
 

 

       

 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

                                               สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                               คณะ                         ศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร 
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

          1.1  รหัสหลักสูตร     0159 / รหัสสาขาวชิา  1365 
 

          1.2  ช่ือหลักสูตร 

  ชื่อภาษาไทย      :   หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร 

  ชื่อภาษาอังกฤษ    :   Bachelor of Science Program in Agricultural Technology 
 

2. ชื่อปรญิญา  

 ชื่อเต็มภาษาไทย      :   วทิยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยกีารเกษตร) 

 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science (Agricultural Technology) 
 

 ชื่อยอภาษาไทย        :   วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร) 

 ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Sc. (Agricultural Technology) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  ผูสาํเร็จการศกึษา 

ตองเรยีนไมนอยกวา  137  หนวยกติ  
 

  3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  ประกอบดวยสดัสวน 

หนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา  ดังนี้ 



 

 

 3.1.3   รายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา            30  หนวยกติ 
            

2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา    101  หนวยกติ     

    2.1  กลุมวชิาพ้ืนฐาน  เรยีน    27  หนวยกติ  

4002701 สถติเิบ้ืองตนสาํหรับวิทยาศาสตร 

(Elementary Statistics for Science) 

3(3-0-6) 

 

4002702 แคลคูลสัสาํหรับวิทยาศาสตร 

(Calculus for Science) 

3(3-0-6) 

 

4011318 

 

ฟสกิสพ้ืนฐาน 

(Fundamental Physics) 

3(3-0-6) 

 

4011319 ปฏิบัตกิารฟสกิสพ้ืนฐาน 

(Fundamental Physics Laboratory) 

1(0-3-1) 

4021119 

 

เคมีพ้ืนฐาน 

(Fundamental Chemistry) 

3(3-0-6) 

 

4021120 

 

ปฏิบัตกิารเคมีพ้ืนฐาน  

(Fundamental Chemistry Laboratory)  

1(0-3-1) 

4021121 

 

เคมีอินทรยีพ้ืนฐาน 

(Basic Organic Chemistry) 

3(2-2-5) 

 

4022508 

 

ชวีเคมพ้ืีนฐาน 

(Basic Biochemistry) 

3(2-2-5) 

 

4031113 ชวีวิทยาพ้ืนฐาน 

(Fundamental Biology) 

3(3-0-6) 

 

4031114 ปฏิบัตกิารชวีวทิยาพ้ืนฐาน 

(Fundamental Biology Laboratory) 

1(0-3-1) 

4032607 

 

จุลชวีวิทยา 

(Microbiology) 

3(2-2-5) 

 
 



 

 

    2.2   กลุมวชิาเอกบังคับ  เรยีน    40   หนวยกติ  

4032401 พันธุศาสตร 

(Genetics) 

3(2-2-5) 

5001402 การใชคอมพวิเตอรเพ่ือการเกษตร 

(Usage of Computer to Agriculture) 

3(2-2-5) 

5002108 เกษตรผสมผสานและการเกษตรในแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง  3(2-2-5) 

(Integrated Agriculture and Agriculture in Sufficiency Economy Trend) 

5003501 

 

การจัดการธุรกจิการเกษตร 

(Agribusiness Management)  

3(2-2-5) 

 

5003502 

 

ทรัพยากรชวีภาพเพ่ือการเกษตร   

(Biological Resources for Agriculture)  

3(2-2-5) 

 

5003601 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเกษตร  

(Agro-Industrial Economics) 

3(3-0-6) 

5004909 

 

การวางแผนการทดลองและสถติท่ีิเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการเกษตร 

(Experimental Design in Agricultural Technology) 

3(2-2-5) 

 

5004910 

 

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร   

(Seminar in Agricultural Technology) 

1(1-0-2) 

 

5004912 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารเกษตร 1  

(Special Problems in Agricultural Technology 1) 

1(1-0-2) 

5004913 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารเกษตร 2 

(Special Problems in Agricultural Technology 2)  

2(1-2-3) 

5022701 หลักการผลติพืช  

(Principles of Crop Production) 

3(2-2-5) 

 

5042601 หลักการผลติสตัว  

(Principles of Animal Production) 

3(2-2-5) 

 

5044508 การวางแผนและการจัดการฟารม 

(Planning and Farm Management) 

3(2-2-5) 

 



 

 

 
5061107 หลักการเพาะเลี้ยงสตัวน้าํ 

(Principle of Aquaculture) 

3(2-2-5) 

5123203 

 

เครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงเพ่ือการเกษตร   

(Agricultural Machinery) 

3(2-2-5) 

 
              

2.3 กลุมวชิาเอกเลือก   เรยีนไมนอยกวา  27   หนวยกติ  

      นักศกึษาตองเลอืกศกึษารายวิชาในกลุมวชิาเอกเลอืก  จากกลุมวิชาใดวชิาหนึ่ง 

จํานวน  27  หนวยกติ  ซึ่งสาขาวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  แบงกลุมวิชาเอกเลอืกออกเปน 3 กลุมวิชา  คือ 

 2.3.1  กลุมวิชาเทคโนโลยกีารผลติพืช 

 2.3.2  กลุมวชิาเทคโนโลยีการผลติสัตว 

 2.3.3  กลุมวชิาเทคโนโลยีการประมง  
 

2.3.1  กลุมวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช  เรยีนไมนอยกวา  27 หนวยกติ 

5003105 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

(Postharvest Technology) 

3(2-2-5) 

 

5004106 เทคโนโลยีการผลติพลงังานทดแทน 

(Renewable Energy Production Technology) 

3(2-2-5) 

 

5004107  สรรีวทิยาการผลติพืช  

 (Physiology of Crop Production) 

3(2-2-5) 

5004108  หลักการขยายพันธุพืช  

 (Principles of Plant Propagation) 

3(2-2-5) 

5004109  หลักการปรับปรุงพันธุพืช  

 (Principles of Plant Breeding) 

3(2-2-5) 

5004110  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช 

 (Seed Technology) 

3(2-2-5) 

5022103 เทคโนโลยีการผลติพืชไร  

(Field Crops Production Technology) 

3(2-2-5) 

5023505 เทคโนโลยีการผลติยางพารา 

(Para Rubber Production Technology) 

3(2-2-5) 

 



 

 

5032102 เทคโนโลยีการผลติพืชสวน  

(Horticultural Production Technology) 

3(2-2-5) 

5032202 เทคโนโลยีการผลติผัก 

(Vegetable Production Technology)  

3(2-2-5) 

5032502 เทคโนโลยีการผลติไมดอกไมประดับ  

(Ornamental Plant Production Technology) 

3(2-2-5) 

5033205 เทคโนโลยีการเพาะเหด็ 

 (Mushroom Cultivation Technology) 

3(2-2-5) 

5034102 เทคโนโลยีการผลติพืชสมุนไพร 

(Herb Production Technology) 

3(2-2-5) 

5034103 เทคโนโลยีการผลติไมผลเศรษฐกจิ  

(Economic Fruit Crop Production Technology) 

3(2-2-5) 

5034305 เทคโนโลยีการผลติกลวยไม 

(Orchid Production Technology) 

3(2-2-5) 

 

5034504 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

(Plant Tissue Culture Technology) 

3(2-2-5) 

 

5082103 เทคโนโลยีการปองกนัและกําจัดศัตรูพชื 

(Plant Pest Management Technology) 

3(2-2-5) 

 
 

2.3.2  กลุมวชิาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว เรยีนไมนอยกวา  27 หนวยกติ 

5003504 เทคโนโลยีชวีภาพทางสตัว 

(Animal Drugs and Their Usage) 

3(2-2-5) 

5041202 เทคโนโลยีการผลติสตัวเลก็  

(Small Animal Production Technology) 

3(2-2-5) 

 

5041203 เทคโนโลยีการผลติสตัวปก 

(Poultry Production Technology) 

3(2-2-5) 

5041405 เทคโนโลยีการผลติอาหารสตัว 

(Feed Manufacturing Technology) 

3(3-0-6) 

5042206  เทคโนโลยีการผลติสุกร  

 (Swine Production Technology) 

3(2-2-5) 



 

 

5042207  การผลติเนื้อสัตวและการจัดการโรงฆาสัตว 

 (Meat Production and Slautherhouse Management) 

3(3-0-6) 

5042304 เทคโนโลยีการผลติโคและกระบือ 

(Cow and Buffalo Production Technology) 

3(2-2-5) 

5042507 การผสมเทียมสตัว 

(Artificial Insemination)  

3(2-2-5) 

 

5042508  โรงเรอืนเลี้ยงสตัวและการจดัการของเสยี  

 (Livestock Housing and Animal Waste Management) 

3(2-2-5) 

5043404 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 

(Animal Nutrition and Feeding) 

3(2-2-5) 

 

5044407 เทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑเนื้อ นม และไข 

(Process Technology of Meat, Dairy and Egg Products) 

3(2-2-5) 

 

5044408 พิษวทิยาชวีภาพในสตัว 

(Biotoxicology in Animals) 

3(3-0-6) 

5044509  การปรับปรงุพันธุสัตว  

 (Animal Improvement) 

3(2-2-5) 

5051104  โรคและสุขาภบิาลสตัว  

 (Animal Diseases and Sanitation) 

3(2-2-5) 

5051105 ปรสติวทิยาของสัตว 

(Animal Parasitology) 

3(2-2-5) 

5051202  สรรีวทิยาและกายวภิาคสัตว 

 (Physiology and Anatomy of Animal) 

3(2-2-5) 

5052304 พฤตกิรรมและการบังคับควบคุมสัตว 

(Animal Behavior and Restraint) 

3(2-2-5) 

5053303 ระเบยีบและมาตรฐานการปศสุัตว 

(Regulations and Standardization of Livestock Operation) 

3(3-0-6) 

 
 2.3.3  กลุมวชิาเทคโนโลยกีารประมง เรยีนไมนอยกวา  27 หนวยกติ 

5041204 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง 

(Shrimp Culture Technology) 

3(2-2-5) 

 



 

 

5061106 การประมงท่ัวไป 

(General Fisheries ) 

3(3-0-6) 

5061108 มีนวทิยา 

(Ichthyology) 

3(2-2-5) 

5061109 เทคโนโลยีการเพาะและอนบุาลสตัวน้าํจดื 

(Breeding and Nursing of Freshwater Animals Technology) 

3(2-2-5) 

5061110 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ําจดื 

(Freshwater Animals Culture Technology) 

3(2-2-5) 

5061111 การวเิคราะหน้าํและคุณภาพน้าํ 

(Water Analysis and Water Quality)  

3(2-2-5) 

5063113 นเิวศวทิยาทางน้าํ 

(Aquatic Ecology ) 

3(2-2-5) 

5063114 สัตวไมมีกระดูกสันหลังทางประมง  

(Invertebrates for Fisheries)  

3(2-2-5) 

5063115 สรีรวทิยาของสัตวน้ํา 

(Physiology of Aquatic Animals)  

3(2-2-5) 

5063116 ชวีวิทยาประมง 

(Fishery Biology) 

3(2-2-5) 

5063117 เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรแหลงน้าํ 

(Water Resource Management Technology)  

3(3-0-6) 

5063205 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาน้ําจดื  

(Freshwater Fish Culture Technology) 

3(2-2-5) 

5063206 เทคโนโลยีอาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา 

(Aquatic Animals Feed and Feeding Technology) 

3(2-2-5) 

5063207 โรคและปรสติของสตัวน้าํ 

(Diseases and Parasites of Aquatic Animals)  

3(2-2-5) 

5063701 วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ทางประมง 

(Culture and Local Wisdom in Fisheries)  

3(3-0-6) 

5063702 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมง 

(Fisheries Law and Regulations) 

3(3-0-6) 



 

 

5064203  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

(Ornamental Fish Culture Technology) 

3(2-2-5) 

5064215 พันธุศาสตรสัตวน้ํา 

(Genetics of Aquatic Animals)  

3(2-2-5) 

5064216 บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและอุปกรณ  

(Aquaculture Ponds and Equipments) 

3(2-2-5) 

5074411 เทคโนโลยีผลติภัณฑประมง  

(Fishery Product Technology)  

3(2-2-5) 

 

2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ เรยีน   7   หนวยกติ 

5003807 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยกีารเกษตร  

(Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology) 

1(60) 

5004807 การฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีการเกษตร 

(Field Experience in Agricultural Technology) 

6(600) 

 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60) 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

 

3) หมวดวชิาเลือกเสร ี เรยีนไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

    เลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับรายวิชา

ท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกาํหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต  รวมในเกณฑการสาํเร็จ

หลักสูตรของสาขาวิชา 
 
 

   



 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวชิา  

  1)  หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป 

   1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500112  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน  3(2-2-5)  

  (Thai for Communication and Information Retrieval) 

  การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยที่เปนเครื่องมือ

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ..จากทรัพยากรสารนิเทศ. การสรุปการตีความ การ

ขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน. จากสารที่เกี่ยวของกับชวีติประจําวันโดยเนน

กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

  Development of Thai language skills in recognition of Thai language for communication 

and information retrievals from various sources; conclusion, interpretation and presentation of 

the findings relating to daily life focusing on process of integrated language skills 
 

1500113  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  3(2-2-5)  

(Foundation of English 1) 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร (การฟง การพูด การอานและ การเขียน) 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

  Development of communicative English language skills (listening, speaking, reading 

and writing) to enable students to function effectively in a basic range of academic and 

social contexts. 
 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500114  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                    3(2-2-5) 

  (Foundation of English 2) 

  วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ

พ้ืนฐานข้ันสูงในบรบิททางวิชาการและสังคม 

  Further development of communicative English language skills to enable students 

to Function effectively in more advanced range of academic and social             
 

1500115  ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ                                                   3(2-2-5) 

   (English for Academic Purposes) 

  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีหลากหลาย เชื่อมโยงเนื้อหาภาษาอังกฤษ

ท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชงิวิชาการในสาขาท่ีเรยีนกบัทักษะการเรยีนภาษาอังกฤษ  การฝกใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและงานวจัิยในสาขาเฉพาะทาง 

  Development of integrated communicative English language skills bridging the gap 

between general English and academic English needed it the learner’s field. Study skills for 

English language learning. Practice in utilizing English as a tool for individual study and 

research on a particular field of study. 
 

1500116   การฝกอานภาษาอังกฤษ                                               3(2-2-5) 

  (Reading Practice of English) 

   เทคนคิการอาน  และฝกอานบทความท่ีหลากหลายรวมท้ังหนังสอือางองิตาง ๆ  

  Reading techniques and practice reading passages of different types including 

external books. 
   

1500117    การเขียนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                       3(2-2-5) 

  (Basic Writing of English)  

  ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ท่ีใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

  Students practice writing sentence using the correct grammar. 
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1500118  ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

  (Basic Oral Skills of English)  

  ฝกทักษะการพูด  การฟงท่ีเนนการออกเสยีงหนกั  เบาของคําและประโยคอยางถกูตอง  

ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

  Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress patterns of 

words and sentences and practice listening and speaking simple dialogues. 
 

1561110  ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                      3(2-2-5)                                                            

  (Japanese for Beginners) 

  ฝกทักษะ 4 ทักษะ  อยางบูรณาการ  โดยฝกทักษะการฟง  การออกเสยีงและการพูด

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะการอานขอความ

สัน้ ๆ และคําศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวันรวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร  ฮริางานะ คาตะคานะ  

และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตนประมาณ 40 ตัว 

  Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading of 

short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty basic 

letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115  ภาษาจนีเบื้องตน                                                         3(2-2-5) 

  (Chinese for Beginners) 

  ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลักเบ้ืองตนของตัวอักษรจีนฝกอานศัพท 

วล ี ประโยคและขอความอยางงาย  ศึกษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูปประโยคท่ี

สั้นและงาย  ตลอดจนศึกษาและฝกการใชพจนานุกรม จีน - ไทย และ ไทย - จีน 

  Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, practice of reading 

vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study and practice of basic 

Chinese structure writing including study and practice of using a Chinese dictionary, 

Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
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1581107  ภาษามาเลยเบือ้งตน   3(2-2-5) 

  (Malay for Beginners)   

  ควรฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ 

เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ 

ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 
 

1661108  ภาษาเกาหลีเบื้องตน   3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน ฝกบท

สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัวการบอกเวลา  การซื้อของ 

เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ 

ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion 

including answering questions and simple Korean sentence writing 
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1671104  ภาษาลาวเบือ้งตน   3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน  เนนฝกบท

สนทนาท่ีใชในชวีติประจําวนั ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ

เปนตน การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขยีนประโยค

งาย ๆ ได 
 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing 
 

1681103  ภาษาเขมรเบื้องตน   3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝกบท

สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ 

เปนตน การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขยีนประโยค

งาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of  reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 
 

1691103  ภาษาพมาเบือ้งตน   3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝกบท

สนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลาการซื้อ

ของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียน

ประโยคงาย ๆ ได 
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  Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion and answering questions and simple Myanmar sentence writing. 
 

1711108  ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                    3(2-2-5) 

  (Vietnamese for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก

บทสนทนาที่ใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทกัทาย  การแนะนาํตัวการบอกเวลา  การซื้อของ 

เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขยีนประโยค

งาย ๆ  ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Vietnamese sentence writing 
 

1741101  ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                  3(2-2-5) 

   (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

  ฝกทักษะท้ัง  4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝกบท

สนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การเขียนประโยค

งาย ๆ ได 

  Practice of four integrated language skills, study on basic Indonesia structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and 

answering questions and simple Indonesia sentence writing 
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    1.2 กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู   3(2-2-5)    

  (Knowledge Led Morality) 

  ความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร                 

การพัฒนาการเรียนรูของมนุษย  การคิดเชิงสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ  

สติปญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานึกในหนาท่ีพลเมืองดี  มีคุณธรรมนําความรู 

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  

รับผิดชอบตอบานเมือง  สรางสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ

พลังงาน  รูจักการพ่ึงพาตนเอง  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  บูรณาการทฤษฎีสู

การปฏิบัตไิด 

  Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good  quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and  energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 
 

1500104  ความจรงิของชวีติ   3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

  ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชีวิต  การดํารงชีวิตในสังคม

ปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจริงตาม

หลักศาสนธรรมและหลกัวถิพุีทธ  ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  ชวิีตและ

สังคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุข  และสังคมท่ี

มีสันตภิาพ  

  Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and society, 

development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for peaceful society 
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1500111  สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                                3(3-0-6) 

  (Well-being for Living) 

  ความหมายและขอบขายของเพศศึกษา  ความสําคัญและความจําเปนในการเรียน

เพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษยสัมพันธภาพ

ทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสขุภาพทางเพศ  สังคมและ

วัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการสงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

  Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying well-

being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, personal skills, 

sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and cultural sectors affecting 

sexual well-being instructional process 
 

2000103 สุนทรยีภาพของชีวติ   3(2-2-5)       

  (Aesthetic Appreciation) 

  จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ

สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร

ทางการเห็น (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยิน (The Art of Sound) และศาสตร

ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู ทัศนศิลป (Visual Arts) ศิลปะ ดนตรี 

(Musical Arts) และศลิปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู เชิงคุณคาจาก 

(1) ระดับการรําลกึ (Precognitive) (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) และ (3) นําเขา

สูขั ้นความซาบซึ้ง (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทาง

สุนทรยีภาพ (Aesthetic  Appreciation) 

  Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and behavioral 
aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, the art of 

sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and performing arts through 

learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3) appreciative level  for 

getting experience in aesthetic appreciation 
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2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                        3(3-0-6) 

  (Human Behavior and Self  Development) 

  พฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การพัฒนาตนเองของมนุษย 

มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกนัและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

  Human behavior and casual factors of behavior, human self development, human 

relations for teamwork and peaceful society 
 

 

1.3 กลุมวชิาสงัคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย       3(3-0-6) 

  (Thai Living) 

  ลักษณะสงัคม  วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  ความสําคัญ

ของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา  ประวัติศาสตรทองถิ่น 

การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน  การ

บรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหา  สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน 

อนาคต 

  Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, importance of Thai 

history, local history, learning process of local history, present Thai government and politics, 

constitutions of Kingdom of Thailand, national and local administration, social problems, 

past, present and future paradigm 
   

2500107 อาเซยีนศกึษา     3(3-0-6) 

  (ASEAN Studies) 

  ประวัตคิวามเปนมา  พัฒนาการประชาคมอาเซยีน  กลไกอาเซยีน  ปฏิญญาวาดวย

ความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซยีน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย  โครงสราง

ภาพรวม ท่ีมาคาํศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรีและสภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐาน

ประชาคมอาเซียนและเหตุผล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบตอ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย  การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

  History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration of ASEAN 

cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of vocabulary and 

AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN Association and 

rationale, components of partner countries affecting the economy of ASEAN Association and 

Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 
 

2500103 วถิโีลก                                                                                3(3-0-6) 

  (Global Living) 

   สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจากสภาพ

เศรษฐกจิสังคม  การเมอืง  การปกครองของโลกตอสังคมไทย  การปรับตัวของสังคมไทยตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซยีน) วเิคราะหทิศทาง

อนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

  Situations of current  economy, society, politics and government, effects of global 

economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai society 

accordance with global change focusing on countries from different parts of the world 

(European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 
 

 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                       3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

  ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม  ความสัมพันธเชิงระบบ

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น  การดําเนินกิจกรรม โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริม  บํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ใหตระหนักถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  การใช

พลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากภาวะโลก

รอน ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา   หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

  Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development  
               

2500109 วถิชีีวติเศรษฐกจิพอเพียง                                                  3(2-2-5)   

  (Self-Economic Sufficiency)  

  วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญและแนวทาง

พัฒนาวถิชีวีติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํรใินพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญ มีความรู ความเขาใจใน

ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น  สามารถนําหลักการ และ

แนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนาองคกรและชุมชนไดอยางพอด ี

พอเพียงและยั่งยืน  มีการศกึษาดูงานในระดับทองถิ่นท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทาง

ปฏิบัตท่ีิแทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรม

วิชาท่ีสอน 

           Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies for living 

development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty King 

Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding of  the 

philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-living 

development, sufficient and sustainable development for organizations and communities, 

study visit to successful community for practical guidelines (Contents should be related to 

the fields of students)  

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2541204  มนุษยกับธรรมชาติ   3(3-0-6) 

  (Man and Nature) 

  วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนุษยกับธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาติ  ปญหาระหวางมนุษย

กับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดํารงอยูรวมกันกับ

ธรรมชาตไิดอยางย่ังยืนและสันตสิุขทั่งในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิ่นประชาคมโลก 

  Evolution and interaction between man and environment, change of nature system, 

ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural crisis, effects 

of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at personal, local and 

global levels 
 

      1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชีวติ  3(2-2-5) 

  (Information Technology for Life) 

  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอทิธิพลกระทบตอชวิีตและสังคม  การใช

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดแก  เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล  การ

จัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูลบนระบบเครอืขาย  คอมพิวเตอร

จากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับการศกึษาคนควา  การทํารายงาน  การ

นําเสนอผลงานและการดํารงชวิีตประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ  รวมถงึการเคารพสิทธิทาง

ปญญา 

  Information technology system, influence of computer on life and society, practical 

use of information technology, computer equipment/ tools, information management, 

searching for knowledge and communication through computer networks from database 

and various sources of information for searching information, writing report, presentation 

and efficient living including respect of intellectual right 
 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4000106 การคดิและการตัดสินใจ  3(2-2-5)                 

  (Thinking and Decision Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวิเคราะหขอมูล 

ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตผุล  กระบวนการตดัสนิใจ  กระบวนการแสวงหาความรู

ทางวิทยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชวีติประจําวัน 

  Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of information, 

logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific knowledge, 

linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
 

4000114  วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ  3(2-2-5)        

  (Science for Quality of Life) 

  กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกต 

ใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธิภาพโดยตระหนกัถงึผลกระทบ

ของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม  การเมืองและ

วัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพือ่คุณภาพชวิีต 

  Process of scientific and technological development; application of science for 

life quality development; happy and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture; application of 

scientific knowledge for quality of life 
 

4083202 กีฬาเพ่ือสุขภาพ    3(2-2-5) 

  (Sports  for  Health) 

  ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกําลังกาย  และการ

เลนกฬีาเพ่ือสุขภาพใหสอดคลองกบัเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย  การวางแผน 

ตลอดจนการติดตามผลการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ศึกษาความสัมพันธของ

ปจจัยที่มีสวนสงเสริมสุขภาพ  เชน  อาหาร  อารมณ  สิ่งแวดลอม  สุขภาพสวนบุคคล 

รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝกกฬีา 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

  Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and sports regarding 

age and gender, body, sickness symptoms, planning including following up getting 

exercises and sports for health, study on relation of factors affecting health promotion 

such as food, emotion, environment, personal health including playing sports for health in 

fitness centers and sport centers 
 

      2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

         2.1 กลุมวชิาพ้ืนฐาน 
 

4002701 สถติิเบื้องตนสําหรับวทิยาศาสตร                        3(3-0-6) 

  (Elementary Statistics for Science) 

     ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิติ  สถิติท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

ข้ันตอนในการใชสถติิเพ่ือการตัดสินใจ  หลักเบ้ืองตนของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การ

แจกแจง  ความนาจะเปนแบบทวินาม  แบบปวรซอง  และแบบปกติ  โมเมนต  การแจกแจง

คาท่ีไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน  การหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปร  การพยากรณ   

     Meaning, scope, and importance of statistics, statistics for everyday life, steps of 

using statistics for decision making,  basic principles of probability, random variable, 

binomial, poisson, and normal distribution, moment, distribution of sample values, 

estimation, hypothesis testing, correlation analysis, statistical forecasting 
 

4002702 แคลคูลัสสําหรับวทิยาศาสตร                                             3(3-0-6) 

                (Calculus for Science) 

  ลมิิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดยีวและการประยุกต   

 ปรพัินธและการประยุกต 

  Limits and continuity of functions, derivative of function in one variant and its 

 application,  integration and application 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4011318  ฟสิกสพ้ืนฐาน                           3(3-0-6) 

  (Fundamental Physics) 

  ระบบหนวย  เวกเตอร  จลนศาสตร  พลศาสตร  งานและพลังงาน  กลศาสตร 

กลศาสตรของไหล  การเคลื่อนท่ีแบบคลืน่  แสงและทัศนศาสตร  ความรอนและอุณหพลศาสตร 

 ไฟฟา  แมเหล็ก  คลื่นแมเหลก็ไฟฟา  ฟสกิสแผนใหมเบ้ืองตน 

  Unit system, vector, kinetics, dynamics, work and energy, mechanics, mechanics 

flow, wave movement, light and optics, heat and thermodynamics, electricity, magnet, 

electromagnetic wave, modern physic foundation 
 

4011319     ปฏบิติัการฟสิกสพ้ืนฐาน 1(0-3-1)  

 (Fundamental Physics Laboratory)     

     ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสกิสพ้ืนฐานไมนอยกวา  8 ปฏิบัตกิาร 

   Experimentations related to fundamental physics at least 8 experiments 
 

4021119  เคมพ้ืีนฐาน      3(3-0-6)  

   (Fundamental Chemistry) 

    สสาร  มวลสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  ตารางธาต ุ พันธะเคมีเบ้ืองตน  สารละลาย 

และสมบัตขิองสาร  สมดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เคมีอินทรยีเบ้ืองตน   

  Substance, stoichiometry, atomic structure, periodic table, general concepts of 

chemical bonds, solvent and substance properties, chemical balance, acid, base, basic of 

organic chemistry 
  

4021120  ปฏบิัติการเคมพ้ืีนฐาน  1(0-3-1)  

  (Fundamental Chemistry Laboratory)  

 ปฏิบัตกิารเกี่ยวกบัเทคนคิเบื้องตน  และหลักปฏิบัตกิารเคม ี การจัดสารเคมี  เกรดของ

สารเคมีและการใชสารเคมี  ความปลอดภัยในหองปฏบิัติการเคมี  เทคนิคการใชเครื่องมือ

พ้ืนฐานใหถูกตอง  การเตรยีมสารละลายเบ้ืองตน  ศกึษาสมบัตขิองสารเกี่ยวกับสารประกอบ  

ปฏิกริยิาสมดุลเคมี  กรด-เบส  ปฏกิริยิาเคมีอินทรยีเบ้ืองตน   



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Experimentations related to basic technique and principal of chemistry laboratory, 

chemicals management, chemicals grades and usages, safety in chemistry laboratory, 

techniques in operations of basic instruments, solution preparations, elemental properties, 

reaction of acid-base in chemical balance, reaction of basic organic chemistry 

 

4021121  เคมอีนิทรยีพ้ืนฐาน                         3(2-2-5) 

  (Basic Organic Chemistry) 

  การเกดิไฮบรดิออรปทัล  สเตอรโิอเคมี  ชนดิของปฏิกริยิาเคมอิีนทรยี  การเรยีกชื่อสมบัติ

กายภาพ  การเตรยีมและปฏิกริยิาของสารประกอบไฮโดรคารบอน  สารประกอบอะโรมาตกิ

และสารประกอบอินทรยีท่ีมหีมูฟงกชั่นชนดิตาง ๆ เชน  เฮไลท  แอลกอฮอล  อีเธอร แอลดี

ไฮด  คีโตน  กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ  แอมีนและสารประกอบโมเลกุลใหญ  เชน 

คารโบไฮเดรต  โปรตนี  ไขมัน  เปนตน  ฝกปฏิบัตกิารตามเนื้อหาขางตน 

  Hybrid orbital, stereochemistry, types of organic chemical reaction, nomenclature, 

physical property, preparation and reaction of hydrocarbon, aromatic, and organic 

compounds which are having functional groups including halides, alcohol, ethers, aldehydes, 

ketones, carboxylic acids and derivatives, amines, and large molecule compounds such 

as  carbohydrates, proteins, lipids etc.; experimentations related to above contents 
 

4022508 ชีวเคมพ้ืีนฐาน     3(2-2-5) 

  (Basic Biochemistry) 

  โมเลกุลของสารในสิ่งมชีวิีต  พรอมท้ังสมบัต ิ หนาท่ีและบทบาทของเซลล  องคประกอบ 

ของเซลล  กรด  เบส  บัฟเฟอรในเซลล  โปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต  ลิปด  วิตามิน  

ฮอรโมน  การยอยและการดูดซมึอาหาร  เมแทบอลซิมึของคารโบไฮเดรต 

  Chemical molecules in organisms and properties, functions, roles of cells, cell 

composition, acids, bases, buffers in cells, proteins, enzymes, carbohydrates, lipids, 

vitamins, hormones, digestion and absorption, metabolisms of carbohydrates   



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4031113     ชีววทิยาพ้ืนฐาน                                                                     3(3-0-6) 

 (Fundamental Biology) 

     หลักชวีวทิยาพ้ืนฐาน  วธีิการทางวิทยาศาสตร  กําเนดิและววัิฒนาการของสิ่งมชีวิีต  

 สารประกอบเคมีในสิ่งมีชวีติ  เซลลและการแบงเซลล  การสบืพนัธุ  เนื้อเย่ือพืช  เนื้อเย่ือสัตว  

 การจําแนกหมวดหมูสิ่งมีชีวติ  เมแทบอลซิึม  พันธุศาสตร  การทํางานของระบบตาง ๆ ใน

 รางกาย  พฤตกิรรมและการปรับตัว  นเิวศวิทยา 

  Principal of basic biology, science method, origin and evolution of life, chemical 

compound in life, cell and cell division, reproductive, plant tissue, animal tissue, life 

classification, metabolism, genetics, work system in life, behavior and adaptation, ecology 
 

4031114     ปฏบิัติการชีววทิยาพ้ืนฐาน 1(0-3-1)                         

               (Fundamental Biology Laboratory) 

            ปฏิบัตกิารเรื่อง  วิธีการทางวทิยาศาสตร  การใชกลองจุลทรรศน  กําเนดิและวิวัฒนา 

การของสิ่งมชีวิีต  สารเคมใีนสิ่งมีชวิีต  เซลลและการแบงเซลล  เนื้อเย่ือพชื  เนื้อเย่ือสัตว  การ

สืบพันธุของสิ่งมีชีวิต  เมแทบอลิซึม  การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การทํางานของ

ระบบตาง ๆ  ในสิ่งมีชวิีต  การจาํแนกหมวดหมูสิ่งมีชวิีต  พฤตกิรรมและการปรับตัว  นเิวศวิทยา 

  Experimentations in science method, microscope usage, origin and evolution of 

life, chemical compound in life, cell and cell division, plant tissue, animal tissue, reproductive 

of life, metabolism, genetics transformation, work system in life, life classification, behavior 

and adaptation, ecology 

 

4032607 จุลชีววทิยา      3(2-2-5) 

  (Microbiology) 

 ความรูพ้ืนฐานของจุลชวีวิทยา  ศกึษาเปรยีบเทียบโพรคารโิอตและยูคารโิอต  การจําแนก

ประเภทสัณฐานวิทยา  สรรีะวิทยา  การเจรญิเตบิโต  การสบืพันธุ  การควบคุม  ความสัมพันธ

ของจุลนิทรยีตออาหาร  น้ํา  ดนิ  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาลโรคตดิตอและ

ภูมิตานทาน  ฝกปฏิบัตกิารตามเนื้อหาขางตน 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

 Basic knowledge of microbiology, comparison between prokaryote and eukaryote, 

morphological and physiological classification, growth, reproduction, control, relationship 

between microorganisms and food, water, soil, or air, industry, sanitation, communicable 

disease and immunity; experimentations related to above contents 

 

         2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั        

 

4032401  พันธุศาสตร     3(2-2-5) 

  (Genetics) 

     ความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร  หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การคาดคะเน

ผลลัพธท่ีเกดิในลูกผสม  ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ  ยีนและโครโมโซม  การ

จําลองของสารพันธุกรรม  ยีนเชื่อมโยงและรคีอมบิเนชัน  เพศ  การกําหนดเพศ  มัลติเปลแอลลีน  

การควบคุมของยีนเชงิปรมิาณและคุณภาพ  ความแปรปรวนของลูกผสม  การกลายระดบัยีน

และระดับโครโมโซม  พันธุวิศวกรรม  พันธุศาสตรประชากร  การถายทอดพันธุกรรมนอก

สวนนวิเคลยีส 

     Basic knowledge of genetics, principles of genetic inheritance, forecasting in hybrid 

results, probability and statistical test, gene and chromosome, simulation of genetic 

material, gene linkage and combination, sex and sex determination, multiple allele, 

quantitative and qualitative gene control, hybrid variation, mutation at gene and 

chromosome levels, genetic engineering, population genetics, and gene transfer in the 

outer part of nucleus 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5001402 การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 

  (Usage of Computer to Agriculture) 

  ปฏิบัตเิกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ กับงานดานการเกษตร  หลักการ

ทํางานท่ัวไปของโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานเกษตรดานตาง ๆ ไดแก  โปรแกรมสเปรดชีท 

การปอนขอมูลโปรแกรม  จัดพิมพเอกสาร  การจัดการฐานขอมูลการเกษตร  โปรแกรม

วิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ โปรแกรมทางดานการนําเสนอขอมูล  การสบืคนขอมูลสาระสนเทศ

ในงานดานการเกษตรสาขาตาง ๆ 

  Practice on the application of various software packages with agriculture, general 

principles of software packages for various agricultural applications including spreadsheet 

program, program input, publishing, agricultural database management, statistical 

analysis program, data presentation program, information searching in agricultural fields 

 

5002108 เกษตรผสมผสานและการเกษตรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)                               

   (Integrated Agriculture and Agriculture in Sufficiency Economy Trend) 

ประวัต ิ ที่มา  แนวคิดของเกษตรผสมผสาน  และการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ

เศรษฐกจิพอเพียง  หลักการ  แนวทางการปฏิบัต ิ และประโยชนท่ีไดรับ  ปฏิบัติการ: ฝกปฏิบัติ

ในแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ  และศึกษาดูงานการ

ดําเนนิกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดํารติามหนวยงานราชการและเกษตรกร

ตามพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัตเิพ่ือใหเขาใจในหลักการและความสัมพันธของ

การปฏิบัตแิละวถิกีารดําเนนิชวิีตในระบบนี้ 

History, origin, concept of integrated agriculture and the sufficiency economic 

agriculture, principles, practical trend and benefit; Operation: operating in demonstration 

plots of sufficiency economy and royal thought theory, and educational activities about 

sufficiency economy based on royal thought at government sectors and farmers in 

different areas by allowing students to practice in order to understand the principles and 

the relationship of practice and lifestyle in this system 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5003501 การจัดการธุรกจิการเกษตร                       3(2-2-5) 

 (Agribusiness Management)  

ความหมาย  ความสําคัญของการจัดการธุรกิจการเกษตร  ประเภทและรูปแบบของ

ธุรกิจการเกษตร  องคการธุรกิจการเกษตรของไทย  หนาที่พื้นฐานในการจัดการธุรกิจ

การเกษตร  ระบบธุรกจิการเกษตร  การจัดการผลิต  การจัดการการตลาด  การบัญชีและ

การจัดการทางการเงิน  นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจการเกษตร  

ปญหาและแนวทางแกไขระบบธุรกจิการเกษตร  แผนธุรกจิการเกษตร  วิเคราะหกรณตีัวอยาง 

ทางดานธุรกจิการเกษตร  โครงการธุรกจิการเกษตร  การจัดการธุรกจิขนาดยอม  

 Meaning, Importance of agribusiness management, types and models of agribusiness 

management, Thailand agribusiness organization, basic functions in agribusiness management, 

agribusiness system, production management, marketing management, accounting and 

financial management, government’s policy and laws of agribusiness system, problems 

and ways for solving agribusiness system, agribusiness plan, case study analysis in 

agribusiness, agribusiness project, small business management 

 

5003502 ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 

 (Biological Resources for Agriculture)  

คําจํากัดความ  ความสําคัญและประเภทของทรัพยากรชวีภาพของพืช  สัตว  จุลนิทรยี 

และเห็ด  รา  และการประยุกตใชทางการเกษตร  สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศไทย  วัฒนธรรมทองถิ่นกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ  การอนุรักษ  

การพัฒนาและแนวโนมการวิจัยดานทรัพยากรชวีภาพสําหรับการเกษตร 

Definition, importance, and types of biological resources of plants, animals, microbes 

and fungi, and agricultural applications, status of biodiversity in Thailand, local culture and 

utilization of biological resources, conservation, development and research trends in 

biological resources for agriculture 



 

 

 รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5003601 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเกษตร      3(3-0-6) 

  (Agro-Industrial Economics) 

  ความสาํคัญของอุตสาหกรรมเกษตรตอการพัฒนาประเทศ  ความสัมพันธระหวางผลติผล 

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  วัฏจักรของผลิตภัณฑ  กระบวนการผลติและการ

จัดการในอุตสาหกรรมเกษตร  ทฤษฎีการตัดสินใจในการดาํเนนิธุรกจิอุตสาหกรรมเกษตร  

การจัดการทางตลาด  นโยบายและลูทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ 

  Importance of agro-industries in development of the country, inter-relation between 

agriculture products and agro-industry, cycle of products, processing and management in 

agro-industry, Decision theory for agro-industrial processing, Marketing management, 

policy and trend in development of agro-industry of the country  

 

5004909 การวางแผนการทดลองและสถติิที่เก่ียวของกับเทคโนโลยกีารเกษตร    3(2-2-5)                                

  (Experimental Design in Agricultural Technology) 

  หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร  การสุมตัวอยาง  วิธีการวางแผน  การ

ทดลองแบบตาง ๆ การวเิคราะหขอมูลทางสถิติ  การนําโปรแกรมคอมพวิเตอรมาใชในการ

วางแผนการทดลอง  และวิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร  การเขียนรายงายผลการ

ทดลองและการนําเสนอผลการทดลองในรูปแบบตาง ๆ 

    Principles of experimental designs for agriculture, sampling, planning methods, 

types of experimental designs, statistical data analysis, experimental designs using 

computer program, agricultural statistical data analysis, laboratory report writing and 

presentations for test results 
 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5004910  สัมมนาทางเทคโนโลยกีารเกษตร  1(1-0-2)                                       

  (Seminar in Agricultural Technology) 

    คนควาขอมูลปญหาทางดานเทคโนโลยีการเกษตร  แลวนํามาเรียบเรียงเสนอรายงาน

เปนรายบุคคล  การอภิปรายกลุม  ศึกษากรรมวิธีการสืบคนขอมูลแบบตาง ๆ ลักษณะและ

การตคีวามเอกสารในเชิงวิชาการ  การเรียบเรียงขอมูลวิเคราะหขอมูล  การเสนอรายงาน

เกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ ทางเทคโนโลยีการเกษตร  ท้ังดานการผลิตพืช  การผลิตสัตว การ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ รวมท้ังปญหาตาง ๆ ท่ีพบไดท้ังในประเทศไทยและในทองถิ่น  และ/หรือ

ของตางประเทศ  และศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

    The data searching of problems of agricultural technologies then compile into a 

report individually, group discussions, studies on data searching methods, appearance 

and interpret academic document, data compilation, data analysis, report presentation on 

the latest agricultural technologies of crop production and animal production, data 

collection including problems of agriculture in Thailand and local and / or other countries.  

Field trips are required. 

 

5004912  ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารเกษตร 1        1(1-0-2)                                       

  (Special Problems in Agricultural Technology)  

  รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน : 5004909 การวางแผนการทดลองและสถติิท่ีเก่ียวของกับ

                                 เทคโนโลยกีารเกษตร 

 การคนควา รวบรวมขอมูล การนาํเสนอโครงรางงานวิจยั  

 Search and data collection, presentation of research proposal 

  

5004913 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารเกษตร 2       2(1-2-3) 

 (Special Problems in Agricultural Technology 2)  

   รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน : 5004912 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยกีารเกษตร 1 

 การวิจัยตามโครงรางงานวิจัยท่ีนําเสนอในวิชาปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเกษตร 1 

วิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัย  จัดทํารูปเลม  การเสนอผลการศกึษา  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

 Conducting research on topics related to special problems in agricultural technology 1, 

data interpretation, conclusion, writing report and presentation research findings 

 

5022701 หลักการผลิตพืช                                                                    3(2-2-5) 

  (Principles of Crop Production) 

  ความสําคัญของการผลิตพืช  การใชประโยชนจากพืช  ชนิดและพันธุพืชเศรษฐกิจ  

การปรับปรุงพันธุพืช การขยายพันธุพืช  การจัดการดินและปุยเพ่ือการผลิตพืช  การจัดการ

ศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยวผลผลติและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูปและการพัฒนา

ผลติภัณฑจากพชื  การจําหนายผลผลติจากพืช  

  The importance of crop production, utilization of crop, species and breed of crop, 

plant breeding, plant propagation, soil and fertilizer management for crop production, pest 

management, harvesting process and postharvest technology, plant product processing 

and development, plant product distribution 

 

5042601 หลักการผลิตสัตว    3(2-2-5) 

  (Principles of Animal Production)   

  ความสําคัญของสัตว  การใชประโยชนจากสัตว  ชนิดและพันธุสัตวเศรษฐกิจ  การ

ปรับปรุงพันธุสัตว  การขยายพันธุสัตว  อาหารและการจัดการอาหารสัตว  โรงเรอืนและการ

จัดการโรงเรือนเพ่ือเลี้ยงสัตว  การจัดการสุขภาพสัตว  การจัดการสืบพันธุในสัตว  การ

จัดการผลผลติจากสัตว  การแปรรูปผลติภัณฑจากสัตว  การจําหนายผลติภัณฑจากสัตว 

  The important of animals, utilization of animals, species and breed of economic 

animals, animal breeding, animal reproduction, nutrition and animal feed management, 

housing and animal housing management for animal raising, animal health management, 

animal reproduction management, animal product management, animal product processing, 

animal product distribution  

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5044508 การวางแผนและการจัดการฟารม                                           3(2-2-5) 

  (Planning and Farm Management) 

  หลักพื้นฐานตาง ๆ  ในการวางแผนและจัดการฟารม  กระบวนการตัดสนิใจความสัมพันธ 

ระหวางปจจัยการผลติกบัการผลติ  การวิเคราะหการลงทุน  การประเมนิคุณคาปจจัยการ

ผลติ  คาเสื่อมราคา  การบันทึกกจิกรรมฟารม  งบประมาณฟารม  การวางแผนฟารมและ

การจัดการฟารม  ปจจัยการผลติทางการเกษตร  ประเภทของฟารม  การเริ่มกจิการฟารม  

การเชา  การซื้อฟารม  หลักในการรวมกจิการฟารม  ปจจัยที่ทําใหฟารมไดกาํไรตางกัน  การ

วิเคราะหผลของการทําฟารม 

  Basic principle of planning and farm management, decision-making process, relationship 

between input and production, investment analysis, input valuation, depreciation, farm 

activity recording, farm budget, farm planning and management, agricultural inputs, type 

of farm, farm initiation, leasing, farm purchasing, principle of farm integrative growth, 

factors that make the farm profitable, farming analysis 

 

5061107  หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา                   3(2-2-5) 

  (Principle of Aquaculture) 

ความสาํคัญของสัตวน้าํ การใชประโยชนจากสัตวน้ํา  เครื่องมอืประมง  ชนดิและพันธุ

สัตวน้าํเศรษฐกจิ  การปรับปรุงพนัธุ  การขยายพันธุ  การแปรรปูและถนอมอาหารจากสตัว

น้ํา การจําหนายสตัวน้าํและผลติภัณฑจากสัตวน้ํา  นโยบายและการพัฒนาการประมง  การ

สงวนรักษาพันธุสตัวน้าํและพระราชบัญญัตกิารประมง  

The importance of aquatic animals, utilization of aquatic animals, fishing gears, 

species and breed of aquatic animals, aquatic animal breeding, aquatic animal reproduction, 

food processing and preservation of aquatic animal, aquatic animal and aquatic animal 

product distribution, policy and development of fishery, aquatic animal reservation and 

fishery legislation 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5123203 เครื่องจกัรกลและเครือ่งทุนแรงเพ่ือการเกษตร                           3(2-2-5) 

  (Agricultural Machinery) 

ชนดิและประเภทของเครื่องจักรกล  และเครื่องทุนแรง  ระบบการทํางานของเครื่อง 

จักรกล  สวนประกอบและหนาท่ี  ที่มีความสําคัญในเครื่องจักรกล  การซอมบํารุงแกไข

ขอขัดของ  การใชเครื่องจักรกลท่ีเหมาะสมกับงาน  อุปกรณที่ใชรวมกับเครื่องจักรกล  การ

ประเมินผลการทํางาน  การประมาณคาใชจายเกี่ยวกับเครื่องจักรกล  

Types of machinery and labour-saving devices, working systems of machinery, 

elements and their important functions in machinery, maintenance, trouble solving, uses 

of machinery for proper works, equipment used with machinery, working evaluation, cost 

estimation of machinery 

 

    2.3 กลุมวชิาเอกเลอืก 

     2.3.1  กลุมวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืช   

 

5003105 เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียว  3(2-2-5) 

  (Postharvest Technology) 

  ความสาํคัญ  ปจจยัท่ีมีผลตอคณุภาพของผลติผลหลงัการเกบ็เกี่ยว  สรรีวทิยาหลังการ

เก็บเกี่ยว  ปฏิบัตกิารเก็บเกี่ยว  คุณภาพและมาตรฐานผลผลติ  โรคและแมลงหลังการเกบ็เกี่ยว  

การปองกันและกาํจัด  การควบคุมการเปลี่ยนแปลงหลงัการเก็บเกี่ยว  การยืดอายุและการใช

สารเพือ่ยืดอายุผลผลติหลังการเก็บเกี่ยวปฏิบัตกิาร  การวัดอัตราการหายใจ  ผลไม  การเตรยีม

ตัวดูดซมึเอทธลินี  การควบคุมการสุกของผลไม  การยืดอายุผกั  ผลไม  ดอกไม 

  Importance, factors that affect the quality of the product after harvest, postharvest 

physiology, harvesting operations, quality and productivity standards, postharvest 

diseases and pests, protection and elimination, change control after harvest, life extension 

and agent use to prolong yield after harvest; Operation: measurement of respiration rate 

of fruits, preparation of absorbing ethylene, control of the ripening of fruits, extension of 

the life of vegetables, fruits, flowers 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5004106 เทคโนโลยกีารผลิตพลังงานทดแทน 3(2-2-5)   

 (Renewable Energy Production Technology)  

ความสําคัญและใชประโยชนจากพืชพลังงานทดแทนในระดับประเทศ  และทองถิ่น 

สถานการณการผลิตพืชพลังงานในปจจุบัน  การปลูก  การดูแลรักษา  กระบวนการแปรรูป

พลังงานทดแทนจากพืช  การคํานวณ  การใชวัสดุเหลอืใชจากการเกษตร  บอหมักแกสชีวภาพ 

การวิจัยเกี่ยวกับพืชพลังงานทดแทน  ปฏิบัติการ: ฝกปฏิบัตกิารในแปลงพชืท่ีเปนพืชพลังงาน 

และฝกปฏบัิตติามเนื้อหา 

  The importance and utilization from renewable energy plants at national and local 

levels, situation of the production of renewable energy plants in the present, crop, 

maintenance and repair, the renewable energy processing from plants, calculation, 

agricultural residues usage, fermentation plant of biogas, research relate to renewable 

energy plants; Operation: practical in the plant plot as energy plants and experimentations 

related to contents 

 

5004107    สรรีวทิยาการผลิตพืช   3(2-2-5) 

  (Physiology of Crop Production) 

 สรรีวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของพืช  ภายใตแสงอุณหภูมิ 

น้ํา  ธาตุอาหารในดิน  รวมท้ังปจจัยภายในของพืช  การสังเคราะหแสง  การหายใจ  และ

กจิกรรมทางเมตาโบลซิมึในระดับหนึ่งและสอง  การตอบสนองตอปจจัยตาง ๆ ของพืชเพ่ือ

การปรับปรุงผลผลติและคุณภาพของพืช   

 Physiological aspects of crop growth and development under light, temperature, 

water, soil minerals including internal factors in plant, photosynthesis, respiration, primary 

and secondary metabolism, plant responsiveness to various factors for crop yield and 

quality improvement.  
 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5004108 หลักการขยายพันธุพชื  3(2-2-5) 

 (Principles of Plant Propagation) 

  ความสําคัญ  และความหมายของการขยายพันธุพืช  เครื่องมือท่ีใชในการ  ขยายพันธุ

พืช  สารที่ใชในการขยายพันธุพืช ประเภทของการขยายพันธุพืช หลักการ  ข้ันตอนและปจจัย

ท่ีเกี่ยวของในการขยายพันธุพืช 

  Importance and meaning of plant propagation, plant propagation equipment, 

chemical substance for plant propagation, types of plant propagation, principle, step and 

factors associated with plant propagation 

 

5004109  หลักการปรับปรงุพันธุพืช  3(2-2-5) 

 (Principles of Plant Breeding) 

 รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน: 4032401 พันธุศาสตร 

 ประโยชนและความสาํคัญในการปรับปรุงพันธุพืช  แหลงพันธุกรรมและการวิวัฒนา 

การของพืช  หลักการคัดเลอืกพันธุ  เทคนคิและวธีิการผสมพันธุเพ่ือปรับปรุงพันธุพืช  

 Importance and benefit of plant breeding, genetic resources and plant revolution, 

principle of breed selection, technique and procedure of plant breeding 
 

5004110  เทคโนโลยเีมล็ดพันธุพืช  3(2-2-5) 

  (Seed Technology) 

 เมล็ดพันธุและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ  คุณภาพเมล็ดพันธุ  การกาํเนดิพัฒนาการและ

การสกุแกของเมลด็พันธุ  โครงสรางและองคประกอบทางเคมขีองเมล็ดพันธุ  ความมีชวิีต 

และการสุกแกของเมล็ดพันธุ  การพักตัวของเมล็ดพันธุ  ความแข็งแรงของเมลด็พันธุ  การ

เก็บเกีย่วและการลดความชื้นเมล็ดพันธุ  การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ  หลักการเกบ็รกัษา

เมล็ดพันธุ  และกฎหมายเมล็ดพันธุ  

 Seed and seed technology, seed quality, seed formation, development and maturity, 

seed structure and chemistry components, seed viability and maturity, seed dormancy, 

seed vigor, harvesting and drying, seed conditioning, principle of seed storage and seed 

law 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5022103 เทคโนโลยกีารผลิตพืชไร  3(2-2-5) 

  (Field Crops Production Technology) 

ความสําคัญ  การใชประโยชนจากพืชไร  ชนดิและพันธุพืชไร  การคัดเลือกพันธุ  การ

ปลูกและการจัดการ  การขยายพันธุ  การดูแลรักษา  การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

การเก็บเกี่ยวผลผลติ  การตลาด  การแปรรูปพืชไรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และตอง

เลอืกศกึษาพืชไรเศรษฐกจิท่ีมีความสําคัญในทองถิ่นอยางนอย 3 ชนดิ 

Importance, utilization of field crops, species and breed of field crops, plant selection, 

plantation and management, propagation, maintenance, prevention and eradication of 

diseases and insect pests, harvesting, marketing, economic field crops processing; Choose 

economic crops that are important in the local at least three species 

 

5023505 เทคโนโลยกีารผลิตยางพารา 3(2-2-5)  

 (Para Rubber Production Technology)  

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของยางพาราในระดับประเทศ  ตางประเทศและทองถิ่น 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  การใชประโยชนยางพารา  พันธุและการคัดเลือกพันธุยาง 

ลักษณะยางพันธุด ี การขยายพันธุ  การเพาะพันธุตนกลายางพารา  การดูแลและบํารุงรักษา 

กรรมวิธกีารแปรรูป การวางแผนจัดจําหนาย  ฝกปฏิบัตกิารขยายพันธุตนกลายางพารา  การ

ดูแลและบํารุงรักษา  

Economic importance of para rubber at national, international, and local levels, 

botanical characteristics, utilization of para rubber, breed and selection of breed, good 

breed characteristics, propagation, cultivation of para rubber seedling, maintenance, 

processing methods, distribution planning; Practice on the propagation of para rubber 

seedling and maintenance  

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5032102 เทคโนโลยกีารผลิตพืชสวน                                             3(2-2-5)  

 (Horticultural Production Technology)    

ความสําคัญ  การใชประโยชนจากพืชสวน  ชนดิและพันธุพชืสวนเศรษฐกิจ  การคัดเลือก

พันธุและการขยายพันธุ  การปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ

เกี่ยว  การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑจากพชืสวน  การจําหนายผลผลิตจากพืชสวน 

เทคโนโลยท่ีีใชในการผลติพืชสวน  โดยเลอืกศกึษาพืชสวนท่ีมีความสาํคัญในทองถิน่อยางนอย 

3 ชนดิ 

Importance, utilization of horticultures, species and species of economic horticultures, 

plant selection and propagation, plantation, maintenance, harvesting and postharvest 

technology, processing and development of horticultural products, distribution of 

horticultural products,  horticultural production technology; Choose horticulture that are 

important in the local at least three species 

 

5032202 เทคโนโลยกีารผลิตผัก                     3(2-2-5) 

  (Vegetable Production Technology) 

  ความสาํคัญของผัก  ชนดิของผักทีส่าํคัญในประเทศและทองถิ่น  การใชประโยชน   

การจําแนก  การขยายพันธุ  การเพาะกลา  การปลูก  การดแูลบํารงุรกัษา  การเก็บเกีย่ว 

และการตลาดของพืชผัก  ตลอดจนเทคนคิการผลติผักเพื่อใหไดผลผลติและคุณภาพสูง 

Importance of vegetables, types of vegetables that are economically important in 

nation and local, utilization, classification, propagation, transplanting, cultivation, maintenance, 

harvesting, and marketing of vegetable crops including some techniques to produce high 

yield and quality 

 



 

 

รหัสวชิา ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5032502 เทคโนโลยกีารผลิตไมดอกไมประดับ  3(2-2-5) 

  (Ornamental Plant Production Technology) 

ความสําคัญของไมดอก  ไมประดับ  การใชประโยชนจากไมดอกไมประดับ  ชนดิและ

พันธุไมดอกไมประดับเศรษฐกจิ  การขยายพันธุ  การเพาะปลกู  การดูแลรักษา  การจดัการ

ศัตรูพืช  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  การตลาดท้ังในระดับประเทศตางประเทศ  รวมถงึใน

ระดับทองถิ่น  และมาตรฐานเพ่ือการสงออก  

Importance of ornamental plant, utilization of ornamental plant, species and breed 

of economic ornamental plant, propagation, cultivation, maintenance, pest management 

and postharvest management, national marketing, international marketing including local 

marketing, standard for exporting 

 
 

5033205 เทคโนโลยกีารเพาะเห็ด  3(2-2-5) 

 (Mushroom Cultivation Technology)   

ชวีวทิยาของเหด็  ความสําคัญและการใชประโยชนของเห็ดเศรษฐกจิในประเทศไทย 

วงจรชวีติในธรรมชาต ิ โครงสราง  และชนดิเหด็ในประเทศไทย  โดยเนนไปที่เห็ดเศรษฐกจิ

สําคัญในทองถิ่น  เทคนิคการเตรียมและการผลิตเห็ดในระดับการคาและอุตสาหกรรม 

วิธีการเก็บรกัษา  การแปรรูป  การบรรจุผลติภัณฑ  และจําหนาย  

 Biology of mushroom, importance and utilization of economic mushroom in Thailand, 

life cycle, structure and species of mushroom in Thailand which is emphasizing on the 

species that are economically important in the local, preparation techniques and mushroom 

production at commercial and industrial levels, methods for maintaining, processing, 

packaging and distribution 
 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5034102 เทคโนโลยกีารผลิตพืชสมนุไพร  3(2-2-5) 

  (Herb Production Technology)  

ความหมาย  ความสําคัญและประโยชนของพชืสมุนไพร  ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ

การใชสมุนไพร  ลักษณะประเภทและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร  การปลูกพืชสมุนไพร 

การดูแลบํารุงรักษา  การเก็บเกี่ยว  การจัดผลติผลจําหนาย  วิเคราะหขอมูลความตองการ

ตลาด  ปฏิบัตกิาร: ฝกปฏิบัตใินการเลอืกพืชสมุนไพรสําหรับปลูก และขยายพันธุอยางนอย 3 

ชนดิ  โดยการปลกูพืชสมุนไพรในแปลงหรอืภาชนะตาง ๆ  ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยว  เตรยีมผลติผล

สําหรับจําหนาย  คํานวณคาใชจายกําหนดราคาขาย  การจัดจําหนาย  จดบันทึกการปฏบัิตงิาน  

ทําบัญชี 

  Meaning, importance and benefits of herbs, local knowledge about the use of 

herbs, characteristics and medicinal properties of herbs, cultivation of herbs, 

maintenance, harvest, distribution, analysis of market needs; Operation: practice on the 

selection of plants for planting and propagation of at least three types of herbal plants in 

plots or containers, maintenance, harvesting, output preparation, cost estimation and 

price calculation, distribution, practice record, accounting 

 

5034103 เทคโนโลยกีารผลิตไมผลเศรษฐกิจ    3(2-2-5) 

  (Economic Fruit Crop Production Technology) 

  ความสําคัญของไมผลเศรษฐกจิ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  ถิ่นกําเนิด  การกระจาย

พันธุ  และการจําแนกพันธุ  การปลูก  การปฏิบัตดิูแล  การขยายพันธุ  วิธีการปรับปรุงพันธุ 

การใชสารเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  การใชประโยชนของไมผล

เศรษฐกจิในประเทศไทยและทองถิ่น  การขนสง  การจัดจําหนาย  การแปรรูป  และการจัด

จําหนายไมผลแตละชนดิ ปฏบัิตกิาร: ฝกปฏิบัตกิารปลูก  บํารุง  ดูแลรักษา  การปฏิบัติหลัง

การเก็บเกี่ยว  การแปรรูป  และการจัดจําหนายไมผลแตละชนดิ 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

  Importance of economic fruits, botanical characteristics, origin of species, species 

distribution, and species classification, plantation, maintenance,  propagation, breeding 

methods, use of substances to enhance productivity, postharvest practices, utilization of 

economic fruits in Thailand and the local, transportation, distribution, processing and 

distribution of each type of fruits; Operation: practice on plantation, maintenance, 

postharvest practices, processing and distribution of each type of fruits  

 

5034305 เทคโนโลยกีารผลิตกลวยไม  3(2-2-5) 

  (Orchid Production Technology) 

ความสําคัญทางเศรษฐกจิของกลวยไมในระดับประเทศ  ตางประเทศ  รวมถึงในระดับ

ทองถิ่น  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  การจําแนกประเภท  การคัดเลือกพันธุ  การปลูกการ

ขยายพันธุ  เทคโนโลยีการผลติ  การจัดการหลังเก็บเกี่ยวกลวยไม  การตลาด  และเงื่อนไขการ

สงออกกลวยไม   

Economic importance of orchids at national, international, and local levels, botany 

classification, selection of orchids variety for cultivation, cultivation, propagation, production 

technology, postharvest management, marketing and orchid exporting circumstance 

 

5034504 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ                        3(2-2-5) 

  (Plant Tissue Culture Technology)  

  ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช  ความสําคัญและปจจัยที่มีผล

ตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช  การเตรยีมหอง  และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  อาหาร

สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช  เทคนคิและวธีิการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชเพ่ือการขยายพันธุ 

การเตรยีมชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช เทคนคิ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือและอวัยวะของพืช  ปฏิบัติการ: การปฏิบัติดานการเตรียมอาหาร 

เตรยีมชิ้นสวนพืช  และการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  การดูแลรักษาและการปลูกพืชท่ีไดจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

  Meaning and benefits of plant tissue culture, important and factors affecting plant 

tissue culture, preparation of clean room and equipment for plant tissue culture, media 

for plant tissue culture, techniques and methods for propagation, preparation of plant 

parts for tissue culture, process of tissue culture, techniques of plant tissue and organ 

culture; Operation: practice on medium and plant part preparation and tissue culture, 

maintaining and growing plants from tissue culture 

 

5082103 เทคโนโลยกีารปองกันและกําจดัศัตรูพืช  3(2-2-5) 

  (Plant Pest Management Technology) 

  ความสําคัญของศัตรูพืช  ประเภทของความเสยีหายในทางเศรษฐกิจ  วงจรชีวิต  ระบาด

วิทยา  ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการแพรระบาด  เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช  การควบคุม

และกําจัดศัตรูพืชดวยวิธกีารเกษตรกรรม  ทางกลศาสตร  ฟสกิส  สารเคมี  ชวีวิธีธรรมชาติ

วิธีและกฎหมาย ขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยตอชีวิต  โดยมุงเนนไปที่เกษตรกรใน

ทองถิ่น  และความปลอดภัยตอธรรมชาติ  รวมถึงผลกระทบตอระบบนิเวศ  ปฏบิัติการ: 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืช  การศกึษาตัวอยาง  วิธีการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช  การใชกรรมวิธีในการปองกันกําจัดศัตรูพืชเชงิเคมีและเชงิธรรมชาติ 

Importance of pest, types of economic damage, life cycle, epidemiology, influencing 

factors of epidemics, technology of pest eradication, pest control and eradication by 

agricultural, mechanical, chemical, physics, biological natural methods and laws, best 

practices for the safety of life which is emphasizing on agriculturist in local, and nature, 

and impact on ecosystem; Operation: practice on the damage caused by pests, study of 

the sample, how to prevent the pest, methods used in preventing chemical and natural 

pesticides 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

2.3.2 กลุมวชิาเทคโนโลยกีารผลติสัตว  
  

5003504  เทคโนโลยชีีวภาพทางสัตว  3(2-2-5) 

  (Animal Drugs and Their Usage) 

    การผสมเทียม  เทคนคิในเลี้ยงเซลลสตัว  การแยกเซลลสัตว การประยุกตใชเทคนคิ

ทางดานโมเลกุล 

   Artificial insemination. animal cell culture techniques, Isolation of animal cells, 

application of molecular techniques 

 

5041202  เทคโนโลยกีารผลิตสัตวเล็ก  3(2-2-5) 

 (Small Animal Production Technology) 

    ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวเล็ก  ปญหาและแนวทางแกไขปญหากับ

สัตวเล็กในประเทศไทย  ประเภทและชนิดของสัตวเล็กในประเทศและทองถิ่น  การคัดเลือก

พันธุ  การผสมพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเลี้ยงดู  อาหารและการใหอาหาร  การ

ตอน การปองกันและรักษาโรค  การแปรรูปผลิตภัณฑและการจําหนายผลิตภัณฑจากสัตว

เล็ก 

    The important and utilization of small animals, problems and ways for solving small 

animal problems in Thailand, types and species of national and local small animals, selection, 

breeding, housing and equipment, raising methods, feed and feeding, castration, disease 

protection and treatment, product processing and small animal product distribution  

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5041203 เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปก  3(2-2-5) 

  (Poultry Production Technology) 

ความสําคัญและประโยชนของสัตวปก  ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับสัตวปก 

ประเภทและชนดิของสัตวปก  อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปกในประเทศไทย  การผลติสัตวปก

ท่ีเปนการคาโดยเนนความเหมาะสมกับทองถิ่น  การคัดเลอืก  และปรับปรุงพันธุ  อาหารและ

การใหอาหาร  กายวิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุ  การฟกไขและการจัดการโรงฟกไข 

โรงเรอืนและอุปกรณ  การจัดการฟารมสัตวปก  โรคและการปองกัน  มาตรฐานฟารมสัตว

ปก  การวางแผนการผลติ  การตลาดและตนทุนการผลติ  อุตสาหกรรมการผลติสัตวปกครบ

วงจร  กลยุทธเพ่ือการสงออก  และการจัดการผลผลติ  มีการศกึษานอกสถานท่ี 

       The important and utilization of poultry, problems and ways for solving about poultry,  

types and species of poultry, poultry industry in Thailand, a commercial poultry production  

which is emphasizing on suitability to the local, selection and breed improvement, feed  

and feeding, anatomy and physiology of reproduction, incubation and hatchery management,  

housing and equipment, poultry farm management, diseases and prevention, poultry farm 

standards, planning for production, marketing and cost of production, fully integrated poultry  

industry, strategies for exporting, and product  management.  Field trip required. 

 

5041405  เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว  3(3-0-6) 

   (Feed Manufacturing Technology) 

กระบวนการผลิตอาหารสัตว ดวยเครื่องจักรกล  การคัดเลือกและคุณภาพวัตถุดิบ

อาหารสัตว  การทําความสะอาดและการเก็บรักษาวัตถุดบิอาหารสัตว  การบดเพ่ือลดขนาด

ใหเหมาะสม  การผสม  การขึ้นรูปเม็ดอาหารสัตวดวยความรอนชื้น  การทําใหแหงและเย็น  

การเคลือบเม็ดอาหารสัตว  ระบบการควบคุมและการประกันคุณภาพ  มีการศึกษานอก

สถานที่ 

 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Feed manufacturing process, selection and raw material quality, cleaning and 

storage, Grinding, mixing, feed hydrothermal, drying and cooling, pellet coating, quality 

control and quality assurance; Field trips are required 
 

5042206 เทคโนโลยกีารผลิตสุกร  3(2-2-5) 

  (Swine Production Technology) 

 ชีววิทยาของสุกร  ระบบทางเดินอาหารและการยอยอาหาร  สรีรวิทยาการสืบพันธุ 

การผสมพันธุตามธรรมชาต ิ การผสมเทยีมและการเก็บเชื้ออสุจิ  การตอน  พันธุกรรมและ

สภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีอทิธิพลตอการเจรญิเติบโต  สายพันธุและการคัดเลือกสายพันธุ  การ

จัดการฟารมเพ่ือเปนการคา  การเลี้ยง  โรงเลี้ยงและสุขอนามัยในการเลี้ยงสุกร  โภชนาการ 

โรค  ยาและสารพิษในอาหาร  อาการของโรคท่ีเกิดจากการขาดสารอาหารการติดเชื้อและ

การควบคุมโรคตดิเชื้อ  การตลาดของสุกร  มีการศกึษานอกสถานท่ี 

 Swine biology, gastrointestinal tract and digestive system, reproductive physiology, 

natural reproduction, artificial insemination and sperm collection, castration, genetic and 

environmental factors affecting growth, traits and selection, commercial farm management, 

husbandry, housing and hygienic practices in swine production, nutrition, diseases, drugs 

and toxins in feed, clinical signs of nutrient deficiency diseases, infection and infectious 

disease control, swine marketing, field trips are required. 
 

5042207 การผลิตเนือ้สัตวและการจดัการโรงฆาสัตว  3(3-0-6) 

  (Meat Production and Slautherhouse Management) 

 การบูรณาการองคความรูดานการจัดการมาตรฐานโรงฆาสัตว  สถานภาพอุตสาหกรรม

เนื้อสัตวในประเทศไทย  การวางแผนการจัดตั้งโรงฆาสัตว  ขั้นตอนการฆาและอุปกรณ

ประกอบการฆาสัตว  การขนสงสัตวไปโรงฆา  การดูแลสัตวกอนฆา  การควบคุมเชิงปองกัน

ในกระบวนการผลติเนื้อสัตวในโรงฆา  การตรวจพยาธิสภาพท่ัวไปเพ่ือประกันความปลอดภัย  

การจัดลําดับคุณภาพเนื้อสัตวตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  การจัดการอนามัย  สถานท่ี

จําหนายเนื้อสัตวใหไดมาตรฐาน  การตลาดเนื้อสัตว  การใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต

เนื้อสัตว  มีการศกึษานอกสถานท่ี 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 Knowledge integration of management on slaughterhouse standard, situation of 

meat industry in Thailand, slaughterhouse establishing plan, slaughtering process and 

equipments, transportation of animals to abattoir, pre-slaughtered animal management, 

preventive quality assurance of meat in slaughter process, carcass inspection to 

guarantee safety, meat quality grading according to industry standard, hygienic 

management standard of meat detailers, meat marketing, clean-technology in meat 

production,  field trip are required. 
 

5042304 เทคโนโลยกีารผลิตโคและกระบอื  3(2-2-5) 

 (Cow and Buffalo Production Technology) 

ความสาํคัญและประโยชนของการเลี้ยงพันธุโคและกระบือ  หลักและวิธกีารคัดเลอืก

พอพันธุแมพันธุ  ระบบการจดัการฟารม  อุปกรณและโรงเรอืน  อาหารและการใหอาหาร  

การจัดการฝูงโคกระบือ  การใชแรงงานโค  กระบอื  การทําทะเบียนประวตัิ  การจดบันทึก

ตาง ๆ การตลาดโค  กระบอื  มาตรฐานฟารมโคเนื้อ  

Importance and utilization of cow and buffalo raising, principles and methods of 

parent breeders, farm management system, tools and housing, feed and feeding, cattle 

management, management of cattle, cattle labour, cattle record, cattle marketing, beef 

cattle farm standard 
 

5042507 การผสมเทียมสัตว   3(2-2-5) 

  (Artificial Insemination) 

  กายวภิาคและสรรีวิทยาของระบบสบืพันธุของสตัวเศรษฐกจิ  การเตรยีมพอพันธุ  การ

เตรยีมตัวทําละลายเจอืจางน้ําเชื้อ  การผลติน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแชแข็ง  การเก็บรกัษา  การ

นํามาใชและเทคนคิการฉดีน้าํเชื้อ  มีการศกึษาในฟารม หรอืนอกสถานท่ี  ปฏิบัตกิาร: จัดฝก

ปฏิบัตกิารผสมเทียมสัตวตามเนื้อหา 

  Anatomy and physiology of the reproductive system of economic animals, preparation 

of a breeder, preparation of semen diluent, fresh and frozen semen production, semen 

storage, semen adoption and injection technique, study inside or outside of farm; Operation: 

Artificial insemination laboratory followed the subject content 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5042508 โรงเรอืนเล้ียงสัตวและการจัดการของเสยี  3(2-2-5) 

  (Livestock Housing and Animal Waste Management) 

 สรรีวิทยาสิ่งแวดลอมของสัตว  พฤตกิรรมของสัตว  หลักการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว 

ระบบการระบายอากาศ  การออกแบบคอกและอุปกรณการเลี้ยงสัตว  การวางแผนผังฟารม

เลี้ยงสัตว  การประมาณราคา  ลักษณะและคุณภาพของเสยีจากฟารมเลี้ยงสัตว  การกําจัด

ของเสยี  การบําบัดและการนําไปใชประโยชน 

Environmental physiology of animals, animal behavior, principles of animal housing 

construction, air ventilation system, housing and equipment design, farm layout and 

budgeting, type and quality of animal waste in farm, waste management, treatment and 

utilization. 

 

5043404 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว  3(2-2-5) 

  (Animal Nutrition and Feeding) 

  ความสําคัญของอาหารสัตว  ประเภทของอาหารสัตว  องคประกอบของอาหารสัตว 

ชนดิของวัตถุดบิท่ีใชเปนอาหารสัตว  สวนประกอบและคุณคาของอาหาร  ความจําเปนของ

โภชนะในอาหารที่มีตอสัตวและกระบวนการภายในรางกายที่เปลี่ยนโภชนะอาหารใหเปน

ประโยชนท้ังสัตวกระเพาะรวม  และสัตวกระเพาะเดี่ยว  การคํานวณและการผลิตอาหารให

ถูกสัดสวน  อุตสาหกรรมอาหารสัตว  การประเมนิคุณภาพอาหารสัตวและมาตรฐานการให

อาหาร พ.ร.บ.อาหารสัตว  โรคขาดอาหารของสัตว  ปฏิบัตกิาร : จัดฝกปฏิบัตกิารที่เกี่ยวของ

กับเนื้อหา 

  The importance of animal feed, type of animal feed, composition of the animal 

feed, types of materials used as animal feed, composition and nutritive value of feed, 

nutritive essence of food to animals and metabolic process of food in the body to useful 

nutrients for ruminant and monogastric animals, calculations and production of food in a 

correct proportion, animal feed industry, evaluation of feed animal quality and standard of 

feeding, Act of feed animal, malnutrition of animals; Operation: operating a practice 

associated with the content 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5044407 เทคโนโลยกีารแปรรปูผลติภัณฑเนื้อ นม และไข 3(2-2-5) 

 (Process Technology of Meat, Dairy and Egg Products)  

 โครงสรางและองคประกอบของเนื้อ นม ไข  การเกบ็รักษา  การตรวจสอบคุณภาพ 

การแปรรูปและผลติภัณฑ  การบรรจุหบีหอ  และการจัดการตลาด 

 Structure and composition of meat, dairy and egg, storage, quality control, processing 

and products, packaging and marketing management 

 

5044408  พิษวทิยาชีวภาพในสัตว  3(3-0-6) 

(Biotoxicology in Animals) 

พิษวิทยาชวีภาพ  ดัชนคีวามเปนพษิ  การทดสอบความเปนพิษของสารกําจัดศัตรูพืชใน

แมลงและสัตว  ปจจัยท่ีมีผลตอความเปนพิษของสารพษิในสัตว  ผลของสารแปลกปลอมตอ

กลไกการกลายพันธุ  และการกอมะเร็งในสัตว  กลไกการแพรกระจาย  เอนไซมทําลายพิษ

และขบวนการเมแทบอลซิมึของสารพิษในสัตว 

Biotoxicology, toxicosis indices, toxicity testing of pesticides on insects and animals, 

factors affecting toxicity of biotransformation on animals, effects of xenobiotics on 

mechanisms of mutation and carcinogenesis, distribution mechanisms of toxicants, 

detoxificating enzymes and metabolic processes of toxicants in animals 

 

5044509 การปรับปรุงพันธุสัตว                                               3(2-2-5) 

  (Animal Improvement) 

     รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน: 4032401 พันธุศาสตร 

 การถายทอดลกัษณะตาง ๆ ในสัตวเลี้ยง  หลักการผสมพันธุ  การคัดเลอืกพันธุ   

การปรับปรุงพนัธุสตัวเศรษฐกจิของประเทศไทย  มีการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 

 Domestic animal inheritance, principles of animal breeding, breed selection, 

economic animal improvement in Thailand, field trips. 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                  หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5051104  โรคและสุขาภิบาลสัตว  3(2-2-5)                                       

  (Animal Diseases and Sanitation)   

 โรคท่ีพบบอยในปศุสัตว  สาเหตุการเกดิโรคและลักษณะการเกดิโรค  การควบคุมและ

ปองกันโรค  หลักการสขุาภิบาลฟารมสัตว  การจัดการสิ่งแวดลอมและสุขภาพสัตว  รวมท้ัง

สวัสดภิาพสัตว 

 Common diseases in livestock, cause and character of diseases, prevention and 

control, principle of sanitation in animal farm, environment and animal health management 

include animal welfare. 

 

5051105  ปรสิตวทิยาของสัตว   3(2-2-5) 

  (Animal Parasitology) 

  การเปนอยูรวมกันระหวางสิง่มีชวิีต 2 ชนดิในรูปแบบของปรสติตซิมึ  คอมเมนซัลลซิมึ 

ซมิไบโอซสีและมิวชวลลซิมึ  ความสัมพันธระหวางปรสติ  สภาพแวดลอมภายในและภายนอก

โฮสทท่ีมีผลตอวงจรชวิีตและการแพรกระจายของปรสติ  โครงสรางและวงจรชวิีตของโปรโต

ซัว  พยาธิตัวตดื  พยาธใิบไม  พยาธติัวกลม  พยาธิหัวหนามและปรสติในไฟลัมอารโธรโปดา  

ปฏิกิริยาจากโฮสทท่ีมีตอข้ันตอนการเจริญเติบโตและการสัญจรของปรสิต  การตรวจหา

ปรสติในสตัว  ดนิ  และทุงหญาการควบคุมการแพรกระจายปรสติในสตัวท่ีมีกระดกูสันหลงั

และไมมีกระดูกสันหลัง 

  Interrelationships between two organisms as parasitism, commensalisms, symbiosis 

and mutualism, effect of interspecific parasites, internal and external environment of host 

on the life cycle and distribution of the parasites, structure and life cycle of protozoa, 

cestodes, trematodes, nematodes, acanthocephalans and parasites in phylum Arthropoda, 

host interaction on the development and migration of parasites, examination of animal, 

soil, and pasture parasites,eEpidemic control of parasites in vertebrates and invertebrates 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5051202 สรรีวทิยาและกายวภิาคสัตว 3(2-2-5)  

 (Physiology and Anatomy of Animal) 

ความสําคัญของระบบสรีรวิทยาและกายวิภาค  เซลลและองคประกอบของเซลล 

ระบบกระดูกและกลามเนื้อ ระบบประสาท  อวัยวะรับความรูสึก  ระบบหัวใจและระบบ

หมุนเวียนโลหติ  โลหติวิทยา  ระบบหายใจ  ระบบยอยอาหาร  ระบบขับถาย  ระบบการสราง

น้ํานม  ระบบสบืพันธุ  ตอมไรทอ  และการเปรยีบเทียบระหวางสตัวแตละชนดิ 

 Importance of animal physiology and anatomy, cell and cell organelle, bone and 

muscular system, neurological system, sensory organ, cardiovascular system, hematology, 

respiratory system,  digestive system,  urinary system, mammalian system, reproductive 

system, endocrine system and comparative in several animal species. 

 

5052304  พฤติกรรมและการบังคบัควบคุมสัตว  3(2-2-5) 

  (Animal Behavior and Restraint) 

พฤตกิรรมสัตวเบื้องตน  การจับบังคับและควบคุมสัตวท่ีเหมาะสม  ความสาํคัญของ

ความปลอดภัยของผูปฏบัิต ิ และตัวสตัว  อาทิ  ปศุสัตว  สัตวเลี้ยง  สัตวปา  และสัตวน้าํ  

มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Introduction to animal behavior, proper restraint and handling of animals, Importance 

on safety of both practitioner and the animals, such as livestock, pet, wildlife, and 

aquatic animals; Field trip are required 

 

5053303  ระเบยีบและมาตรฐานการปศุสัตว  3(3-0-6) 

  (Regulations and Standardization of Livestock Operation)
 

ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกบัการปศุสตัวและสัตวเลี้ยงในประเทศไทย  มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ

กับความปลอดภัยของอาหารท่ีมตีนกาํเนดิมาจากสตัว  มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว  ระเบียบ

ขอบังคับและมาตรฐานของการคาระหวางประเทศสําหรับปศุสตัวและผลผลติสัตว 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Regulations concerning livestock and domestic animals in Thailand, standardization of 

safety food of animal origins, good farm practices, regulations and standardization of 

international trade for livestock and animal products 

 

  2.3.3  กลุมวชิาเทคโนโลยกีารประมง  

 

5041204   เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง                   3(2-2-5)  

 (Shrimp Culture Technology) 

ชวีวทิยาของกุงชนดิท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกจิ  และกุงเศรษฐกจิในทองถิ่น  นเิวศ 

วิทยาของกุง  การสบืพันธุและการแพรกระจาย เทคนคิการเพาะพันธุและการอนุบาลลูกกุง

วัยออน วิวัฒนาการของกุงระยะตาง ๆ ระบบการเลี้ยงและการจัดการการเลือกสถานท่ี 

เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะพันธุ  การจัดการโรงเพาะฟก  การเตรียมบอเลี้ยง  การเลี้ยง 

อาหารและการใหอาหาร  การเตรียมอาหารมีชีวิต  โรคและการปองกันกําจัด การจัดการ

ฟารมกุง  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอตนทุนและรายไดของการทําฟารมเพาะเลี้ยงกุง  การควบคุม

คุณภาพและการตลาดของผลติภัณฑกุงเพ่ือการสงออก  

   Biology of economically important shrimp species, economically important shrimp 

species in local, ecology of shrimp, reproduction and distribution, breeding and larval 

nursing, development stage of shrimp, techniques, culture systems and management, 

site selection, breeding technology, hatchery management, pond preparation, feed and 

feeding, live feed preparation, disease and disease control, shrimp farm management, 

factors affecting cost and return in shrimp farming. Quality control and marketing of 

shrimp products for exporting. 

 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

5061106 การประมงทั่วไป             3(3-0-6) 

(General Fisheries)   

ความสําคัญของอุตสาหกรรมประมงท่ีมตีอการพัฒนาประเทศ  โครงสรางอุตสาหกรรม

ประมง  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแหลงน้ํา  ทรัพยากรสัตวน้ําและพืชน้ํา  เครื่องมือประมง  

การเพาะเลี้ยงสตัวน้าํ  การแปรรูปสตัวน้ําและการตลาดสัตวน้ําหลักคิดในการจัดการประมง

และองคกรท่ีเกีย่วของกับการประมง  อนุสัญญา  ขอตกลง  กฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวของ

กับการประมง  การประมงของประเทศไทยและของโลก 

Importance of fishery industry on country development country, structure of fishery 

industry, basic of knowledge about water sources, aquatic animal and plant resources, 

fishing gears, aquaculture, processing, aquatic animal marketing, concepts of fishery 

management and organization, law and legislation in Thailand and world fisheries 

 

5061108 มนีวทิยา                      3(2-2-5) 

(Ichthyology)  

สรรีวทิยา  การเคลื่อนท่ี  การสบืพันธุ  อนุกรมวธิาน  นเิวศวทิยา  วิวัฒนาการ  และ

การปรับตัวเพื่อหาอาหาร  รวมถงึปลาเศรษฐกจิในประเทศไทย  ปฏิบัตกิารอนกุรมวธิาน 

Physiology, Locomotion, reproduction, taxonomy, ecology, evaluation and adaptation to 

feeding of fish including economic significance of fish in Thailand; laboratory on taxonomy. 

 

5061109 เทคโนโลยกีารเพาะและอนุบาลสัตวนํ้าจดื          3(2-2-5) 

(Breeding and Nursing of Freshwater Animals Technology)  

ระบบสบืพันธุของปลา  การสบืพันธุของปลา  การเจรญิพัฒนาของคัพภะ  การควบคุม

ระบบสืบพันธุของปลา  บทบาทของฮอรโมนในการเพาะพันธุปลา  ฟารมเพาะพันธุปลา 

วิธีการเพาะพันธุปลา  การเพาะพันธุปลาโดยการฉีดฮอรโมน  การอนุบาลลูกปลา  การจับ

และการลําเลยีงลูกปลา  และการจัดการฟารมผลติพันธุปลา 

 



 

 

รหัสวิชา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Fish reproductive system, fish reproduction, embryonic development, control of 

reproduction in fish, roles of hormones in fish breeding, fish seed production farm, fish 

breeding method, induced breeding by means of hormone injection, nursing of fry, 

harvesting and transportation of fry and management of fish seed production farm  

 

5061110  เทคโนโลยกีารเล้ียงสัตวนํ้าจดื               3(2-2-5) 

     (Freshwater Animals Culture Technology) 

เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ําจดื การเลอืกสถานท่ี  ระบบการเลี้ยงแบบตาง ๆ การวางแผน

การดําเนินการและการจัดการ  การจับและการเก็บรักษาสัตวน้ําหลังการจับ  ปจจัยท่ีมี

ผลกระทบและอุปสรรคในการเลี้ยงสัตวน้ํา 

Freshwater animal culture technology, site selection, types of aquaculture system, 

production planning and management, harvest and post harvest, factors affecting and 

obstacle of aquaculture 

 

5061111  การวเิคราะหนํ้าและคุณภาพนํ้า         3(2-2-5) 

(Water Analysis and Water Quality)   

คุณภาพน้าํทางกายภาพ  ชวีภาพ และเคม ี ปจจัยท่ีเกีย่วของกับคุณภาพน้าํ  การปรับปรุง

คุณภาพน้าํ  เพ่ือใหเหมาะสมสําหรับการดํารงชวีติของสิง่มีชวิีตในแหลงน้าํและวธีิการวิเคราะห

คุณภาพน้าํ 

Water quality; physical, biological and chemical, factors relating to water quality, 

improvement of water quality for existence of all organisms in aquatic environment, and 

water analytical methods 

 

5063113 นเิวศวทิยาทางนํ้า           3(2-2-5) 

(Aquatic Ecology)  

หลักการทางนเิวศวิทยา ระบบนเิวศแหลงน้าํ  การจัดจําแนกแหลงน้าํ  ปจจัยทางกายภาพ

และทางเคมี การหมุนเวยีนแรธาตุอาหาร  หลักของประชากรและสังคมสิง่มชีวิีตในแหลงน้าํ 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Basic of ecology, aquatic ecosystem, aquatic classification, physical and chemical 

factors, nutrient dynamic, population and aquatic community   

 

5063114 สัตวไมมกีระดูกสันหลังทางประมง         3(2-2-5) 

(Invertebrates for Fisheries) 

การจัดจําแนกชนดิชวีวิทยา  แหลงที่อยูอาศัย  การแพรกระจาย  และความสาํคัญของ

สัตวไมมีกระดูกสันหลังทางประมง 

Classification, biology, habitat, distribution and importance of invertebrates for fisheries  

 

5063115 สรรีวทิยาของสัตวนํ้า           3(2-2-5) 

(Physiology of Aquatic Animals)  

คุณสมบัต ิ หนาท่ีและกลไกทางสรีรวิทยาของ  เย่ือหุมเซลล  ระบบประสาท  ระบบ

แลกเปลี่ยนเกลอืแร  ระบบทางเดนิอาหาร  ระบบการหายใจ  ระบบขับถาย  ฮอรโมนและ

ตอมไรทอ  ระบบหมุนเวยีนเลอืด  และระบบภูมิคุมกันของสัตวน้ํา 

Properties, functions and physiological mechanisms of cell membrane, nervous 

system, osmoregulation, digestive, respiration, excretion, hormone and endocrine, blood 

circulation and immune systems of aquatic animals  

 

5063116 ชวีวทิยาประมง             3(2-2-5) 

Fishery Biology 

ชีวประวัตสิัตวน้ํา  อายุการเตบิโตของสตัวน้าํ  แบบจําลอง  การเติบโต  การประมาณคา

พารามิเตอรการเตบิโต  การศกึษาประชากรสตัวน้าํ  การทําเครือ่งหมาย และตดิเครือ่งหมาย  

แบบจําลองการตาย  แบบจําลองผลตอหนวย  การทดแทนท่ี  การประเมินสภาวะทรัพยากร

ประมงโดยใชแบบจําลองผลจับถาวรสงูสุด  



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Life history of aquatic animal, age, growth model, growth parameter estimating, fish 

population, making and tagging, mortality model, yield per recruitment model, fisheries 

resources assessment by maximum sustainable yield model  

 

5063117  เทคโนโลยกีารจัดการทรัพยากรแหลงน้ํา       3(3-0-6) 

    (Water Resource Management Technology)  

หลักและวิธีการในการจัดการทรัพยากรและแหลงน้าํ  ประเภทและสภาพพ้ืนฐานทาง

ชวีวิทยา  เคมแีละกายภาพของแหลงน้าํ  การจัดการสภาพแวดลอม  และการประเมินผล

กระทบ 

Principles and methods of resource and water resource management, basic types 

and conditions of biological, chemical and physical of water sources, environmental 

management and impact assessment 

 

5063205 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลานํ้าจดื                    3(2-2-5) 

 (Freshwater Fish Culture Technology)  

ความสําคัญและประโยชนของปลาน้ําจดื  ชนดิของปลาน้ําจืดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย และตางประเทศ  โดยเนนชนดิท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในทองถิ่น  การ

เลี้ยงปลาในบอดนิ  การเลี้ยงปลาในกระชัง  และการเลี้ยงปลาในภาชนะอื่น ๆ การเลอืกทําเล 

การเตรยีมสถานที่เลี้ยง  การเตรียมและการคัดเลอืกลูกพันธุปลา  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ

เพาะขยายพันธุ  การอนุบาล  และการเลี้ยงสัตวน้ําชนิดตาง ๆ การใหอาหาร  การปองกัน

กําจัดศัตรูและโรคปลา  ปจจัยท่ีมผีลตอการเพาะเลี้ยงปลา  การวางแผนการผลติและการตลาด  

ตนทุนการผลติ  ผลผลติและการจัดจําหนาย  

The important and utilization of freshwater fish, types of economic freshwater fish 

in Thailand and other countries which is emphasizing on the types that are economically 

important in the local, fish culture in ponds, cages and other methods, site selection, 

culture site preparation, seeds preparation and selection, breeding, nursing and rearing 

technology, feeding, prevention and elimination of fish diseases, factors affecting to fish 

culture, production and marketing plan, cost, products and distribution 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5063206 เทคโนโลยอีาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา      3(2-2-5) 

(Aquatic Animals Feed and Feeding Technology)  

ความสาํคัญของอาหารและการใชประโยชน  อาหารสตัวน้ํา  วัตถุดบิอาหาร  การสราง

สูตรอาหาร  การผลิตอาหารผสมสาํเร็จ  การสรางอาหารธรรมชาติในบอเลี้ยงและความ           

ตองการโภชนะของสัตวน้าํชนดิตาง ๆ  เทคนคิการวิเคราะหอาหารสัตวน้ําเพื่อประเมินคุณภาพ

อาหารผสมสําเร็จ  หลักและวิธีการใหอาหารปลา 

The importance of feed and utilization of aquatic animal feed, raw materials using 

feed mixture, creating feed formula, complete feed production, natural feed establishment 

in fish pond and nutrient  requirement of aquatic animals, techniques of aquatic animal 

feed analysis for complete feed quality evaluation, principle and method of feeding  

 

5063207 โรคและปรสติของสัตวน้ํา                 3(2-2-5) 

(Diseases and Parasites of Aquatic Animals)  

โรคและพยาธิที่พบในสตัวน้าํ  สาเหตุของการเกดิโรค  ลักษณะอาการของสตัวน้าํท่ีติด

โรคการวินจิฉัยโรค  รวมท้ังการปองกนัรกัษา  

Diseases and parasites found in aquatic animals diseases, causes of aquatic animals, 

clinical signs of disease infected aquatic animals, disease diagnosis and disease 

preservation and treatment 

 

5063701 วัฒนธรรมและภมูปิญญาทองถิน่ทางประมง        3(3-0-6) 

(Culture and Local Wisdom in Fisheries)  

สังคม  วัฒนธรรม  วิถชีวีติ  ความเปนอยู  และภูมปิญญาการทําประมงของชาวประมง

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  มีการศกึษานอกสถานท่ี 

Social, culture, livelihood and fisheries wisdom of local fisherman  in northeastern of 

Thailand, field trip required 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5063702 กฎหมายและระเบยีบเกีย่วกับประมง       3(3-0-6) 

(Fisheries Law and Regulations)  

กฎหมายท่ัวไป  หลักการและความรูเบ้ืองตนของกฎหมายและระเบยีบท่ีเกี่ยวของกับ

ประมง  เชน  พระราชบัญญัตกิารประมง  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบกจิการ     

แพปลา  กฎหมายประมงของตางประเทศ  และกฎหมายประมงทะเลระหวางประเทศ 

General Law, principles and basic concepts of fisheries law and regulations such as 

legislation of fisheries, wholesale activities, international law of fisheries and international 

law of the sea  

 

5064203 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลาสวยงาม              3(2-2-5) 

 (Ornamental Fish Culture Technology)  

ความสําคัญและประโยชนของปลาสวยงาม  หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

ชนดิของปลาสวยงามท่ีเลี้ยงในประเทศไทย และตางประเทศ  โดยเนนชนิดท่ีมีความสําคัญ

ทางเศรษฐกจิในทองถิ่น  การเตรยีมและคัดเลอืกพอ-แมพันธุ  การเพาะและอนุบาล  ปจจัยท่ี

มีผลตอการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  คุณสมบัติของน้ํา  และระบบการกรองน้ํา  อาหารและ

การใหอาหารปลาสวยงาม  โรคพยาธิและการปองกันรักษา การเลอืกชนดิปลาสวยงาม การ

ออกแบบและการสรางภาชนะสําหรับเลี้ยงปลาสวยงาม  การจัดตูปลาและวัสดุอุปกรณสําหรับ

การตกแตงท่ีเลี้ยงปลาสวยงาม  การจัดการฟารมปลาสวยงาม  ตลาดและแนวโนมทางการ

ตลาด  

The important and utilization of ornamental fish, principles and methods of 

ornamental fish culture, types of ornamental fish in Thailand and other countries which is 

emphasizing on the types that are economically important in the local, preparation and 

selection of brood stocks, breeding and nursing, factors impacting to ornamental fish 

culture, water quality and filter system, feed and feeding, diseases and disease control, 

selection and culture of ornamental fish, design and construct aquarium tank, aquarium 

tank equipment for decorating, ornamental fish farm management, marketing and 

marketing trend 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

5064215 พันธศุาสตรสัตวนํ้า           3(2-2-5) 

(Genetics of Aquatic Animals)  

หลักการทางพันธุศาสตรสัตวน้ํา  การถายทอดลักษณะคุณภาพและปริมาณ  การใช          

ประโยชนของพันธุศาสตรในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  พันธุศาสตรประชากร  ระบบการผสม

พันธุ  การศึกษาโครงสรางของยนี  แผนท่ียีน  การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา  พันธุวศิวกรรมและ

สัตวน้ําแปลงยีน  
 

Principle of aquatic animal genetics, inheritance of qualitative and quantitative 

characters, utilization of genetics in aquaculture, population genetics, mating system, 

study on gene structure, gene mapping, genetic improvement of aquatic animals, 

genetic engineering and genetic modified of aquatic animals  

 

5064216 บอเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและอุปกรณ         3(2-2-5) 

      Aquaculture Ponds and Equipments 

หลักการเลือกสถานท่ี ประเภทของบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ปริมาณน้ําใชการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ํา  ดนิ การสํารวจพ้ืนท่ี  การคํานวณพ้ืนท่ีและปรมิาตร  การออกแบบและการสรางบอ 

การเตรยีมบอ  เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   

Principles of site selection, type of aquaculture ponds, water budgets, soil, 

surveying, dike- earth calculation, design and construction, pond preparation, principles 

of aqua farm’s structure including essential instruments and equipments for aquaculture  

 

5074411 เทคโนโลยผีลิตภัณฑประมง         3(2-2-5) 

(Fishery Product Technology)  

หลักการและกรรมวิธีการ  แปรรูปสัตวน้ํา  การเก็บรักษา  ผลติภัณฑประมง  คุณสมบัติ

ทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพของผลิตภัณฑประมง  สาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพ 

ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลติภัณฑประมง  เทคโนโลยีการควบคุม

คุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ 



 

 

รหัสวชิา  ชื่อและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 

 

Principles and aquatic animal processing, preservation of fishery products, physical, 

chemical and biological properties of fishery products, cases of quality deterioration, 

quality and safety standard of fishery products, quality control technology and quality 

evaluation 
  

 

         2.4   กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

5003807 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยกีารเกษตร 1(60) 

  (Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology) 

  จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  

ทักษะ  เจตคติแรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําใน

สถานการณหรอืรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวชิาชพีนัน้ ๆ 

  Making activity of preparatory before students enter professional experience in 

sensing, characteristic and opportunity of occupation, development in knowledge, skill, 

motivation attitude and characteristic of appropriating occupation with action in situation 

concerned with each occupation 

 

5004807 การฝกประสบการณวชิาชีพเทคโนโลยกีารเกษตร    6(600) 

  (Field Experience in Agricultural Technology)  

  ใหมกีารฝกปฏิบัตงิานหรอืจัดทาํโครงการวจัิยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการเกษตรดวย

การมุงเนนการศกึษาทางดานพืช  สัตว  ประมง หรือ ทรัพยากรชวีภาพ  โดยใหมีการเก็บ

รวบรวมขอมูล  ศึกษาสภาพปญหา  ทดลอง  วิเคราะหผล  แลวนาํเสนอและจัดทาํเปน

รายงานเสนอตออาจารย 

  Making practice or research project that associated with agricultural technology to 

concentrate on the study of plants, animals, fisheries or biological resources with data 

collection, problem study, experiment and result analysis then report and present to 

lecturer  



 

 

 
 

รหัสวิชา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิตั)ิ 

 

6003801 เตรยีมสหกจิศกึษา                                                            1(60) 

  (Cooperative  Education  Preparation) 

  หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและ ระเบียบขอบังคับท่ี

เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ ความรู

พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีความสามารถในการพัฒนาตนเองตาม

มาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา  เชน  การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคล ิกภาพ 

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม 

โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับ

กฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การ

เสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรูความเขาใจในการจัดทํา

โครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงานและการนําเสนอผลงาน

โครงงาน 

    The principles. Concepts and philosophy of Cooperative Education. The processes 

and regulations for applying for jobs and interviews. The basic skills required to operate 

within the establishment, and the ability to self- develop according to the professional 

standards of each  institution will be explored.  The specific skills and attitudes this class 

seeks to  develop are: social adjustment, personality development, English language 

skills, understanding information technology for communication, human  relations, team 

work, organization, office work affairs, a cursory understanding of labor law and  quality 

work management.  We will conclude the class with an explanation of specific professional 

skills and ethics.  Students will be expected to have a firm understanding of writing and 

presenting work projects, as well as crafting summary reports. 
 

 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ) 

 

6004801 สหกิจศกึษา                                                          6(600) 

  (Cooperative  Education) 

  รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน : 6003801 เตรยีมสหกิจศกึษา 

  การปฏิบัตงิานดานวชิาชพีตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิต

เปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600 ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษา

ในหลักสูตรการศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  การจัดทําโครงงาน  

การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และการนําเสนอโครงงานตาม

คําแนะนําของพนักงานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ  เพ่ือใหเกิดทักษะ  องค

ความรูในวิชาชพีและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเปน

ตอการปฏบัิตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ี

พรอมจะทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศกึษา 

  Students enter the workforce according to their specific fields of study  for 16 

weeks (or not less than 600 hours) integrating the theory explored in the university with 

the practice involved with the occupation.  Students are expected to engage in and 

complete: work projects, operating reports, and work presentations as per the 

suggestions of a senior officer and/or advisory teacher.  The mission of this class is to 

imbue students with the skills, body of knowledge, character, personality and 

qualifications directly related to market need. 
           


