงการของสถาน
ประกอบการ การจัดการ การควบคุมคุณภาพและโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ 
 
302418 เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว                                                                      3(2-3-4) 
 (Postharvest Technology)   
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 โครงสรางองคประกอบ และลักษณะของผลิตผลเกษตร ความบรบูิรณและดัชนีความ
บริบูรณของผลิตผลเกษตร ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของ
ผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตพืชไรและพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวใน
ระดับพ้ืนฐานจนถึงอุตสาหกรรมสงออก ไดแก การสี การนวด การคัดเลือกและการคัดขนาด  
การบรรจ ุการเก็บรักษา การจัดการผลผลิตที่ถกูคดัออก รวมถึงการศึกษาดูงานในโรงงาน 
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302421 การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกจิ             3(2-3-4) 
 (Economic Ornamental Crop Production)  
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การคัดเลือกพันธุ ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการเจรญิเติบโต เทคโนโลยกีารผลิต ปญหาและ
อุปสรรคของการผลิต การตลาดของไมดอกไมประดับเศรษฐกจิของประเทศไทย ทัศนศึกษาสวน
ไมดอกไมประดับ 
 
302422 การจัดการงานสนามและภูมิทศัน             3(2-3-4) 
 (Landscape and Turf  Management)   
วิชาบังคับกอน : 302421 การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกจิ หรือโดยความเห็นชอบของ 
             สาขาวิชา 
 การจัดการและตกแตงสถานทีแ่ละสนาม การเลือกใชไมดอกไมประดับ หญา และวัตถุ
ตาง ๆ ในการตกแตงบาน สวน เสนทาง การจดัการและจัดสถานที่สาธารณะ การจัดการดูแล
สถานที่ทีไ่ดรับการตกแตงไมดอก ไมประดับ และภูมทิัศนใหสวยงามอยูเสมอ ทัศนศึกษาสวน
และ/หรือสถานทีท่ี่ไดรับการตกแตงนอกมหาวิทยาลัย 
 
302424 การผลิตไมผลเศรษฐกิจ              3(2-3-4) 
 (Economic Fruit Crop Production)  
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ความสําคัญของไมผล ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุไมผลเศรษฐกิจที่มีความสําคญั 
การขยายพันธุ การสรางสวนไมผล การวางผังสวน การปลูก การดูแลรักษาระยะเจริญเติบโต  
การเตรียมความพรอมเพ่ือการใหผลผลิตของไมผล การดูแลรักษาระยะออกดอกติดผล การผลิต
ไมผลนอกฤดูกาล การเก็บเกี่ยว การจัดการกับผลไมบางชนิดหลังการเก็บเกี่ยว การจําหนายและ
การแปรรูปผลไม ศึกษาดูงานการจัดการสวนผลไมในแหลงปลูกไมผลเศรษฐกิจที่มีความสําคญั 
 
302425 การผลิตพชืผักเศรษฐกิจ              3(2-3-4) 
 (Economic Vegetable Crop Production)  
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 สังเขปเก่ียวกับพืชผักและการผลิตพืชผัก สภาพแวดลอมที่สําคัญตอการเจรญิเติบโต
และผลผลิตของพืชผัก เมล็ดพันธุผักและสวนขยายพันธุอืน่ของพืชผัก ระบบและวิธีการปลูก
พืชผัก การดูแลรักษาพืชผัก ศัตรูพืชผักและการปองกันกําจัด การเก็บเกีย่วและการจัดการหลัง
เก็บเกีย่วพืชผัก การตลาดพืชผัก การผลิตผักโดยไมใชดิน การผลิตผักอินทรีย สวนผักที่นยิมทํา
กันในปจจุบัน ผกัเศรษฐกจิที่สําคญัของตระกูลตาง ๆ ทัศนศึกษาสวนผัก/สถานทีท่ี่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิตผักนอกสถานที ่
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302426 เทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยวผลิตผลสด             3(2-3-4) 
 (Postharvest Technology of Perishable Crops) 
วิชาบังคับกอน : 302418 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว ความบริบูรณและดัชนีความบริบูรณ 
ลักษณะของผลิตผลสด การเปลีย่นแปลงหลังการเก็บเกีย่ว การปฏิบัติข้ันตนตอผลิตผลสดหลัง
การเก็บเกีย่ว คณุภาพและมาตรฐาน การลดความรอน การปองกนักําจัดโรคและแมลงหลังการ
เก็บเกีย่ว ภาชนะบรรจุและการบรรจ ุ การเก็บรกัษา การบมผลไม การแปรรูปผลไมสดพรอม
บริโภค ศึกษาดูงานโรงบรรจุและจัดการผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยวสําหรับการจําหนายทั้งใน
และตางประเทศ 
 
302427 การปลูกพชืโดยไมใชดิน                                                                            3(2-3-4) 
 (Soilless Culture) 
วิชาบังคับกอน :  302213  หลักเทคโนโลยีการผลติพืช 
 ความหมายและความสําคัญของการปลูกพืชโดยไมใชดิน รูปแบบและระบบการปลกู
พืชโดยไมใชดิน ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไมใชดิน วัสดุอปุกรณทีจ่ําเปน
ตอการปลูกพืชโดยไมใชดิน การปลูกและดูแลรักษา สารละลายธาตุอาหาร และการจัดการ
สารละลายธาตุอาหารพืช ตัวอยางการปลูกพืชโดยไมใชดิน แนวทางการปลูกพืชโดยไมใชดินเชิง
ธุรกิจ และทัศนศกึษาสถานประกอบการที่ทําธุรกจิเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไมใชดิน 
 
302431 พืชอาหารสัตว               3(3-0-6) 
 (Forage Crops)  
วิชาบังคับกอน : 302211  สรีรวิทยาการผลิตพืช หรือ 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ความสําคัญของพืชอาหารสัตว  พืชอาหารสัตวตามธรรมชาต ิ  พืชปลูกตระกูลหญา
และตระกูลถั่ว ลักษณะทางพฤกษศาสตร การปลูก และดูแลรักษาพืชอาหารสัตวบางชนิด 
เทคนคิการผลิตและการเก็บรักษาพืชอาหารสัตวไวใชไดทั้งป 
 
302432 การจัดการทุงหญา                    3(3-0-6) 
 (Pasture Management)   
วิชาบังคับกอน : 302431 พืชอาหารสัตว 
 การผลิตพืชอาหารสัตว ผลของการจัดการ ปจจัยการผลิต ดิน ปุย ตอคุณภาพของทุง
หญาแบบตาง ๆ  การผลิตและการจัดการทุงหญาใหตรงตามความตองการของสัตวชนิดตาง ๆ 
การใชประโยชนของทุงหญาแบบเก็บเกี่ยว และใหสัตวเขาไปแทะเล็ม 
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302433 ธัญพืชเศรษฐกจิ                     3(3-0-6) 
 (Economic Cereal Crops)  
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ความสําคัญของธญัพืชในดานอาหารมนุษย และอาหารสัตว ธัญพืชที่สําคัญของเขตรอน  
และเขตอบอุน การปลูก ดูแลรักษา ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุและ
การใชประโยชน  
 
302434 พืชตระกูลถัว่เศรษฐกิจ                             3(3-0-6) 
 (Economic Legumes)  
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 พืชตระกูลถั่วและความสาํคัญดานอาหาร อุตสาหกรรม และพืชบํารงุดิน การปลูก การ
ดูแลรักษา การปรับปรุงพันธุ และการใชประโยชน 
 
302435 พืชไรเศรษฐกิจ                             3(3-0-6) 
 (Economic Field Crops)  
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ศึกษาถึงความสําคัญ แหลงกําเนิด วิธีการปลูก ดูแลรักษา การปรับปรุงพันธุและการ
แปรรูปพืชไรเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง รวมถึงพืชยืนตน เชน 
ยางพาราและปาลมน้ํามัน ศึกษาดูงานการผลิตพืชไรเศรษฐกจินอกสถานที ่
 
302436  สรีรวทิยาและนิเวศนวทิยาการผลิตพชื            3(2-3-4) 
 (Physiology and Ecology of Crop Production)  
วิชาบังคับกอน : 302211  สรีรวิทยาการผลิตพืช  
 ระบบนเิวศนวิทยาของพืช การจําแนกภูมอิากาศ ความสัมพันธของภูมอิากาศ และ
นิเวศนวิทยาทีม่ตีอการปรับตัวของพืช การกระจายตัวของพืช การเจรญิเติบโต และผลผลิตของ
พืช ปจจัยตาง ๆ ที่มีอทิธิพลตอการสังเคราะหแสง ประสิทธภิาพของการใชแสง และการถายเท
สารอาหารไปยังสวนตาง ๆ ของพืช ความสัมพันธระหวาง source และ sink ประสิทธิภาพของ
การใชน้ําตอผลผลิตพืช ความสําคัญขององคประกอบผลผลิตพืช 
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302441 โรคของพืชเศรษฐกจิ                   3(2-3-4) 
 (Diseases of Economic Crops)   
วิชาบังคับกอน : 302344  โรคพืช และการปองกันกําจัด 
 ประวัติการแพรระบาดและความเสียหายของโรคพชืเศรษฐกจิที่สําคญั ประเภทและ
มูลคาของความเสียหาย หลักการจัดการโรคในพชืเศรษฐกจิแตละประเภท กรณีศกึษาโรคของ
พืชไร ไมผล ผกั ไมดอกไมประดับ และพืชอุตสาหกรรมที่สําคัญ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใชในการ
ปองกันกําจัด และการศึกษาสภาพการเกิดโรคของพืชเศรษฐกิจ ในแหลงปลูกที่สําคัญนอก
มหาวิทยาลัย 
 
302442 แมลงศัตรูพชืเศรษฐกิจ                   3(2-3-4) 
 (Insect Pests of Economic Crops)   
วิชาบังคับกอน : 302343 แมลง สัตวศัตรูพืช และการปองกันกําจัด 
 ผลกระทบของแมลงศัตรูพืชตอเศรษฐกิจและระบบการผลิตพืช การประเมนิความ
เสียหาย สาเหตุการระบาดของแมลงศัตรูพืช ลักษณะทางชีววิทยา วงจรชีวิต อปุนิสัย การ
ปองกันกําจัดของแมลงศัตรูพืชที่สาํคัญในพืชไร ไมผล ผัก ไมดอกไมประดับ พืชอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีการบริหารแมลงศตัรูพืช กรณีศึกษา และการไปทัศนศึกษา 
 
302451 การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร                          3(3-0-6) 
 (Application of Geographical Information System)   
วิชาบังคับกอน : 202103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศทางการเกษตร ประเภทของสารสนเทศ
ทางการเกษตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและขอมูลระยะไกลกับการประยุกตใชดานการเกษตร 
แหลงจัดเก็บสารสนเทศทางการเกษตรของประเทศไทย และการใชประโยชนจากสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและตัดสินใจ และการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

302452 ระบบการปลกูพืช                   3(3-0-6) 
 (Cropping Systems)  
วิชาบังคับกอน : 302213  หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 ชนิดและรายละเอียดของระบบการปลูกพืชชนิดตาง ๆ ปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ทาง
ชีวภาพ และกายภาพที่กําหนดชนิดของระบบการปลูกพืช ความเขมขนของระบบการปลูกพืช 
ผลของระบบการปลูกพืชตอการปองกันโรคแมลง การควบคุมวัชพืช คาพารามิเตอรที่ใชในการ
ประเมินคณุสมบติัของระบบการปลูกพืช การวัดผลตอบแทนการลงทุนในระบบการปลูกพืชแบบ
ตาง ๆ และการวิจัยในไรนาเกี่ยวกับระบบการปลกูพืช รวมทั้งศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชของ
เกษตรกร 
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302453 แบบจําลองการผลิตพชืเบื้องตน                                                                3(2-3-4) 
 (Principles of Crop Modeling)  
วิชาบังคับกอน :  302436  สรีรวิทยาและนิเวศนวิทยาการผลิตพืช 
 แนวคิดของการสรางแบบจําลองพืช คําจํากัดความและความหมายของแบบจําลอง 
องคประกอบของระบบ การจําลองสถานการณ ระดับของการสรางแบบจําลอง องคประกอบหลัก
ของแบบจําลองพืช แบบจําลองพืชที่มีในปจจุบัน การประยุกตใชแบบจําลองพืชเพ่ือการตัดสินใจ 
 
302461 เทคโนโลยกีารผลิตองุน              3(2-3-4) 
 (Viticulture Technology)   
วิชาบังคับกอน : 302213 หลักเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับองุนรวมถึงการจําแนกชนดิทางพฤษศาสตร สัณฐานวทิยา   
สรีรวิทยา พันธุและการปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการ
ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การควบคุมคุณภาพผลผลิต ตนทุนการผลติ และการใชประโยชนจากองุน 
รวมทั้งทศันศึกษาสวนองุนนอกมหาวิทยาลัย 
  
302472 เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรียประยุกต             3(2-3-4) 
 (Applied Micro – Biotechnology)   
วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา, 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 เทคโนโลยีชีวภาพของเชื้อจุลินทรยี ที่นํามาประยุกตใชใหเปนประโยชน ในดาน
การเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และปรับปรุงสภาพแวดลอม การผลิตปุยอินทรยีชีวภาพ ปุย
ชีวภาพ การปองกันกําจัดแมลง การใชเช้ือจุลินทรยีเพ่ือผลิตเห็ด และอาหารสัตว 
 
302473 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื                   3(2-3-4) 
 (Plant Tissue Culture)     
วิชาบังคับกอน : 102113 เคมีพ้ืนฐาน 2, 102114 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2 
 เทคนคิการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อเบ้ืองตนเพ่ือขยายพันธุ การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม และ
การปรับปรุงพันธุพืช ทัศนศึกษาสถานประกอบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเชิงธรุกิจนอกสถานที ่
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302474 แผนการทดลองและการวเิคราะห              3(2-3-4) 
 (Experimental Designs and Analysis)   
วิชาบังคับกอน : 103204  สถิติสําหรับการทดลอง 
 การศึกษาเบื้องสงูในแผนการทดลองตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยทางพืช การทดลองแบบมี
แปลงยอย การทดลองแบบเนสต การทดลองแบบแฟกตอเรยีล การคอนฟาวดแฟกตอเรยีล แฟก
ตอเรยีลที่ทดลองบางสวน การทดลองแบบแลตตสิ ปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สถิติ 
 
302475 การประยุกตใชเทคโนโลยชีีวภาพในการผลิตพืช                                      3(3-0-9) 
 (Application of Biotechnology in Crop Production)    
วิชาบังคับกอน : 304312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในอนุกรมวิธาน การปรับปรุงพันธุพืช การปองกัน
กําจัดศัตรูพืช และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ โมเลกุลเครื่องหมายชนิดตาง ๆ การ
ประยุกตใชโมเลกุลเครื่องหมายในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การจําแนกพันธุ 
และในการคัดเลือกพันธุพืช การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (biocontrol) การวินิจฉัยโรคพืชโดย
วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
 
302483  โครงการการผลิตพืชเชิงธุรกิจ                                 4(2-6-6) 
 (Commercial Crop Production Project)  
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที ่4 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การจัดทําแผนธุรกิจดานการผลิตพืช ประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณจากการ
ทัศนศึกษาดูงานการผลติจริงของเกษตรกร วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด 
แผนการจัดการ แผนกําลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งหัวขอ
ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการดาํเนินธุรกจิการเกษตร เชน การสงเสริมเกษตรกร การสํารวจ
ทางเศรษฐกจิและสังคม การสงเสริมเชิงวิจยัแบบเกษตรกรมีสวนรวม (Farmer Participatory 
Research)  
 
302484  ระบบการจัดการคุณภาพผสมผสาน             3(3-0-6) 
 (Integrated Quality Management System) 
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 หลักการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคณุภาพ องคประกอบของระบบประกนั
คุณภาพ การจัดการในการประกนัคุณภาพ การบริหารคุณภาพ การวางแผนการประกันคณุภาพ 
และการตรวจสอบคุณภาพ สถิติสําหรับการควบคุมคุณภาพ และการประกันคณุภาพตามแบบ
มาตรฐานสากลในอุตสาหกรรมการผลิตพืช รวมกับการศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพที่
ดําเนินการจริงในสถานประกอบการ 
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302485 ปญหาพิเศษ                                                                                                3(0-9-0) 
 (Special Problems)   
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นของสาขาวิชา 
 การคนควา วิจัย ทดลอง หรือศึกษาปญหาในการผลิตพืช 
 
302489 สัมมนา                                                                                                       1(1-0-6) 
 (Seminar)  
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที ่3 ข้ึนไป 
 การเขียนบทคัดยอ และการนําเสนอผลงานวิชาการในลักษณะของการสัมมนา 
 
302490 เตรียมสหกิจศึกษา                             1(1-0-3) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกจิศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศกึษา 
ระเบยีบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนคิในการสมคัรงานอาชีพ 
เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสมัภาษณงานอาชีพ 
ความรูพ้ืนฐานทีจ่ําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เชน 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงการหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 
 
302491 สหกิจศึกษา 1                                                                                       5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับกอน : รายวิชาที่สาขาวิชากําหนดและ 302490 เตรยีมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมอืนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมือ่
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ตอคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลการประเมนิ
ของอาจารยที่ปรกึษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
 
 



 143

302492 สหกิจศึกษา 2                                                                                       5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับกอน :  302491  สหกิจศกึษา 1 
            เชนเดียวกับสหกิจศึกษา 1 
 
302493 สหกิจศึกษา 3                                                                                       5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับกอน :  302492  สหกิจศกึษา 2 
    เชนเดียวกับสหกิจศึกษา 1 และ 2 
 
303211 โรงเรือนและอปุกรณเล้ียงสตัว             3(2-3-4) 
 (Livestock Housing and Equipment) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การใชงานและการบํารุงรักษาโรงเรือนและ
อุปกรณในฟารมเล้ียงสัตว รวมถึงงานชางตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการศึกษาดูงานฟารมและ
สถานประกอบการตาง ๆ 
 
303221 ระบบการผลิตสตัว              3(3-0-6) 

(Animal Production Systems) 

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 ศึกษาถึงระบบการผลิตสัตวของโลกและของประเทศไทยในดานความเปนมา ปจจัย
สําคัญที่เกี่ยวของ และผลกระทบที่เกิดข้ึน รวมถึงการศึกษาดูงานระบบการผลิตสัตวในประเทศ
ไทย 
 
303271 การปฏิบตัิงานฟารม              3(0-9-0) 
 (General Farm Practicum)  

วิชาบังคับกอน : ไมมี  
การฝกทักษะการปฏิบัติงานในฟารมผลิตสัตวเศรษฐกิจ ไดแก ฟารมโคนม-โคเนื้อ 

ฟารมสัตวปก ฟารมสุกร ฟารมประมง การบัญชีฟารม โรงงานผลิตอาหารสัตว และทัศนศึกษา
เยี่ยมชมฟารมการผลิตสัตวดังกลาวขางตน 
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303311 โภชนศาสตรสตัวกระเพาะเดี่ยว             4(4-0-8) 
 (Non-Ruminant Nutrition) 
วิชาบังคับกอน : 102201 ชีวเคมี  
 ความสําคัญของโภชนศาสตรสัตว โภชนะและการใชประโยชนไดของโภชนะในรางกาย
สัตว ความตองการโภชนะและมาตรฐานการใหอาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว การประเมิน
คุณคาทางโภชนาการของอาหารสัตว การประกอบ-สูตรอาหารสัตวและการผลิตอาหารสัตว 
 
303312 โภชนศาสตรสตัวเค้ียวเอือ้ง              4(4-0-8) 

(Ruminant Nutrition) 
วิชาบังคับกอน : 102201 ชีวเคมี 

ระบบการยอยอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้อง การสังเคราะห การนําพาและการดูดซึม
โภชนะ การยอยและการเมตาโบลิซึมของคารโบรไฮเดรท ไขมัน และไนโตรเจน การใชผลิตผล
พลอยไดจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง 
 
303314 มีนวิทยา                3(2-3-4) 

(Ichthyology) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี  
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปลา ลักษณะภายนอกของปลา อนุกรมวิธานของปลา ระบบ
โครงสราง ระบบกลามเนื้อและการเคลื่อนไหว ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก ระบบขับถายและการรักษาความสมดุลของน้ํา 
ระบบสืบพันธุ ระบบตอมไรทอ 
 
303315 ปฏิบตัิการอาหารสตัว              2(0-6-0) 
 (Animal Nutrition Laboratory) 
วิชาบังคับกอน : 303311 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว หรือ 
  303312 โภชนศาสตรสัตวสัตวเคี้ยวเอือ้ง  ผานหรอืเรยีนควบคู 

 ปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพทางฟสิกสและเคมีของวัสดุที่ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตว ไดแก
การวิเคราะหหาความชื้น เถา โปรตีน ไขมัน เยื่อใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส และอื่น ๆ  ที่จําเปนตอ
การประกอบสูตรอาหารสัตว 
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303316 สรีรวทิยาและกายวิภาคศาสตรของสัตว 1            3(3-0-6) 
 (Animal Physiology and Anatomy I) 
วิชาบังคับกอน : 104108 หลักชีววิทยา 2  หรือ 104105 ชีววิทยาของสัตว 
 ศึกษาถึงวิวัฒนาการของสายพันธุและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว
เศรษฐกิจ  ชีววิทยาของสัตวเศรษฐกิจ และศึกษาคนควาเกี่ยวกับสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร
ของปศุสัตวในเรื่อง เซลล  เนื้อเยื่อ ของเหลวในรางกาย สวนปกคลุมรางกาย ระบบประสาทและ
อวัยวะสัมผัสพิเศษ โครงกระดูก กลามเนื้อ หัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบน้ําเหลือง ระบบ
ภูมิคุมกันโรค การหายใจและการแลกเปลี่ยนกาซ 

 
303317 ปฏิบตัิการสรีรวทิยาและกายวิภาคศาสตรของสตัว 1           1(0-3-0) 
 (Animal Physiology and Anatomy Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน : 303316 สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรของสัตว 1 ผานหรือเรียนควบคู  
 ศึกษาถึงกายวิภาคของระบบตาง ๆ ในปศุสัตวและศึกษาทดลองถึงลักษณะคุณสมบัติ
และหนาที่ของเซลลและเนื้อเยื่อพ้ืนฐานของรางกาย สวนปกคลุมรางกาย ระบบประสาท กระดูก 
กลามเนื้อ การไหลเวียนและสวนประกอบทางโลหิตวิทยาและชีวเคมีของโลหิต การหายใจ โดยการ
ใชตัวอยางจริงประกอบกับโสตทัศนูปกรณ 

 
303318 สรีรวทิยาและกายวิภาคศาสตรของสัตว 2            3(3-0-6) 
 (Animal Physiology and Anatomy II) 
วิชาบังคับกอน : 303316 สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรของสัตว 1 
 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรของปศุสัตวในเรื่อง การยอย
อาหาร ไตและการขับถาย-ปสสาวะ ตอมไรทอและหนาที่ของฮอรโมน การควบคุมอุณหภูมิของ
รางกาย ผลจากความเครียดตอการผลิตสัตว การสืบพันธุในสัตวเพศผูและเพศเมีย การสราง
น้ํานม การสรางไขของสัตวปก การผสมเทียม การถายฝากคัพภะและวิทยาการสืบพันธุตาง ๆ 
รวมถึงสรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรของสัตวน้ํา 

 

303319 ปฏิบตัิการสรีรวทิยาและกายวิภาคศาสตรของสตัว 2           1(0-3-0) 
 (Animal Physiology and Anatomy Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน : 303318 สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตรของสัตว 2 หรือเรียนควบคู  

ศึกษา ปฏิบัติ ทดลองในสัตว ถึงลักษณะและหนาที่ของการยอยอาหาร การขับถาย
ปสสาวะ อิทธิพลของฮอรโมนตอการสืบพันธุและการดํารงชีพ ผลจากความเครียดตอผลผลิต 
การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การผสมเทียม และวิทยาการสืบพันธุตาง ๆ รวมถึงกายวิภาคของสัตว
น้ํา โดยการใชตัวอยางจริงประกอบกับโสตทัศนูปกรณ 
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303321 การผลิตสตัวปก               3(2-3-4) 
 (Poultry Production) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

พันธุและพันธุกรรมของสัตวปกที่เกี่ยวของการปรับปรุงพันธุ วิธีการผลิตสัตวปกทั้งให
เนื้อและไขโรงเรือนและการจัดการ อาหารและการใหอาหาร หลักการการผลิตสัตวปกที่เหมาะสม  
โรคที่สําคัญของสัตวปกและการปองกันรักษา 
 
303322 การผลิตสกุร               3(2-3-4) 
 (Swine Production) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

สภาพแวดลอมที่ใชเล้ียงสุกร พฤติกรรมของสุกร การผลิตสุกรตามข้ันตอนตาง ๆ โรงเรือน 
และการกําจัดของเสีย 
 
303326 การผลิตสตัวนํ้า               3(2-3-4) 
 (Aquaculture) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความสําคัญของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ชนิดของสัตวน้ําที่นิยมเลี้ยง หลักการและ
วิธีการในการสรางบอ การใสปุย การใหอาหาร การเพาะขยายพันธุ การอนุบาล และการเลี้ยง 
รวมทั้งปญหาที่เกี่ยวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 
303327 การผลิตโค               4(3-3-6) 
 (Cattle Production) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

พันธุและพันธุกรรมของโคนม โคเนื้อ ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุ วิธีการผลิตโค
นม โคเนื้อและการผลิตโคเนื้อจากลูกโคนมเพศผู โรงเรือน การจัดการ การใหอาหาร หลักการ
ผลิตน้ํานมที่เหมาะสม ระบบการผลิตเนื้อของโคเนื้อ โรคที่สําคัญของโคและการปองกันรักษา 
 
 
 
 
 



 147

303328 การผลิตสัตวเศรษฐกิจทางเลือก            3(3-0-0) 
 (Alternative Economic Animal Production) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 

การผลิตสัตวเศรษฐกิจทางเลือก  3  ชนิด ไดแก กวาง มา และสัตวน้ําที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ โดยศึกษาในเรื่องของ ความสําคัญทางเศรษฐกิจ พันธุและการปรับปรุงพันธุ  
ชีววิทยาของสัตว อาหารและการใหอาหาร และการจัดการฟารม 
 
303410 พฤตกิรรมของสัตวเล้ียง              3(3-0-6) 
 (Behavior of Domestic Animals) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 พ้ืนฐานของพฤติกรรมสัตว รูปแบบพฤติกรรมที่สําคัญในสัตวเล้ียง ความผิดปกติทาง
พฤติกรรม ความสัมพันธระหวางสัตวเล้ียงกับมนุษยและการจัดการทางพฤติกรรม 
 
303413 สุขศาสตรสําหรบัสัตว และการปองกันโรค            4(3-3-6) 
 (Animal Hygiene and Disease Prevention) 
วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา 

ความสําคัญของสุขศาสตรในการเลี้ยงสัตว เช้ือจุลินทรียและการทําใหเกิดโรคพยาธิ
และการทําใหเกิดโรค โรคที่สําคัญของสัตวปก โรคที่สําคัญของสุกร โรคที่สําคัญของโค-กระบือ 
โรคติดตอจากสัตวสูคน การใชยาสําหรับสัตว น้ํายาฆาเชื้อโรคและการฆาเชื้อโรค ภูมิคุมกันโรค
ของสัตวและการสรางภูมิคุมกันโรค วัคซีนและแอนติซีรั่ม ระบบการปองกันภัยจากเชื้อโรคของ
ฟารม โปรแกรมสุขภาพสัตวภายในฟารม การจัดการดานสุขภาพของฝูงสัตว 
 
303414 การปรับปรุงพนัธุสัตว              4(4-0-8) 

(Animal Breeding) 
วิชาบังคับกอน : 104203 พันธุศาสตร และ 103104 สถิติเบ้ืองตน 

ระบบการปรับปรุงพันธุสัตวเศรษฐกิจ พันธุศาสตรที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุ
สัตวการคัดเลือกโดยตรงและโดยออม ผลตอบสนองตอการคัดเลือกระบบการผสมพันธุ การ
วางแผนการปรับปรุงพันธุสัตวเฉพาะชนิดพันธุศาสตร ที่เกี่ยวเนื่องกับโรค และความตานทาน
โรค   
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303415 การจัดการของเสียจากสัตวเล้ียง             3(3-0-6) 
 (Animal Waste Management) 
วิชาบังคับกอน : 104201 จุลชีววิทยา 
 องคประกอบ คุณภาพและคุณสมบัติของมูลสัตว การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพและทาง
เคมีในดิน การรวบรวม การขนสง และการกักเก็บมูลสัตวในลักษณะมูลแข็งและมูลเหลวทั้ง
ภายในและภายนอกคอกสัตว ขอจํากัดและปญหาการใชมูลสัตวทางเกษตร ประโยชนของการใช
มูลสัตวเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ อาหารสัตวและอื่น ๆ 
 
303416 เทคโนโลยชีีวภาพสําหรับการผลิตสัตว            3(3-0-6) 

(Biotechnology for Animal Production) 
วิชาบังคับกอน : 104203 พันธุศาสตร 
 การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว อณูพันธุศาสตรพ้ืนฐานสําหรับการ
ผลิตสัตว หลักการเพาะ-เล้ียงเซลลสัตว เทคโนโลยีชีวภาพในการสืบพันธุสัตว 
เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารสัตว เทคโนโลยีชีวภาพในสุขภาพสัตว และเทคโนโลยีชีวภาพดาน
ฮอรโมนสําหรับผลิตสัตว 
 
303429 การวางแผนและการวเิคราะหโครงการเล้ียงสตัว           3(1-6-6) 
 (Animal Production Project Planning and Analysis) 
วิชาบังคับกอน : 205313 ธนกิจเกษตร และการวิเคราะหโครงการเกษตร และ  
  303321 การผลิตสัตวปก หรือ 303322 การผลิตสุกร หรือ  
  303326 การผลิตสัตวน้ํา หรือ 303327 การผลิตโค 
 การจัดทําแผนธุรกิจดานการผลิตสัตว ประกอบดวยหัวขอเกีย่วกับการวิเคราะห
สถานการณจริงจากฟารมของเกษตรกร วัตถุประสงคและเปาหมายทางธุรกิจ แผนการตลาด 
แผนการจัดการแผนกําลังคน แผนการผลิต แผนการเงิน และแผนการดําเนินงาน รวมทั้งศึกษา
เกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินธรุกิจทางดานการผลิตสัตว เชน การสงเสริมเกษตรกร การ
สํารวจสภาพทางเศรษฐกจิและสังคม เปนตน 
 
303431 การดูแลและจัดการสุนัขและแมว             3(2-3-4) 
 (Care and Management of Dogs and Cats ) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ศึกษาลักษณะโครงสรางและการทาํงานของรางกาย พฤติกรรม พันธุ โภชนาการ การ
สืบพันธุ และโรค เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการดูแลและจดัการสุนัขและแมว การฝกหัดและการประกวด 
รวมถึงการศึกษาในฟารมเล้ียงและฝกสนุัขและแมว 
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303432 การดูแลและจัดการสัตวเล้ียงเพื่อความเพลิดเพลิน           3(2-3-4) 
 (Care and Management of Companion Animals) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ศึกษาลักษณะโครงสรางและการทาํงานของรางกาย พฤติกรรม พันธุ โภชนาการ การ
สืบพันธุ และโรค เพ่ือ-เปนพ้ืนฐานในการดูแลและจัดการสัตวเล้ียงเพื่อความเพลิดเพลินประเภท
นก สัตวเล้ือยคลาน และสัตวฟนแทะ รวมถึงการศกึษาดูงานกิจการเพาะเลี้ยงและธรุกิจสัตวเล้ียง
เหลานี้ 
 
303433 การดูแลและจัดการมา              3(2-3-4) 

(Equine Care and Management) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ศึกษาลักษณะโครงสรางและการทาํงานของรางกาย พฤติกรรม พันธุ โภชนาการ และ
โรคที่สําคัญและการดูแลเบ้ืองตน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการผลิต ดูแลและจัดการ รวมทั้งการศึกษา
ในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกบัการผลิตและจัดการมา 
 
303434 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไมนํ้า            3(2-3-4) 
 (Ornamental Fishes and Aquatic Plants Culture) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ศึกษาความสําคัญของปลาสวยงามและพรรณไมน้าํ ชนิดปลาสวยงามและพันธุไมน้ํา 
เทคนคิการเพาะเลี้ยง อุปกรณและการออกแบบตูปลา รวมถึงการศึกษาดูงานกิจการเพาะเลี้ยง
และธุรกจิ 
 
303435 การเพาะเลี้ยงอาหารสัตวนํ้ามชีวีิต             3(2-3-4) 
 (Aquatic Live Feeds Culture) 
วิชาบังคับกอน : ไมม ี

ความสําคัญของแพลงคตอนสัตว ชีววิทยาการสบืพันธุของโรติเฟอรน้ําเคม็ โรติเฟอร
น้ําจืด อารทีเมีย และไรแดง วิธีการเพาะเลีย้ง ปจจัยสําคัญที่มผีลตอการเพาะฟก การเตรียมสูตร
อาหารสําหรับการเพาะเลีย้งโรติฟอรน้ําเคม็ โรติเฟอรน้ําจืด อารทีเมีย และไรแดง การเก็บเกีย่ว
และการลําเลียง รวมถึงการศึกษาและปฏิบัติการในสถานประกอบการจริง 
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303436 การผลิตแพะและแกะ              3(2-3-4) 
(Goats and Sheep Production) 

วิชาบังคับกอน : ไมม ี
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับสัตวแพะและแกะ พันธุและลักษณะประจําพันธุของแพะและ
แกะพันธุตางๆ ระบบการผลิตแพะและแกะทั้งในและตางประเทศ โรงเรือนและการจัดการตางๆ 
ตลอดจนการวางแผนในการจัดต้ังฟารม อาหารและการจัดการในการใหอาหารแพะและแกะ การ
จัดการเลี้ยงดู การคลอด และการรีดนม การจัดการทั่วไป เชน การกําจัดเขา การตอน การตัด
แตงกีบ การทําทะเบียนประวัติ การปองกันและรักษาโรคและพยาธิที่สําคัญ เทคโนโลยีชีวภาพ
กับการเล้ียงแพะและแกะ แพะและแกะกับการเกษตรอินทรีย  
 
303483 การนําเสนอทางสัตวศาสตร             1(0-3-6) 
 (Presentation in Animal Science) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเสนอผลงานทางวิชาการสัตวศาสตรในรูปแบบตาง ๆ การ
เขียนรายงานผลงานทางวิชาการการเขียนบทความทางวิชาการ การนําเสนอผลงานดวยวาจา 
และการถกปญหาทางวิชาการ รวมถึงการศึกษา  ดูงานสถานการณจริงของการประชุมวิชาการ
ทางสัตวศาสตร 

 
303484 สัมมนา                1(0-3-6) 
 (Seminar) 
วิชาบังคับกอน : 303483 การนําเสนอทางสัตวศาสตร 
 การนําเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะของการสัมมนา และการรวมถกปญหาใน
เชิงวิชาการ 
 
303485 ปญหาพิเศษ              3(0-9-0) 
  (Special Problem) 
วิชาบังคับกอน : ดุลยพินิจของสาขาวิชา ฯ 
 การคนควา วิจัย ทดลอง หรือศึกษาปญหาในการผลิตสัตวภายใตการควบคุมของ
คณาจารยในสาขาวิชาฯ 
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303490 เตรียมสหกิจศึกษา              1(1-0-3) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน : ไมมี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ 
ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เชน 5ส ISO 9000 เทคนิคการนําเสนอโครงการหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมพรอมสูความสําเร็จ 
 
303491 สหกิจศึกษา                     15 หนวยกติ 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับกอน : 303271 การปฏิบัติงานฟารม  303490 เตรียมสหกิจศึกษา และ  
  303321 การผลิตสัตวปก หรือ 303322 การผลิตสุกร หรือ  
  303326 การผลิตสัตวน้ํา หรือ 303327 การผลิตโค 
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ิน 
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลการประเมินของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ 

 
303492 สหกิจศึกษา 2                       5 หนวยกติ 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับกอน : 303491 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เม่ือเสร็จส้ิน 
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลการประเมินของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ 
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303493 สหกิจศึกษา 3                       5 หนวยกติ 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับกอน : 303492 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อเสร็จสิ้น
การปฏิบัติงานแลว นักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ
คณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลการประเมินของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และจาก
รายงานวิชาการ 
 
304301  เทคโนโลยชีีวภาพเบื้องตน              3(3-0-9) 
 (Introduction to Biotechnology) 
วิชาบังคับกอน : 104201  จุลชีววิทยา และ 104202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐาน การคัดเลือกสายพันธุสิ่งมีชีวิต การ
เพาะเล้ียงจุลินทรียดวยถังหมัก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การถายตัวออนสัตว หลักการทางพันธุ
วิศวกรรมเบื้องตน การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตร การแพทย สิ่งแวดลอม และ
อาหาร ผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตกแตงสารพันธุกรรม แนวนโยบายและการจัดการตอ
สิ่งมีชีวิตที่ไดรับการตกแตงสารพันธุกรรม  
 
304312 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืช             3(2-3-9) 
 (Plant Molecular Biology) 
วิชาบังคับกอน : 102201 ชีวเคม ี

โครงสรางและองคประกอบพ้ืนฐานของเซลลพืช โครงสรางและหนาที่ของสาร
พันธุกรรม การถายทอดสารพันธุกรรม องคประกอบพ้ืนฐานทางชีวเคมี ข้ันตอนการสังเคราะห
และควบคุมการสังเคราะหโปรตีน กระบวนการพัฒนาของพืชในระดับโมเลกุล ความสัมพันธ
ระหวางพืชและจุลินทรีย การพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือเกี่ยวกับการตัดตอยีน การใชเทคนิคการ
ตัดตอดีเอ็นเอ ในการวิเคราะหกระบวนการทางชีววิทยา และพัฒนาการของพืช 
 
315211 จุลชีววทิยาอาหาร 1              2(2-0-4) 
 (Food Microbiology I) 
วิชาบังคับกอน :  104201 จุลชีววิทยา 

ชนิดของจุลินทรียที่มีบทบาทในอาหาร ปจจัยตางๆที่มีผลตอการเจริญของจุลินทรีย 
จุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสียและจุลินทรียกอโรคในอาหารชนิดตางๆ หลักการสุมตัวอยาง
อาหาร การคัดเลือกและตรวจสอบจุลินทรียเพ่ือการวิเคราะหหรือตรวจนับจุลินทรียที่เปนดัชนี
บงบอกคุณภาพอาหาร 
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315212 ปฏิบตัิการจุลชวีวทิยาอาหาร 1             1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน: 315211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 หรือเรียนควบคูกัน 

การปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบจุลินทรียที่สําคัญในอาหาร 
 
315213 จุลชีววทิยาอาหาร 2              2(2-0-4) 

(Food Microbiology II) 
วิชาบังคับกอน: 315211 จุลชีววิทยาอาหาร 1  

ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารโดยวิธีตาง ๆ เชน กระบวนการทําแหง การใช
ความเย็น ความรอน รังสี การหมัก และสารเจือปนในอาหาร รวมถึงสารเคมีที่เปนสารปรุงแตง
อาหาร สารถนอมอาหาร และน้ํายาทําความสะอาดหรือน้ํายาฆาเชื้อที่มีตอเซลลจุลินทรีย การ
ใชจุ ลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การผลิตเอนไซมและสารอินทรียตาง ๆ ในระดับ
อุตสาหกรรม มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารดานจุลชีววิทยา 
 
315214 ปฏิบตัิการจุลชวีวทิยาอาหาร 2             1(0-3-0) 
 (Food Microbiology Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน :  315213  จุลชีววิทยาอาหาร 2 หรือเรียนควบคูกัน 

ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลกระทบของปจจัยตาง ๆ จากกระบวนการแปรรูป
อาหารตอจุลินทรีย  
 
315221 เคมีอาหาร               4(4-0-8) 
 (Food Chemistry) 
วิชาบังคับกอน :  109201 ชีวเคมี 
 คุณสมบัติทางเคมีขององคประกอบในอาหาร ซึ่งไดแก น้ํา คารโบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน วิตามินเกลือแร รงควัตถุ สารใหกลิ่นรสและสารเคมีซึ่งเปนวัตถุเจือปนในอาหาร บทบาท
ขององคประกอบเหลานี้ตอคุณสมบัติของอาหาร 
 
315222 ปฏิบตัิการเคมอีาหาร              1(0-3-0) 
 (Food Chemistry Laboratory) 
วิชาบังคับกอน :  315221 เคมีอาหาร หรือเรียนควบคูกัน   

ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติขององคประกอบเคมีของอาหารและ
บทบาทขององคประกอบเหลานี้ที่มีตอลักษณะของอาหาร 
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315231 การแปรรูปอาหาร 1              4(4-0-8) 
 (Food Processing I) 
วิชาบังคับกอน :  102105 เคมีอินทรีย  105102 ฟสิกส 2 และ 315211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 

หลักการถนอมอาหารเบื้องตน วัตถุดิบและน้ําใชในอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการ
ข้ันตนในการคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการเปลี่ยนรูปวัตถุดิบใหอยูในรูปที่ตองการ  
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในกระบวนการเปลี่ยนรูปดังกลาว การใชสารเคมีในการแปรรูป ทัศน
ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
315232 ปฏิบตัิการการแปรรูปอาหาร 1             1(0-3-0) 
 (Food Processing Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน : 315231 การแปรรูปอาหาร 1 หรือเรียนควบคูกัน 

ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางทฤษฎีในการแปรรูปอาหาร 1 
 
315321 อาหารและโภชนาการ              3(3-0-6) 
 (Food and Nutrition) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

นําบทเรียนสูโภชนาการของมนุษย องคประกอบของรางกาย สรีรวิทยาและจิตวิทยา
การควบคุมการบริโภคอาหาร การยอย การดูดซึม การเคลื่อนยาย และเมตาโบลิซึมของ
สารอาหารมหภาค จุลภาค และแอลกอฮอล คุณคาเชิงโภชนาการของสารอาหารมหภาคและ
จุลภาค น้ําและอิเลคโตรไลท ความตองการอาหารและสมดุลพลังงาน พฤติกรรม อาการและโรค
เกิดจากการผิดปกติของการบริโภค กลุมอาหารพื้นฐาน อาหารเชิงหนาที่ทางโภชนาการ และ
ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ  
 
315322 การเปล่ียนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว           3(3-0-6) 
 (Postharvest Changes of Biological Materials) 
วิชาบังคับกอน :  109201 ชีวเคมี 

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และจุลินทรียหลังการเก็บเกี่ยว ของวัตถุดิบที่ใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว ปลา ผักและผลไม รวมถึงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม 
เพ่ือชะลอการเปลี่ยนแปลงกอนการแปรรูปเปนผลิตภณัฑ 
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315323 การวิเคราะหอาหาร              4(2-6-4) 
 (Food Analysis) 
วิชาบังคับกอน :  102204 เคมีวิเคราะห และ 102205 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห 

การเก็บและเตรียมตัวอยาง การวิเคราะหและประเมินขอมูลและผลจากการวิเคราะห 
หลักการและวิธีวิเคราะหองคประกอบเคมีพ้ืนฐาน พลังงานอาหารและองคประกอบอื่น ๆ ของ
อาหาร หลักการและวิธีวิเคราะหสารเติมแตงอาหารบางชนิด 
 
315331 การแปรรูปอาหาร 2              4(4-0-8) 
 (Food Processing II) 
วิชาบังคับกอน :  315231 การแปรรูปอาหาร 1 

กระบวนการและอุปกรณที่ใชในการแปรรูปอาหาร  ไดแก การใชความรอน การทําให
เขมขน การทําแหง การแชเยือกแข็ง การใชพลังงานไมโครเวฟและอาบรังสี การใชแกส การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑอาหาร ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
315332 ปฏิบตัิการการแปรรูปอาหาร 2             1(0-3-0) 
 (Food Processing Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน :  315331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือเรียนควบคูกัน 

ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางทฤษฎีในการแปรรูปอาหาร 2 โดยมี
คํานวณทางวิศวกรรมอาหาร 
 
315341 วิศวกรรมอาหาร 1               4(4-0-8) 
 (Food Engineering I) 
วิชาบังคับกอน :  103102 แคลคูลัส 2 และ 102202 เคมีเชิงฟสิกส 

พ้ืนฐานการคํานวณในวิชาวิศวกรรมอาหาร หนวยและมิติ ตัวแปรมาตรวัด คุณสมบัติ
กายภาพทางของสารบริสุทธและสารประกอบ หลักการเรื่องสมดุลมวลสาร สมดุลมวลสาร ณ 
สภาวะการผลิตแบบคงตัว สมดุลมวลสาร ณ สภาวะการผลิตแบบไมคงตัว หลักการอุณหพล
ศาสตร หลักการเรื่องสมดุลพลังงาน สมดุลพลังงานของกระบวนการผลิต สมดุลมวลสารระหวาง
เฟส  หลักการการถายโอนโมเมนตัม พลศาสตรของไหลในการคํานวณเรื่องการสงของไหลใน
ระบบทอ การไหลของของไหลประเภทนิวโทเนียน และนอนนิวโทเนียน 
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315342 ปฏิบตัิการวิศวกรรมอาหาร 1             1(0-3-0) 
 (Food Engineering Laboratory I) 
วิชาบังคับกอน :  315341 วิศวกรรมอาหาร 1 หรือเรียนควบคูกัน 

ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางทฤษฎีในวิชาวิศวกรรมอาหาร 1  
 
315343 วิศวกรรมอาหาร 2               4(4-0-8) 
 (Food Engineering II) 
วิชาบังคับกอน :  315341 วิศวกรรมอาหาร 1 หรือเรียนควบคูกัน 

พ้ืนฐานคณิตศาสตรเรื่องเวคเตอรแคลคูลัส หลักการเรื่องการถายโอนความรอน การ
ถายโอนความรอนในสภาวะการผลิตแบบคงตัว การถายโอนความรอนในสภาวะการผลิตแบบไม
คงตัว อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน กฎขอที่ 2 ทางอุณหพลศาสตร ระบบทําความเย็น ระบบแช
เยือกแข็ง หลักการเรื่องการถายโอนมวลสาร การแพรของโมเลกุลสารในสภาวะคงตัว การแพร
ของโมเลกุลสารในสภาวะไมคงตัว การถายโอนมวลโดยหลักการพามวล ความสัมพันธระหวาง
หลักการอนุรักษมวล พลังงาน และโมเมนตัม ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในในวิศวกรรมอาหารโดย
เนื้อหาเนนเรื่องการทํานายพฤติกรรมของระบบผลิตโดยใชหลักการเกี่ยวกับปรากฏการณการ
ถายโอน เชน การระเหย การทําแหง การสกัด การตกผลึก และการดูดซับสาร เปนตน    
 
315344 ปฏิบตัิการวิศวกรรมอาหาร 2             1(0-3-0) 
 (Food Engineering Laboratory II) 
วิชาบังคับกอน :  315343 วิศวกรรมอาหาร 2 หรือเรียนควบคูกัน 

ปฏิบัติการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาทางทฤษฎีในวิชาวิศวกรรมอาหาร 1 และ
วิศวกรรมอาหาร 2 
 
315451 การควบคุมคุณภาพอาหาร              5(3-6-6) 
 (Food Quality Control) 
วิชาบังคับกอน :  103104 สถิติเบ้ืองตน และ 315331 การแปรรูปอาหาร 2 

องคประกอบของคุณภาพ วิธีการตรวจวัดคุณภาพ และมาตรฐานที่ใชในการควบคุม
คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารแตละประเภท และการควบคุมคุณภาพดวยสถิติ 

 
315452 ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร           3(3-0-6) 
 (Food Safety and Quality Assurance System) 
วิชาบังคับกอน :  315451 การควบคุมคุณภาพอาหาร 

หลักการประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพ การจัดการในการประกันคุณภาพ  
การวางแผนการประกันคุณภาพ 
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315453 สุขาภิบาลและการจัดการสภาพแวดลอมโรงงาน           3(3-0-6) 
 (Sanitation and Plant Environment Management) 
วิชาบังคับกอน : 315211 จุลชีววิทยาอาหาร 1 และ 315331 การแปรรูปอาหาร 2 

ขอพึงปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการสภาพแวดลอมของโรงงาน การ
จัดทําโครงการสุขาภิบาลของโรงงาน การจัดการน้ําเสีย และของเหลือทิ้ง กฎหมายเกี่ยวกับ
สุขาภิบาลโรงงานอาหาร และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 
315454 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการตลาด            4(3-3-6) 
 (Food Product Development and Marketing) 
วิชาบังคับกอน :  315331 การแปรรูปอาหาร 2  315451 การควบคุมคุณภาพอาหาร และ  
           103204 สถิติสําหรับการทดลอง 

การวิเคราะหตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบการสรางมูลคาในตัว
ผลิตภัณฑ นวัตกรรมของผลิตภัณฑอาหาร กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การสรางสูตร
อาหารและการพัฒนากระบวนการแปรรูป การทดสอบตลาด การวางแผนในการนําผลิตภัณฑ
ใหมออกสูตลาด 

 
315481 สัมมนา 1               1(1-0-2) 
 (Seminar I) 
วิชาบังคับกอน :  315221 เคมีอาหาร 315323 การวิเคราะหอาหาร 315331 การแปรรูปอาหาร 
2  และ 315451 การควบคุมคุณภาพอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การเสนอผลงานการคนควา รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาหาร ในหัวขอที่นักศึกษาสนใจจะทําเปนโครงการวิจัย โดยเสนอรายงานหนาชั้นและสงรายงาน 
 
315482 สัมมนา 2               1(1-0-2) 
 (Seminar II) 
วิชาบังคับกอน :  315481 สัมมนา 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การเสนอผลงานการคนควารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
อาหารในหัวขอที่นักศึกษาจะทําเปนโครงงานเทคโนโลยีอาหาร หรือเสนอผลงานที่ไดจาก
โครงการวิจัยโดยเสนอรายงานหนาชั้นและสงรายงาน 
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315483 โครงงานเทคโนโลยีอาหาร              3(0-9-6) 
 (Food Technology Project) 
วิชาบังคับกอน :  315221 เคมีอาหาร 315323 การวิเคราะหอาหาร 315331 การแปรรูปอาหาร 2  
            และ 315451 การควบคุมคุณภาพอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของ 
            สาขาวิชาฯ 

การคนควาและทดลองในหองปฏิบัติการภายใตความดูแลของอาจารย ในหัวขอที่
เกี่ยวของกับกระบวนการแปรรูปอาหาร หรือการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมี หรือ
ทางจุลินทรียของอาหารหรือการพัฒนาผลิตภัณฑและคุณภาพอาหารโดยรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลเสนอเปนรายงานผลการทดลอง 
 
วิชาเลือก 
315411 เทคโนโลยกีารหมักดองอาหาร             3(2-3-4) 
 (Food Fermentation Technology) 
วิชาบังคับกอน :  315213 จุลชีววิทยาอาหาร 2     
 บทบาทของจุลินทรียในผลิตภัณฑอาหารหมัก จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการใช     
จุลินทรียในการผลิตอาหารหมัก กลาเชื้อที่ใชในการผลิตอาหารหมักดอง การควบคุมกิจกรรม
ของจุลินทรียในกระบวนการหมัก เทคโนโลยีการหมักผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ 
 
315455 การประเมินทางประสาทสัมผัสของอาหาร            3(2-3-4) 
 (Sensory Evaluation of Foods) 
วิชาบังคับกอน :  103104 สถิติเบ้ืองตน 

คําจํากัดความและการพัฒนาการวิเคราะหทางประสาทสัมผัส อวัยวะและสรีรวิทยา
ทางประสาทสัมผัส การเก็บและการเตรียมตัวอยาง องคประกอบของสเกลการวัด วิธีการ
วิเคราะหตาง ๆ และการวิเคราะหขอมูล การคัดเลือกและฝกอบรมผูประเมิน 
 
315461 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม              3(1-6-2) 

(Dairy Product Technology) 
วิชาบังคับกอน :  315322 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว  315331 การ
            แปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

น้ํานมและครีม จุลินทรียของผลิตภัณฑนมและความปลอดภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ
นมชนิดตาง ๆ และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมนม 
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315462 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเน้ือและสัตวปก             3(2-3-4) 
 (Meat and Poultry Product Technology) 
วิชาบังคับกอน : 315322 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว 315331 การแปร
           รูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การฆาสัตวและคุณภาพของซาก การตัดแตงซาก วัตถุดิบเนื้อและสวนผสมที่ไมใชเนื้อ
และหนาที่ตาง ๆ ในการแปรรูป หลักการแปรรูปผลิตเนื้อชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑเนื้อตัดแตงและ
ข้ึนรูป ภาชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ การควบคุมและการประเมินคุณภาพเนื้อและผลิตภัณฑ 
คุณภาพโภชนาการของผลิตภัณฑเนื้อ การใชประโยชนผลพลอยไดจากสัตว และทัศนศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตว 
 
315463 เทคโนโลยีผลิตภัณฑผักและผลไม             3(1-6-2) 
 (Fruit and Vegetable Product Technology) 
วิชาบังคับกอน : 315322 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว  315331 การ
           แปรรูปอาหาร 2  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การปฏิบัติและการเก็บรักษาผักและผลไมสด ผลการแปรรูปตอผักและผลไมและคุณคา
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ การถนอมและแปรรูปผักและผลไมดวยวิธีตาง ๆ ผลพลอยไดจาก
ผักและผลไมและการใชประโยชน และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑผักและ
ผลไม 

 
315464 เทคโนโลยีผลิตภัณฑขนมอบ             3(1-6-2) 
 (Bakery Product Technology) 
วิชาบังคับกอน :  315331 การแปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

คุณสมบัติของสวนผสมชนิดตาง ๆ ที่ใชทําผลิตภัณฑ กระบวนการเกิดโด กรรมวิธีใน
การแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพ และการเก็บรักษา และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปผลิตภัณฑขนมอบ 
 
315465 เทคโนโลยีผลิตภัณฑธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว            3(2-3-4) 

(Cereal and Legume Product Technology) 
วิชาบังคับกอน :  315322 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว 315331 การ
            แปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

ธัญพืชและพืชตระกูลถั่วที่ใชในการแปรรูป เนน ขาว ขาวโพด ขาวสาลี ถั่วเหลืองและ
ถั่วเขียว การใชประโยชนจากสวนเหลือทั้งหมด และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว 
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315466 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนํ้ามันและไขมัน             3(1-6-2) 
 (Fat and Oil Product Technology) 
วิชาบังคับกอน :  315331 การแปรรูปอาหาร 2  315221 เคมีอาหาร หรือโดยความเห็นชอบ
           ของสาขาวิชาฯ 

ประเภทและแหลงของไขมันและน้ํามัน คุณสมบัติทางกายภาพ การปฏิบัติการเก็บ
รักษาและการเสื่อมเสียของน้ํามันดิบและวัตถุของน้ํามัน กรรมวิธีแปรรูปและทําใหบริสุทธิ์ของ
น้ํามันและไขมัน เทคโนโลยีผลิตภัณฑไขมันและน้ํามัน ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
น้ํามันและไขมัน และทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑน้ํามันและไขมัน 
 
315467 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง              3(2-3-4) 
 (Fishery Product Technology) 
วิชาบังคับกอน : 315322 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุชีวภาพหลังการเก็บเกี่ยว 315331 การ
             แปรรูปอาหาร 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

การปฏิบัติและเก็บรักษาสัตวน้ําสด ผลของการแปรรูปตอคุณภาพของผลิตภัณฑสัตว
น้ํา การแปรรูปและการวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑประมง ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมประมง
และการใชประโยชน และทัศนศึกษาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑประมง 
 
315471 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑอาหาร             3(2-3-4) 
 (Food Packaging Technology) 
วิชาบังคับกอน :  315343 วิศวกรรมอาหาร 2  315221 เคมีอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของ
            สาขาวิชาฯ 

นิยามของบรรจุภัณฑและภาชนะบรรจุ ประเภทของบรรจุภัณฑ คุณสมบัติของวัสดุ
บรรจุภัณฑ การเลือกใชบรรจุภัณฑสําหรับอาหารประเภทตาง ๆ วิธีตรวจสอบบรรจุภัณฑ  
 
315472 เทคโนโลยีเอนไซมทางอาหาร             3(2-3-4) 
 (Food Enzyme Technology) 
วิชาบังคับกอน : 315221 เคมีอาหาร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ 

แหลงและประเภทของเอนไซมที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร การทําเอนไซมใหบริสุทธิ์
จลนพลศาสตรของเอนไซม บทบาทหนาที่และความสําคัญของเอนไซมกลุมตาง ๆ ตอ
อุตสาหกรรมอาหาร การประยุกตใชเอนไซมในการวิเคราะหอาหาร และการตรึงเอนไซม 
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315490 เตรียมสหกิจศึกษา              1(1-0-3) 
 (Pre-Cooperative Education) 
วิชาบังคับกอน :  ไมมี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ 
ความรูพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เชน 5ส ISO9000 เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียน
รายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 
 
315491 สหกิจศึกษา 1         5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคับกอน : รายวิชาที่สาขาวิชากําหนดและรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ตอคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลการประเมิน
ของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
 
315492 สหกิจศึกษา 2         5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับกอน : สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ตอคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลการประเมิน
ของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
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315493 สหกิจศึกษา 3         5 หนวยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคับกอน : สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาตองไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ช่ัวคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการเรียนสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากําหนด เมื่อ
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลวนักศึกษาจะตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการไปปฏิบัติงาน
ตอคณาจารยในสาขาวิชา เพ่ือทําการประเมินผลใหผานหรือไมผาน โดยวัดจากผลการประเมิน
ของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
จากรายงานวิชาการ 
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