
 
 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มที  3 
 
 

 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 

(500 – 549) 

 



 (ข) 
  หนา 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร (500-549) 
 500 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร   491 
 501 หมูวิชาปฐพีวทิยา 511 
 502 หมูวิชาพืชไร 517 
 503 หมูวิชาพืชสวน 525 
 504 หมูวิชาสัตวบาล 539 
 505 หมูวิชาสัตวรักษ 557 
 506 หมูวิชาการประมง 567 
 507 หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 581 
 508 หมูวิชากีฎวิทยา โรคพืชและวัชพืช 609 
 509 หมูวิชาวนศาสตร 615 
 511 หมูวิชาการชลประทาน 618 
 512 หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 621 
 513 หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 626 
 514 หมูวิชาส่ือสารการเกษตร 634 
 515 หมูวิชาเกษตรศึกษา 640 

 
        ภาคผนวก   
 หลักการ                   (1) 
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หมวดวิชาเกษตรศาสตร 
(รหัส 500 – 549) 

 
 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร    ไดจัดหมูวิชาไวดังนี ้

 
  รหัส   หมูวิชา 

500 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชา 
เกษตรศาสตร 

501  หมูวิชาปฐพีวทิยา 
502  หมูวิชาพืชไร 
503  หมูวิชาพืชสวน 
504  หมูวิชาสัตวบาล 
505  หมูวิชาสัตวรักษ 
506  หมูวิชาการประมง 
507  หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508  หมูวิชากีฎวิทยา   โรคพืช  และวัชพืช 
509  หมูวิชาวนศาสตร 
511  หมูวิชาการชลประทาน 
512  หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 

หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 513  
514  หมูวิชาส่ือสารการเกษตร 
515  หมูวิชาเกษตรศึกษา 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  
 (500) 

 
  หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
   1.  เกษตรทัว่ไป               (500-1--) 

  2.  กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาเกษตร            (500-2--) 
   3.  ฝกอาชีพและอบรม              (500-3--) 

  4.  เกษตรกรรมเพ่ือการสอน             (500-4--) 
   5.                 (500-5--) 

  6.                (500-6--) 
  7.                (500-7--) 
  8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ             (500-8--) 

9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา 
      เอกเทศ     การสัมมนาและการวจิัย                                           (500-9--) 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  (500)   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5001101 
5001102 
5001103 
5001104 
5001301 
5001401 
5002101 
5002102 
5002103 
5002104 
5002105 
5002106 
5002107 
5002201 
5002202 
5002801 
5002802 
5002803 
5002804 
5002805 

 
5002806 
5002807 

 

3601001 
3621101 
3601002 

- 
3601003 

- 
3602005 
3624513 
3602006 
3602007 

- 
- 
- 

3602008 
3602009 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

หลักการเกษตรเบ้ืองตน 
หลักพืชศาสตร 
การสํารวจสภาวะของทองถ่ิน 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
การสรางงานอาชีพทางการเกษตร 
งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา 
การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว 
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถ่ิน 
การอนุรักษทรัพยากรการเกษตร 
ปญหามลภาวะจากการเกษตร 
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 
เกษตรธรรมชาติ 
การทําไรนาสวนผสม 
การประกวดและตัดสินพืช 
การประกวดและตัดสินสัตว 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 1 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 1 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียง 
สัตวน้ํา 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1 
  

3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
1(0-2) 
1(0-2) 
2(90) 

3(250) 
2(90) 

3(250) 
 

2(90) 
3(250) 
2(90) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5002808 
5002809 
5002810 
5003101 
5003102 
5003103 
5003104 
5003301 
5003801 
5003802 
5003803 
5003804 
5003805 

 
5004101 
5004102 
5004103 
5004104 
5004105 
5004201 
5004501 
5004801 
5004802 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวรักษ 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวรักษ 1 
สารเคมีการเกษตร 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ว 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 
การเกษตรเพื่องานอดิเรก 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 3 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 2 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 2 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมและ 
ส่ือสารการเกษตร 2 
การปรับปรุงพันธุพืช 
เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืช 
การผลิตเมล็ดพันธุพืช 
เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด 
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 
การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร 
กฎหมายการเกษตร 
การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 3 
การฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 2 
 
 

3(250) 
2(90) 

3(250) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-2) 
2(90) 
2(90) 
2(90) 
2(90) 

 
2(90) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
5(450) 
3(250) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5004803 
5004804 
5004805 

 
5004901 
5004902 
5004903 
5004904 
5004905 
5004906 

 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมและส่ือสาร 
การเกษตร 2 
โครงการพิเศษ 
ปญหาพิเศษ 
วิทยานพินธ 
สัมมนาทางการเกษตร 
การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร 
การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเกี่ยวของกับ 
อุตสาหกรรมเกษตร 
 

3(250) 
3(250) 

 
3(250) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(2-2) 

 
3(2-3) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 495 

คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  (500) 

 
รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 
5001101 หลักการเกษตรเบื้องตน  3(2-2) 
 Principles of Agriculture 

 ความหมายและความสําคัญของการเกษตร ความสัมพันธระหวางดินกับการ
เจริญเติบโตของพืช หลักการปลูกพืช การขยายพันธุพืช ธาตุอาหารพืชและปุย 
ศัตรูพืช การปลูกพืชเฉพาะอยาง หลักการเล้ียงสัตว อาหารสัตวและการสุขาภิบาล
สัตว หลักการถนอมผลิตผลเกษตร การจําหนายผลิตผลเกษตร 
ปฏิบตัิการ    ถนอมผลิตผลเกษตร     ปลูกพืชและเล้ียงสัตว  

 
5001102 หลักพืชศาสตร         3(2-2) 
 Principles of Plant Science 

 ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาท่ี
สําคัญของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญท่ีเกิดข้ึนใน
พืชเกี่ยวกับโภชนาการของพชื การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพฒันาการของพืช การจาํแนกประเภทพืช 
หลักการพิจารณาเลือกพืชท่ีปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบตาง ๆ หลักการ
บํารุงรักษา      หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกีย่วผลผลิต 
และวิทยาการภายหลังการเกบ็เกี่ยวผลผลิต 
ปฏิบตัิการ   ในหองปฏิบัติการ และแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา  

 
5001103 การสํารวจสภาวะของทองถ่ิน         2(2-0) 
 Community Studies 

 ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ ประเภทของการสํารวจ หลักและ
วิธีการสํารวจ ความสัมพันธของการสํารวจสภาวะทองถ่ินกับการเกษตรและการ
พัฒนาทองถ่ิน 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 
 

5001104 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร                                               3(3-0) 
 Information System in Agriculture 
  ระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  การจัดระบบ 
 สารสนเทศเพ่ือการเกษตร  การประยกุตใช สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร 

   
5001301 การสรางงานอาชีพทางการเกษตร  2(2-0) 

Innovation of Agricultural Occupations 
 พฤติกรรมของผูบริโภค ความตองการผลผลิตเกษตรกรรม ลักษณะการ
รวมตัวของสังคม อํานาจการตอรอง การทดสอบตลาด การโฆษณาสินคา การเส่ียง
ตอการลงทุน การเก็งกําไร 

 
5001401 งานเกษตรสําหรับครูประถมศึกษา  3(2-2) 
 Agriculture for Elementary Teacher 

 ความหมายและความสําคัญของการเกษตร  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับผลผลิต
ทางการเกษตร  การทําไรนาสวนผสม หลักการปลูกพืช หลักการเล้ียงสัตว การ
ขยายพนัธุพืช เคร่ืองมือสําหรับการเกษตร หลักเศรษฐกิจการเกษตร การปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อการเกษตรในประเทศไทย  หลักการถนอมผลิตผลเกษตร 
ปฏิบตัิการ   การปลูกพืชโดยใชดินและไมใชดินขยายพันธุพืช สํารวจการปลูกพืช 
 และเล้ียงสัตว 
 

5002101 การเก็บรักษาตัวอยางพืชและสัตว         2(1-2) 
Collocting Plant and Animal Specimens 
   ความสําคัญและประโยชนของการเก็บรักษาตัวอยางพชืและสัตวโดยท่ัวไป  
ขอดีและขอเสียของการเก็บรักษาแตละวิธี     วิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บและรักษา 
ตัวอยางพืชและสัตวแตละชนิด 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                              น(ท-ป) 
 
5002102 การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถ่ิน  2(1-2) 
 Survey and Plant Collection in Rural Communities 

 ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุพืช ประเภท
ของพันธุพืชท่ีสําคัญในทองถ่ิน วิธีการสํารวจ การเกบ็รวบรวมพันธุพืช และการ
รักษาพันธุพืชที่เก็บรวบรวม 

 
5002103 การอนุรักษทรัพยากรการเกษตร  2(2-0) 
 Agricultural Resources Conservation 

 ความหมายของทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอม ผลกระทบท่ีเกดิจาก
มนุษย ผลกระทบท่ีเกิดจากพืชและปาไม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสัตว ผลกระทบจาก
สภาวะทางธรรมชาติ รายการท่ีมนุษยจะตองอนุรักษ วิธีการอนุรักษ กฎหมายสําคัญ
ท่ีเกี่ยวของ 

 
5002104 ปญหามลภาวะจากการเกษตร  2(2-0) 

Agricultural Pollution 
 ความหมายของมลภาวะ ปจจัยท่ีกอใหเกิดมลภาวะ มลพิษจากการเกษตรท่ี
พบในชนบท ในสังคมเมือง ในแหลงอุตสาหกรรม ผลกระทบจากสารพิษทางเกษตร 
วิธีปองกันและควบคุมภัยอันตรายจากการประกอบอาชีพทางเกษตร 

 
5002105 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาํริ  3(2-2) 
 Royal Theory for Agriculture 

 ความสําคัญ หลักการ วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอ
ระบบเศรษฐกจิระดับครัวเรือน ระดับชุมชน   
ภาคปฏิบตัิ     แปลงสาธิตการเกษตร ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ       โดยอาศัย  
หลักการ 30-30-30-10 ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเขาใจในหลักการและ
ความสัมพันธของพืช-สัตวในระบบนี ้
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5002106            เกษตรธรรมชาต ิ         3(2-2) 
 Organic Agriculture  
               ความหมาย ความสําคัญ และแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ 

ดินและการจัดการดินในแนวทางการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและ
การใชปุยจากธรรมชาติ      หลักการทําไรนาสวนผสม วสัดุธรรมชาติและการใช 
ประโยชนในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี 
 

5002107 การทําไรนาสวนผสม           2(1-2) 
 Diversified Farming 

             ความหมาย    จดุมุงหมาย    ขอบขายและความสําคัญของการทําไรนา
สวนผสม     หลังการทําไรนาสวนผสม     รูปแบบการจดัทําไรนาสวนผสม      การ
ทําไรนาสวนผสมในประเทศไทย          และการทําไรนาสวนผสมใหเหมาะสมกับ
สภาพดินฟาอากาศของแตละทองถ่ิน 

 
5002201 การประกวดและตัดสินพชื         1(0-2) 
 Plants Contest 

 ความสําคัญและประโยชนท่ีไดจากการประกวด ลักษณะและคุณสมบัติ
ประจําพันธุ การเตรียมพืชเขาประกวด หลักเกณฑการพจิารณาตัดสินพืชชนิดตาง ๆ 
ขอควรคํานึงในการจัดประกวดพืช 

 
5002202 การประกวดและตัดสินสัตว  1(0-2) 
 Animals Contest 

 ความสําคัญและประโยชนของการประกวดสัตว ลักษณะและคุณสมบัติ
ประจําพันธุ ลักษณะท่ีดีเลวของสัตวเล้ียง การเตรียมสัตวเขาประกวด หลักเกณฑ
พิจารณาการ   ตัดสินสัตวชนดิตาง ๆ ขอควรคํานึงในการจัดการประกวดสัตว 
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5002801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีพืชศาสตร 1   2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 1 

 จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางพืชศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพ   นัน้ ๆ 
 

5002802 การฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 1        3(250) 
 Field Experience in Plant Sciences 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพงานทางการเกษตรในดานพืช ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนด    จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกแลว 

 
5002803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสัตวบาล 1          2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Animal Husbandry 1 

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางสัตวบาล ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู     ทักษะ  เจตคติ   แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพ  นัน้ ๆ 
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5002804 การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 1        3(250) 
 Field Experience in Animal Husbandry 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร ในดานสัตวบาล ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนดจนทําใหเกิดความม่ันใจ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง    มีการเสนอ
ผลงาน และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 

 
5002805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 1          2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Aquaculture 1 

 จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู    ทักษะ   เจตคติ   แรงจูงใจ และ  
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ   โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 
5002806 การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1        3(250) 
 Field Experience in Aquaculture 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ณ 
สถานที่ซ่ึงสถาบันกําหนด    จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง     
มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 

 
5002807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีการเกษตร 1   2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Agricultural Technology 1 

 จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู     ทักษะ    เจตคติ   แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
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5002808 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 1        3(250) 
 Field Experience in Agricultural Technology 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ 
สถานท่ีซ่ึงสถาบันกําหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง มี
การเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 

 
5002809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสัตวรักษ 1    2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Veterinary Technology 1 
      จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 

วชิาชีพทางสัตวรักษ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพการ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบั  
วิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ    ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพ  นัน้ ๆ 

 
5002810 การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวรักษ 1        3(250) 
 Field Experience in Veterinary Technology 1 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานสัตวรักษ ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนด จนทําใหเกดิความม่ันใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง    มีการเสนอ
ผลงานรายงานและตองผานการประเมินผลของสถาบัน 

 
5003101 สารเคมีการเกษตร         3(2-2) 

Agriculture Chemicals 
 ความเปนมาและความสําคัญของสารเคมีท่ีใชในการเกษตร การจัดจําแนก
กลุมในแงแหลงกําเนิดหรืออนุพันธุ  กลไกของสารเคมีท่ีมีผลตอการเพิ่มผลผลิต 
อิทธิพลของสารเคมีท่ีมีผลตอการดํารงชีวติและสภาพแวดลอมในปจจุบัน การเลือก
และการประยกุตใช  ความปลอดภัยในการใชสารเคมีเกษตร 
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5003102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช         3(2-2) 
 Plant Growth Regulator and Chemicals 

 ประโยชนและความสําคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช      
ประเภท และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต วิธีการเตรียมและการใชสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ 
การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารท่ีมีตอสภาวะแวดลอม 

 ปฏิบัติการ     เตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตาง ๆ และการใชสารควบคุม
 การเจริญเติบโตชนิดตาง   ๆ   กับพืช   เชน    การเรงราก     การออกดอก    การติดผล  
                           การเรงการสุกของผลไม 
 
5003103 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว         3(2-2) 
 Post Harvest Technology 
  ความสําคัญ   ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกีย่วสรีรวิทยา 

หลังการเก็บเกีย่ว  ปฏิบัติการเก็บเกีย่ว  การเก็บเกีย่ว คุณภาพและ  มาตรฐานโรค      
และแมลงหลังเก็บเกีย่วและการปองกันกําจดั 
ปฏิบตัิการ  การวัดอัตราการหายใจ ผลไม การเตรียมตัวดูดซึมเอทิลีน การควบคุม
การสุกของผลไม การยืดอายผัุก ผลไม ดอกไม 

 
เทคโนโลยีหลังการเกบ็เก่ียว                                                                               2(1-3) 5003104 

 Post Harvest Technology 
      ศึกษาเกีย่วกบัปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง  สี  กล่ิน  รสชาติ    เนื้อสัมผัส  
                           ของผลิตผลทางการเกษตร   ท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบและแปรรูปเปนอาหาร    ศึกษาถึง 

สรีรวิทยาหลังการเก็บเกีย่ว  การสุก   การเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวางการเก็บ และ
การเส่ือมเสีย       ศึกษาวิธีการปองกัน   หรือลดการเปล่ียนแปลงใหมากท่ีสุดระหวาง
บรรจุ การขนสง และกรจําหนาย การศึกษานอกสถานท่ี 
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5003301 การเกษตรเพื่องานอดิเรก         2(1-2) 
 Agriculture Hobbies 

 หลักการเกษตรท่ัวไปที่เนนหนักในงานอดิเรกและความเพลิดเพลิน วิธีการ
เพาะเมล็ด  การตัดชํา การตอน หลักการปลูกพืช การเตรียมตน การยายปลูก  การ
ดูแลไมกระถาง  ไมแคระ พชืสมุนไพร การกําจัดวัชพืช  การนําวัสดุเหลือใชในทาง
เกษตรมาใชประโยชน การเล้ียงสัตวเพื่อความสวยงาม ความเพลิดเพลิน และอาชีพ 
เชน การเล้ียงปลาสวยงาม นก สวยงาม สุนัข แมว ฯลฯ 
ปฏิบตัิการ  ปลูกขยายพันธุพืชและเล้ียงสัตว  

 
5003801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเกษตรศาสตร 3          2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Agriculture 3 

 จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเกษตรศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง    เกี่ยวของกับงาน
ในวิชาชีพนั้น ๆ 

 
5003802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีพืชศาสตร 2   2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Plant Sciences 2 

 จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางพืชศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู   ทักษะ   เจตคติ   แรงจูงใจ   และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวชิาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพ  นั้น ๆ  
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 
 
5003803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสัตวบาล 2   2(90) 
 Preparation for Professional Experience in  Animal Husbandry 2 

 จัดใหมีกิจกรรม   เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบกาณ 
วิชาชีพทางสัตวบาล ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคต ิ แรงจูงใจ     และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานใน
วิชาชีพนัน้ ๆ 

 
5003804 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีการเกษตร 2          2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Agricultural  Technology 2 
   จัดใหมีกิจกรรม     เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 

วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตรในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ    การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู    ทักษะ เจตคติ   แรงจูงใจ  และ
คุณลักษณะท่ี  เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

   
5003805 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการสงเสริม และส่ือสารการเกษตร 2          2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Agricultural  
 Promotion Extension 2 

 จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางการสงเสริมและส่ือสารการเกษตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ       
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ 
ซ่ึงเกี่ยวของกบังานในวิชาชีพนั้น ๆ 
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5004101 การปรับปรุงพันธุพืช         3(2-2) 
 Crop Improvement  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :   4032401 พันธุศาสตร 

            ความสําคัญ     และวัตถุประสงคของการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอด
ลักษณะและอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตอการแสดงออกของพืช      หลักวิธีการตาง  ๆ   
ในการปรับปรุงพันธุพืชท้ังชนิดผสมตัวเอง และผสมขาม        การปรับปรุงพันธพืช
ใหมีความตานทานตอโรคและแมลง   การปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทานตอ
สภาพแวดลอม  ท่ีไมเหมาะสม การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในงาน
ปรับปรุงพันธุพืช 
ปฏิบตัิการ 
1. ศึกษาทางสัณฐานวิทยาของดอก 
2. เทคนิคการทดสอบละอองเกสรและการผสมเกสร 
3. การเพิ่มชุดโครโมโซมโดยสารเคมี 
4. การประยกุตใชเทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุพืช 
5. การคัดเลือกพนัธุตานทานทางโรคและแมลง 
6. การคัดเลือกพนัธุตานทานตอสภาวะแวดลอมท่ีไมเหมาะสม 
7. การคัดเลือกพนัธุเพื่อคุณภาพ 
8. การใชรังสีในการปรับปรุงพันธุ 
9. การอนุรักษเช้ือพันธุกรรมพชื 
10. เทคนิคการทดลอง 

 

5004102 เทคนิคการปรับปรุงพันธุพชื         3(2-2) 
 Crop Improvement Techniques 

 เทคนิคท่ัวไปและเทคนิคใหม ๆ   ในการผสมพันธุพืชและการปรับปรุงพันธุ
โดยการนําเขาการคัดเลือกพนัธุและการผสมขาม   และการใชประโยชน ของ
ลักษณะ    ดีเดนเหนือพอแม 
ปฏิบตัิการ   เนนการปรับปรุงพันธุพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ     และของ  

                           ทองถ่ิน 
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5004103 การผลิตเมล็ดพันธุพืช  3(2-2) 
 Seed Production 

 ประโยชนและความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุพืช ปญหาเมล็ดพนัธุพืช 
ลักษณะทางพนัธุกรรมและสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกบัการผลิตเมล็ดพันธุ การผลิต
เมล็ดพันธุแบบตาง ๆ   การเก็บเกีย่วและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ และหลักการรับรอง
เมล็ดพันธุพืช 
ปฏิบตัิการ     ปลูกแบบผสมเปดและลูกผสม การผสมพันธุ     การตรวจแปลงใหมี
ความบริสุทธ์ิในสายพันธุ การเก็บเกีย่ว การบม การลาง การลดความชื้น การ
ตรวจสอบความ บริสุทธ์ิ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

 
5004104 เมล็ดและเทคนิคเก่ียวกับเมล็ด         3(2-2) 
 Seeds and Seed Technology 

 ความหมายของเมล็ด กําเนดิ รูปรางลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด 
ความสําคัญของเมล็ดตอการเกษตรกรรม ความมีชีวติและความยาวนานของการมี
ชีวิตองคประกอบทางเคมี การงอก การพกัตัว และวิธีแกการพักตวั เทคนิคในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดานความบริสุทธ์ิ ความงอก  ความแข็งแรง  ความช้ืน
องคประกอบทางเคมี สภาพท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพ
ของเมล็ด  
ปฏิบตัิการ  ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในดานตาง ๆ เชน การสุมตัวอยาง การ
ตรวจสอบความบริสุทธ์ิ เมล็ดพันธุ การทดสอบความงอก ความแข็งแรง การทดสอบ
ทางชีวเคมี การตรวจหาองคประกอบทางเคมี การเรงอายุเมล็ดพันธุ 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 
 

5004105 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ         3(2-2) 
 Technology of Seed Production 

  ประโยชนและความสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ  การเกิดและพัฒนาการ 
องคประกอบทางเคมี   คุณสมบัติทางกายภาพ คุณภาพของเมล็ด  การงอก การฟกตัว  
วิธีแกการฟกตวัของเมล็ด     เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อ
การคาในประเทศไทย   ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต การปลูกและการดูแลรักษาการเก็บ
เกี่ยว การเก็บรักษา เทคนิคการทดสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุดานตางๆ  การปรับปรุง
คุณภาพเมล็ดพันธุและหลักเกณฑการรับรองเมล็ดพันธุพืช 
ปฏิบตัิการ      ผลิตเมล็ดพันธุ และทดสอบเมล็ดพันธุดานตาง ๆ เชน การเก็บตัวอยาง 
การวิเคราะหความบริสุทธ์ิเมล็ดพันธุ  ความบริสุทธ์ิสายพันธุ การลดความช้ืน การ
ตรวจสอบความงอกและความแข็งแรง การตรวจสอบทางชีวเคมี และองคประกอบ
ทางเคมี การเรงอายุเมล็ดพันธุ 

 
การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร         2(1-2) 5004201 

 Agricultural Product Contest 
 ความสําคัญและประโยชนของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดําเนิน 
งานและการจดัการประกวด    การเตรียมผลผลิตเขาประกวด      หลักเกณฑในการ
พิจารณาตัดสินผลิตผลทางการเกษตร การเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณในการ
ประกวดผลิตผลเกษตร 
ปฏิบตัิการ 1. เตรียมผลิตผลการเกษตรเพื่อเขาประกวด  

                   2. เตรียมสถานท่ีประกวด 
            3. การตัดสินผลิตผลทางการเกษตร 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 

 
5004501         กฎหมายการเกษตร       3(-3-0)  
 Agricultural Law 
  ความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร  สาระสําคัญในกฎหมายฉบับ

ตาง ๆ เชน พ.ร.บ.พันธุพืช  พ.ร.บ.ปุย  พ.ร.บ.วัตถุมีพษิ  พ.ร.บ.โรคสัตว  พ.ร.บ.        
ชลประทาน  พ.ร.บ.ประมง  พ.ร.บ.ปาไม  พ.ร.บ.เมล็ดพนัธุ  พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ร.บ. 
ปาสงวนแหงชาติ  พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ เปนตน 

 
5004801 การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 3        5(450) 
 Field Experience in Agriculture 3 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานเกษตรศาสตร ณ สถานท่ีซ่ึง
สถาบันกําหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง    มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 

 
5004802 การฝกประสบการณวิชาชีพพืชศาสตร 2        3(250) 
 Field Experience in Plant Sciences 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานพืชศาสตร ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบัน
กําหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอผลงานและ
รายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 

 
5004803 การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวบาล 2        3(250) 
 Field Experience in Animal Husbandry 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานสัตวบาล ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบัน
กําหนด จนทําใหเกดิความมั่นใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอผลงานและ
รายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                    น(ท-ป) 
 
5004804 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร 2        3(250) 
 Field Experience in Agricultural Technology 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ สถานท่ี
ซ่ึงสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีการเสนอ
ผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 

 
5004805 การฝกประสบการณวิชาชีพการสงเสริมและส่ือสารการเกษตร 2        3(250) 
 Field Experience in Agricultural Promotion and Extension 2 

 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานการสงเสริมและส่ือสารการ 
เกษตร ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบันกําหนด จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง     มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณ
วิชาชีพแลว 

 
5004901 โครงการพิเศษ         3(3-0) 
 Special Project 

 การนําความรู ประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการท่ีเกี่ยวของกับงานท่ี
เรียน 

 
5004902 ปญหาพิเศษ         3(3-0) 
 Special Problems 

 ศึกษาคนควาปญหาการเกษตรท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีเรียน  รายงานคนควาของ
นักศึกษาจากการทดลองดานตางๆ  หรือการทดลองจากส่ิงประดิษฐรวมถึงภูมิปญญา 
ทองถ่ิน  หรือดําเนินการวิจยัหรือการออกแบบสอบถามบุคคลตาง  ๆ 
 

5004903 วิทยานิพนธ         3(3-0) 
 Undergraduate Thesis 

 ดําเนินการทดลองวิจัยทางเกษตรท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีเรียน และเสนอในรูป
รายงานการวิจยั 
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5004904 สัมมนาทางการเกษตร         1(0-3) 
 Seminar in Agriculture 

 การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกีย่วกบัวิทยาการใหม ๆ การรวบรวม     
ขอมูลตาง ๆ รวมท้ังปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานของประเทศไทย และ/หรือของ
ตางประเทศ 

 
5004905   การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับการเกษตร                  3(2-2) 

Experimental Design in Agriculture 
 หลักการวางแผนการทดลอง  การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผน การทดลอง
แบบตาง ๆ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการ
วางแผนการทดลอง  และวิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร 

 

5004906 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตร         3(2-2) 
 Experimental Design and Statisics in Agro-Industry 
  หลักการวางแผนการทดลอง       การสุมตัวอยาง        แผนการทดลองแบบ

แจกแจงทางเดยีวและหลายทาง  แผนการทดลองแบบลาตินสแคว  การทดลองแบบ
แฟคทอเรียล      แผนการทดลองแบบสปลิตพล็อต         การวิเคราะหวาเรียนซและ
โควาเรียนซ        การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวางแผนการทดลอง       และ
การวิเคราะหสถิติท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร 
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หมูวิชาปฐพีวิทยา  
(501) 

 
 

หมูวิชาปฐพีวทิยา    ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา   
ออกเปนดังนี ้
 

   1.  ปฐพีวิทยาท่ัวไป                        (501-1--) 
  2.  ความอุดมสมบูรณของดิน                                                                (501-2--) 

          3.  การอนุรักษดนิและน้ํา                                                                      (501-3--) 
                                         4.  การจัดการดนิ                                                                                   (501-4--) 

              5.  ธรณีวิทยา                                                                                         (501-5--) 
              6.  ปุยและการใชปุย                                                                              (501-6--) 
              7.  ฟสิกสทางดิน                                                                                   (501-7--) 
              8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                             (501-8--) 
              9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วทิยานิพนธ โครงการศึกษา 
                    เอกเทศ      การสัมมนาและการวิจัย                                                (501-9--) 
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หมูวิชาปฐพีวิทยา  (501)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5011101 
5013201 
5013202 
5013301 
5013302 
5013401 
5013601 
5014501 
5014601 

3611101 
3613201 
3613202 
3613301 
3613302 
3613401 
3613603 
3164403 
3614601 

 

ปฐพีวิทยา                 
ความอุดมสมบูรณของดิน 
ธาตุอาหารพืช 
การอนุรักษดนิและน้ํา 
เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา       
การจัดการดนิ            
ปุยและการใชปุย 
การสํารวจและการจําแนกดนิ 
เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 

 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาปฐพีวิทยา (501) 

 
รหัส 

 
5011101  

 
 
 
 
 
 
 
 

5013201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป)   
 
ปฐพีวิทยา                                                                                                              3(2-2) 
Soil Science                  
               ความสําคัญของดิน การกําเนิดดนิ คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ
ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูก
พืช การพังทลายของดิน การอนุรักษดนิและน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย                    
ปฏิบตัิการ  การกําเนิดดนิ การวิเคราะหคุณสมบัติตาง ๆ ของดิน การหาความช้ืนของ
ดิน การศึกษาตัวอยางปุย      การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุยโดยการปลูก   หรือ
ทดลอง การทําปุยหมัก การใชปุยอินทรียในแปลงทดลอง 

  

 
ความอุดมสมบูรณของดิน                                                                                     3(2-2) 
Soil Fertility                                   
         ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช         ธาตุอาหารและความเปนประโยชน 
ความสัมพันธของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการ
ปรับปรุงดิน      ปญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศไทยและการ
แกปญหา 
ปฏิบตัิการ  การตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดิน วิเคราะหดนิ วิเคราะหพืช ศึกษา
ความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในดินที่มีระดับความสมบูรณแตกตางกัน 
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รหัส 
 

5013202 
 

 
 
 
 
 
 

5013301 
 
 
 
 
 
 
 

5013302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                              น(ท-ป) 
 
ธาตุอาหารพชื                                                                                                        3(2-2) 
Plant Nutrition                   
         ลักษณะและคุณสมบัตขิองธาตุอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช อาการ
ขาดธาตุอาหารพืช และการแกไข ความสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของพืชตอ
ความอุดมสมบูรณของดิน 
ปฏิบตัิการ  ปลูกพืชทดสอบการใชธาตุอาหารของพืช ศึกษาลักษณะอาการท่ีพืช
แสดงออกเม่ือขาดธาตุอาหารบางชนิด 
 
การอนุรักษดนิและน้ํา                                                                                            3(2-2) 
Soil and Water Conservation 
          ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพังทลายของดิน  มาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา 
ความสัมพันธระหวางการจดัการน้ํากับการอนุรักษดินและนํ้า 
ปฏิบตัิการ  การผลิตวัสดุอินทรียและการใชวัสดุคลุมดินเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา     
การปลูกพืชคลุมดิน  การทําข้ันบันได  การปลูกพืชสลับกับแนวแปลงหญา  การ
วางแผนการเพาะปลูกพืชไดเหมาะกับสภาพของดิน 
 
เทคนิคและการใชดิน-ปุย-น้ํา                                                                                  2(1-3) 
Soil, Fertilizer, Water Techniques and Usage 
          บทบาทของดิน ปุย น้ํา ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การประเมิน ความ
อุดมสมบูรณ   การเตรียมดนิและการปรับปรุงดิน     เทคนิคการใชปุยและผลตกคาง 
สถานะของนํ้าในดิน ความตองการน้ําของพืช  เทคนิคการใหน้ําและระบายนํ้า การ
จัดระบบความสัมพันธของดิน ปุย  และนํ้า  เพื่อการเพิ่มผลผลิตในพืชท่ีมีความสําคัญ
ของเศรษฐกิจ 
ปฏิบตัิการ  การเตรียมดินวิธีตาง ๆ วิธีการใชปุย การจัดระบบการใหน้ํากับพืชฝก
ปฏิบัติการจัดการดิน-น้ํา-ปุย ในพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
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รหัส 
 

5013401 
 
 
 
 
 
 

5013601 
 
 
 
 
 
 
 
 

5014501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                        น(ท-ป) 
 
การจัดการดิน                                                                                                         3(2-2) 
Soil Management                           
          วัฏจักรของนํ้า  ความตองการน้ําของพืช ความเส่ือมโทรมของดินและการควบคุม 
การรักษาและปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ และความสามารถในการใหผลผลิตของดิน     
ปฏิบตัิการ   การจัดการดิน  โดยวิธีการท่ีถูกตอง  เพื่อทดลองกับการปลูกพืช วิธีการ
รักษาความอุดมสมบูรณของดิน 
 
ปุยและการใชปุย                                                                                                     3(2-2) 
Fertilizer and Usage                        
          ความหมายและความสําคัญ  ประเภท   คุณสมบัติของปุย  วัสดปุุย การวเิคราะห
และการผสมปุย      วิธีการผลิตและการเก็บรักษาปุย     การใชปุยใหเหมาะสมกับพชื 
วิธีการใหปุยแกพืช 
ปฏิบตัิการ 1. ศึกษาตวัอยางปุยชนิดตาง ๆ การตรวจสอบปุยและการผสมปุย 
           2. วิธีการใหปุยกับพืชแบบตาง ๆ 
                 3. ชนิดของปุยท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช 
 
การสํารวจและการจําแนกดิน                                                                                 3(2-2) 
Soil Survey and Classification 
        การสํารวจและการจําแนกดิน   โดยอาศัยพื้นฐานทางสัณฐานวิทยา การกําเนดิและ
คุณสมบัติของดิน     ประโยชนของการสํารวจและการจาํแนกดิน  การศึกษาชุดดินท่ีมี
ความสําคัญทางการเกษตร 
ปฏิบตัิการ   การสํารวจดินภาคสนาม    ตรวจสอบคุณสมบัติของดินเบ้ืองตน 
การทําหนาตัดดิน การเขียนแผนท่ีดิน ฯลฯ การสํารวจชุดดินในพื้นท่ี 
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รหัส 
 

5014601 
 

                    ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                                  น(ท-ป) 
 
เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย                                                                           3(2-2) 
Fertilizer Technology and Usage 
         บทบาทของปุยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร    แหลงท่ีมาของปุย
ขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปุย   การใชประโยชนของปุยเคมี ปญหาและความ
เสียหายเกีย่วกบัสภาพลอมเนื่องจากการใชปุยและวิธีการแกปญหา 
ปฏิบตัิการ   ทดสอบคุณภาพระหวางปุยจริง และปุยไมไดมาตรฐาน 
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หมูวิชาพืชไร  
 (502) 

 
 

หมูวิชาพืชไร       ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน   
ดังนี ้
 1.  พืชหัว                    (502-1--) 
 2.  พืชน้ํามัน                  (502-2--) 
 3.  ธัญพืช      (502-3--) 
 4.  พืชเสนใย (502-4--) 
 5.  พืชเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม (502-5--) 
 6.  พืชอาหารสัตว (502-6--) 
 7.  การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุพืช (502-7--) 
 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (502-8--) 
 9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ  (502-9--) 
       การสัมมนา และการวิจัย 
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หมูวิชาพืชไร    (502)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5021101 
5021301 
5021501 
5022101 
5022102 
5022201 
5022301 
5022401 
5022501 
5022502 
5022503 
5022504 
5022601 
5023201 
5023501 
5023502 
5023503 
5023504 

 

3621102 
3621301 
3621401 
3622101 
3622102 
3622201 
3622302 
3622401 

- 
- 

3622406 
3622407 
3622601 
3623202 

- 
- 

3623408 
3623409 

หลักพืชไร 
ธัญพืช 
พืชไรเศรษฐกจิ 
พืชหัว 
มันสําปะหลัง 
พืชน้ํามัน 
ขาว 
พืชเสนใย 
พืชไรเศรษฐกจิ 1  
พืชอุตสาหกรรม 
ออย 
สับปะรด 
พืชอาหารสัตว 
มะพราว 
พืชไรเศรษฐกจิ 2 
พืชเคร่ืองดื่ม 
ยางพารา 
ยาสูบ 
 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา  พืชไร   (502) 

 
รหัส 

 
5021101  

 
 
 
 
 

5021301 
 
 
 
 
 
 
 
 

5021501 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป)   
         
หลักพืชไร                                                                                                           3(2-2) 
Principles of Agronomy 
        ความหมายและความสําคัญ  การจําแนกพืชไร สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลชนิดและ
พันธุพืชท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน     วิธีการปลูก การบํารุงรักษา  ศัตรูท่ีสําคัญการเก็บเกีย่ว  
การเก็บรักษาและการจําหนาย 
 
ธัญพืช                                                                                                                3(2-2) 
Cereal Crops 
         ความหมายและความสําคัญของธัญพืช ชนิดของธัญพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
พันธุและการปรับปรุงพันธุ   การเขตกรรม   การดูแลรักษา     การปองกันกําจดัโรคและ
แมลงศัตรูพืช การเก็บเกีย่วการแปรรูปและการจําหนาย 
ปฏิบตัิการ    ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของธัญพืช อยางนอย  3  ชนิด  เชน    ขาว  
ขาวสาลี ขาวโพด ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และความรูเกีย่วกบั
การผลิตระบบการผลิตและการตลาดของธัญพืช 
 
พืชไรเศรษฐกิจ                                                                                                 3(2-2) 
Economic Field Crops 
         ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติบํารุงพืชเศรษฐกจิ   การปลูกขาวและ 
พืชไรชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน     ตัวอยางพืชท่ีควรสงเสริมใหปลูกเพื่อ
เศรษฐกิจ      ประโยชนและหลักการพิจารณาทําไรนาสวนผสม      เพื่อเพ่ิมรายไดของ
เกษตรกร 
ปฏิบตัิการ  บํารุงรักษาพืชเศรษฐกิจ 
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รหัส  
 

5022101 
 
 
 
 
 
 
 
 

5022102 
 
 
 
 
 

5022201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป) 
 
พืชหัว                                                                                                                    3(2-2) 
Root Crops       
          ความสําคัญ     ประโยชนและชนดิของพืชหัว ลักษณะทางพฤกษศาสตร   พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ     การเขตกรรม   การดูแลรักษา  การปองกันกําจดัโรค และแมลงศัตรู  
การเก็บเกีย่ว การแปรรูป และการจําหนาย                                
ปฏิบตัิการ  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรอยางนอย 3 ชนิด เชน  มันสําปะหลัง มันเทศ 
ศึกษานอกสถานท่ี เพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณ  และความรูเกีย่วกบัการผลิต ระบบ 
การผลิต และการตลาดของพืชหัว 
 
มันสําปะหลัง                                                                                                     2(1-3) 
Cassava                  
          ประวัติ และ ความสําคัญของมันสําปะหลัง        ปญหาการปลูกมันสําปะหลังใน 
ประเทศ      ลักษณะทางพฤกษศาสตร    พันธุและการเลือกพันธุ       การปรับปรุงพันธุ  
การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การปลูกพืชแซม 
 
พืชน้ํามัน                                                                                                           3(2-2) 
Oil Crops 
          ความสําคัญ  ประโยชนและชนดิของพืชน้ํามัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ     การเขตกรรม การดูแลรักษา      การปองกันกําจดัโรคและแมลงศัตรู  
การเก็บเกีย่ว การแปรรูปและการจําหนาย 
ปฏิบตัิการ   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรพืชน้ํามันอยางนอย  3  ชนิด   เชน     ละหุง 
ทานตะวัน     งานศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และความรูเกีย่วกบั 
การผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชนํ้ามัน 
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รหัส 
 

5022301 
 
 

                                           ชือ่และคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 
 
ขาว                                                                                                                   2(1-3) 
Rice 
          ประวัติ  ความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร     พันธุและการคัดเลือกพันธุขาว 
ประเภทของการทํานา  การปลูกและการบํารุงรักษา  ศัตรูและการปองกันกําจัด การเก็บ
เกี่ยว การจําแนกคุณภาพขาว ตลาดและการจําหนาย  
 

5022401 
 
 
 
 
 
 
 
 

5022501 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืชเสนใย                                                                                                         3(2-2) 
Fiber Crops             
        ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชเสนใย   ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและ
การปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา  การปองกันกําจดัโรคและแมลงศัตรู การ
เก็บเกีย่วการแปรรูปและการจําหนาย                 
ปฏิบตัิการ    ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเสนใยอยางนอย  3  ชนิด  เชน ฝาย 
ปอแกว   ปอกระเจา        ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนักศกึษามีประสบการณ และความรู 
เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิตและการตลาดพืชเสนใย 
 
พืชไรเศรษฐกิจ 1                                                                                              3(2-2) 
Economic Field Crops 1 
        ความสําคัญของเศรษฐกิจ  พฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนดิตาง ๆ  แหลงปลูก
พันธุ และดินท่ีเหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจดัโรคและแมลงศัตรู 
การปลูกขาวและพืชไรท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน   ประโยชนและหลักการพิจารณาทําไรนา
สวนผสม 
ปฏิบตัิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ และดําเนนิการ
ปลูก ดูแลรักษาจนถึงเก็บเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอยางนอย  2  ชนิด เชน พชืตระกูลหญาและ
ตระกูลถ่ัว อยางละหน่ึงชนดิ รวมท้ังศึกษา   นอกสถานท่ีเกี่ยวกับไรนาสวนผสม 
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รหัส  
 

5022502 
 
 
 
 
 
 
 
 

5022503 
 
 
 
 
 

5022504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                น(ท-ป) 
 
พืชอุตสาหกรรม                                                                                               3(2-2) 
Industrial Field Crops 
         ความสําคัญ   ประโยชนและชนดิของพืชอุตสาหกรรม   ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
พันธุและการปรับปรุงพันธุ     การเขตกรรม   การดูแลรักษา   การปองกันกําจดัโรค และ
แมลงศัตรูการเก็บเกีย่ว การแปรรูปและการจําหนาย 
ปฏิบติการ   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอุตสาหกรรมอยางนอย 3 ชนิด  เชน 
ออย  สัปปะรด  ยางพารา  ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณและความรู
เกี่ยวกับการผลิต ระบบการผลิต และการตลาดของพืชอุตสาหกรรม 
  
ออย                                                                                                                   2(1-3) 
Sugarcane 
         ประวัตแิละความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการคัดเลือกพันธุออย 
การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา  ศัตรูและการปองกันกําจัด การตรวจเปอรเซ็นต 
น้ําตาล การขนสงและการจาํหนาย   วิธีการผลิตน้ําตาล จากออย ภาวะการตลาด 
  
สับปะรด                                                                                                           2(1-3) 
Pineapple 
         ความสําคัญ    ประวัตคิวามเปนมาของสับปะรด     ลักษณะทางพฤกษศาสตร การ 
จําแนกพันธุ  ลักษณะประจาํพันธุ  การขยายพันธุ  การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
การแปรรูป การจําหนาย 
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รหัส  
 

5022601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5023201 
 
 
 
 
 

5023501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป) 
 
พืชอาหารสัตว                                                                                                   3(2-2) 
Forage Crops 
         การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว   ลักษณะทางพฤกษศาสตร    คุณคา
ทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและถ่ัว   การเก็บเกีย่วและการเก็บรักษา 
การแปรรูปและการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว  การเก็บรวบรวมตัวอยางอาหารสัตว
ตาง ๆ  
ปฏิบตัิการ     ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช    อาหารสัตว      ท ั้งพืชตระกูลถ่ัว  
ฝกปฏิบัติการทํา Herbarium   ฝกปฏิบัติการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว  เชน   การทําหญา 
และถ่ัวแหง การทําหญาและถ่ัวหมัก ศึกษานอกสถานท่ี 
 
มะพราว                                                                                                             2(1-3) 
Coconut          
          ประวัตแิละความสําคัญของมะพราว    ลักษณะทางพฤกษศาสตร   พันธุ  และการ       
คัดเลือกพันธุ  การขยายพันธุ  การปลูก  การบํารุงรักษา  การปองกันกําจัดโรคและแมลง  
การเก็บเกีย่ว การแปรรูป ผลผลิตของมะพราว การจดัการและการตลาด 
 
พืชไรเศรษฐกิจ  2                                                                                              2(1-3) 
Economic Field Crops 2     
          เลือกเรียนพืชเศรษฐกจิท่ีเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน   อยางนอย  3  ชนิด  จะตอง 
ไมซํ้ากับท่ีเลือกเรียน   ในพืชไรเศรษฐกิจ 1     โดยแตละชนิดศึกษาเกีย่วกับความสําคัญ    
ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ หลักการปฏิบัติบํารุงรักษา การขยายพันธุและปรับปรุง
พันธุ การเก็บเกี่ยว การจัดจําหนาย การใชเทคนิคตาง ๆ ในการผลิตและการแปรรูป 
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รหัส 
 

5023502 
 
 
 
 
 

  
 
 

5023503 
 
 
 
 
 

5023504 

                                     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                             น(ท-ป) 
             
พืชเคร่ืองดื่ม                                                                                                       3(2-2) 
Beverage Crops 
          ความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ ถ่ินกําเนดิ แหลงผลิตท่ีสําคัญในประเทศและตางประเทศ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  พันธุ  สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การเขตกรรม  การดูแลรักษา 
การปองกันกําจัดโรค  และแมลงศัตรูพืช การเก็บเกีย่ว การแปรรูปและการตลาด   
ปฏิบตัิการ     ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชเคร่ืองดื่มอยางนอย  3  ชนิด เชน ชา 
กาแฟ   โกโก   ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหนกัศึกษามีประสบการณ และความรูเกี่ยวกบัการ
ผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชเคร่ืองดื่ม 
 
ยางพารา                                                                                                            2(1-3) 
Rubber 
          ประวัติ    ความสําคัญของยางพารา    ลักษณะทางพฤกษศาสตร       พันธุและการ
คัดเลือกพันธุ   การขยายพันธุ     ขอพิจารณาในการปลูก   วิธีปลูก   การบํารุงรักษา    การ
กรีดยาง    การแปรรูป   การจดัการและการตลาด    
 
ยาสูบ                                                                                                                 2(1-3) 
Tobacco 
          ประวัตแิละความสําคัญ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร   พันธุและการคัดเลือกพันธุ  
การปลูกและบํารุงรักษา การเก็บเกีย่ว การบม การจัดคุณภาพของใบยา 
 

 

 



 525 

หมูวิชาพืชสวน   
(503) 

 
 

 หมูวิชาพืชสวน  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 1.  พืชสวนท่ัวไป    (503-1--) 
 2.  พืชประเภทผัก    (503-2--) 
 3.  พืชประเภทไมดอกไมประดับ    (503-3--) 
 4.  พืชประเภทผลไม    (503-4--) 
 5.  วิทยาการจดัการเกีย่วกับพืชสวน    (503-5--) 
 6.     (503-6--) 
 7.     (503-7--) 
 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ    (503-8--) 
             9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ                     (503-9--) 
                   การสัมมนาและการวิจยั 
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หมูวิชาพืชสวน  (503)   
 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
น(ท-ป) 

5032101 
5032201 
5032301 
5032501 
5033201 
5033202 
5033203 
5033204 
5033301 
5033302 
5033401 
5033402 
5033403 
5033501 
5033502 
5033503 
5034101 
5034301 
5034302 
5034303 
5034304 
5034401 
5034402 
5034403 
5034404 

 

3632101 
3632201 
3632301 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3633401 
3633406 
3634405 
3633501 
3633502 

- 
3634102 

- 
3634305 
3634306 
3634307 

- 
- 
- 

3634404 

หลักการพืชสวน 
การผลิตผัก 
ไมดอกไมประดับ 
การปลูกและขยายพนัธุพืช 
การผลิตผักเพื่อการคา 
การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม 
การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม 
เห็ดและการผลิตเห็ด 
การผลิตไมดอกเพื่อการคา 
การเพาะเล้ียงกลวยไม 
หลักการไมผล 
ทุเรียน 
มะมวง 
หลักการขยายพันธุพืช 
การจัดการสถานเพาะชํา 
การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี 
พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
การผลิตไมประดับ 
การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่การคา 
ไมหัวและไมเล้ือย 
การจัดการสนามหญา 
ไมผลเมืองรอน 
ไมผลกึ่งเมืองรอน 
ไมผลเมืองหนาว 
ไมผลทางอุตสาหกรรม 
 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

2(1-2) 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-3) 

3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
น(ท-ป) 

5034405 
5034501 
5034502 
5034503 

- 
3634413 

- 
- 

ไมผลเศรษฐกจิ 
การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย 
การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
พืชช้ันสูง 

 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาพืชสวน  (503) 

 
รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5032101 หลักการพืชสวน         3(2-2) 
  Introduction to Horticulture 

ความหมายและการจัดแบงพชืสวน โครงสรางของพืชสวน กรรมวิธีสําคัญ 
ท่ีเกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต และพัฒนาการของพืช 
หลักการปลูก บํารุง และปรับปรุงพืช ฮอรโมนกับพืชสวน หลักการทําสวน 
ปฏิบตัิการ  ศึกษาโครงสรางการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ  การปลูก 
บํารุงรักษาพืชสวน 

 
5032201 การผลิตผัก   3(2-2) 
 Principles of Vegetable Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน 

 ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก การจําแนกและการแบงชนิดของ
พืชผัก ชนิด และลักษณะประจําพันธุ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก 
และวิธีเรงการงอกของเมล็ดพันธุผัก การขยายพนัธุ การคัดเลือกพันธุ ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเจริญเติบโต การปลูกและการดแูลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกีย่ว  
การตัดแตง การบรรจุและการจัด จําหนาย เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมโดยไมใชดิน  
ปฏิบตัิการ  การปลูกและดูแลรักษา วิธีการเก็บเกีย่ว การตัดแตง การจัด การบรรจุ     

 การจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

5032301 ไมดอกไมประดับ               3(2-2) 
 Floriculture and Ornamental Plants 

 ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การจดัแบงประเภทของ 
ไมดอกไมประดับ  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ  อุปกรณท่ีใชปลูก 
วิธีการปลูกและการปองกันจาํกัด  การเก็บเกี่ยว และการจดัการหลังการเก็บเกีย่ว   
 การตลาดและการจัดจําหนาย 
ปฏิบตัิการ  การผลิตกลาไมดอก การขยายพันธุไมดอกไมประดับ วิธีการปลูกไมดอก     
ไมประดับ ประเภทตาง ๆ  การตัดแตงไมประดับ การดูแลรักษาและการจัดการไม
ดอกไมประดบัเพื่อจําหนาย 

 

5032501 การปลูกและขยายพันธุพืช               2(1-2) 
 Planting and Plant Propagation 

 ศึกษาปญหาการปลูกพืชและขอมูลในการผลิตพืชชนิดตาง ๆ   ในประเทศ
ไทย แนวการเพิ่มผลผลิต นโยบายดานการปลูกพืชของรัฐบาล และการสํารวจ
ภาวะการปลูกพืชในทองถ่ิน การเลือกทําเลปลูกพืช การแกไขการสูญเสียความอุดม
สมบูรณของดิน การอนุรักษดินและน้ํา การใชปุยโดยท่ัวไป การใชและเก็บรักษา
เคร่ืองมือท่ีใชในการปลูกพืช การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกไมดอก  ไมประดับ 
การปลูกพืชไรและการปลูกไมผล ตลอดจนการขยายพันธุ ศัตรูพืชและการปองกัน
กําจัด  การเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การตลาด 

 
5033201 การผลิตผักเพื่อการคา               3(2-2) 
 Vegetable Production for Commercial 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032201 การผลิตผัก 

 ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก การเลือกพื้นท่ีและปรับปรุง    
สภาพแวดลอมใหเหมาะกับการผลิตผัก โดยเลือกผักท่ีเหมาะสมของแตละทองถ่ิน  
การวางแผนการผลิตผักเปนการคา การเตรียมพื้นท่ีปลูก การปลูก  การปฏิบัติ
บํารุงรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช ผัก  วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแตงและการบรรจุ
หีบหอ  การจัดจําหนายในรูปแบบตาง ๆ  การทําบัญชี 
ปฏิบตัิการ  การปลูกและดูแลรักษา เก็บเกีย่ว ตดัแตง หีบหอ จําหนาย  
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 

 
5033202 การผลิตผักเพื่ออุตสาหกรรม               3(2-2) 
 Vegetable Production for Industry 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032201 การผลิตผัก 

 การศึกษา สํารวจพืชผักท่ีเหมาะสมกับการผลิตเปนอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะ
พืชผักท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินนั้น ๆ  ประเภทตาง ๆ    ทางอุตสาหกรรมท่ีใชผัก
เปนวัตถุดิบการเตรียมพื้นท่ีปลูก   การปฏิบัติดูแลรักษา   การปองกันกาํจัดศัตรูพืชผัก   
วิธีการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมกบัระบบอุตสาหกรรม การจดัจําหนาย 
ปฏิบตัิการ   ดูแลรักษา การเก็บเกีย่ว การตัดแตง การจดัจาํหนาย  

 
5033203 การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม               3(2-2) 
 Vegetable Production for Commercial and Industry 
 วิธีท่ีตองเรียนมากอน  : 5032201  การผลิตผัก 

 ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก  เลือกชนิดผักท่ีเหมาะสมในการ
ทําเปนการคาและ หรืออุตสาหกรรม   โดยเฉพาะพืชผักท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินนั้น ๆ          
การเลือกพื้นทีแ่ละสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการผลิตผัก   การวางแผนและการ
จัดการผลิตผัก การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การปองกนั  กําจัดศัตรูพืชผัก การเกบ็
เกี่ยววิธีการตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับพืชผัก การตัดแตงทําความสะอาด การบรรจุหีบหอ 
การจัดจําหนายการทําบัญชี 
ปฏิบตัิการ   การปลูกและดแูลรักษา การปองกันกําจดัศัตรูพืช การเกบ็เกี่ยว      การ
ตัดแตง  และการจดัจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5033204 เห็ดและการผลิตเห็ด                               3(2-2) 
 Mushroom and Mushroom Production 

 ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด  
ชีววิทยาของเห็ด การจดัแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกบัการเพาะเห็ด  
วิธีการเพาะเล้ียงเช้ือเหด็ ศัตรูเห็ด เหด็ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย  แหลง
ผลิตเห็ดในประเทศไทย เหด็พิษ    การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด  
ปฏิบตัิการ  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ลักษณะเสนใยและสปอรของเห็ด 
การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ  สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเล้ียงเช้ือเห็ด
บริสุทธ์ิจากเนื้อเยื่อกานดอก กลีบดอก และสปอร การตอเช้ือ การผลิตหัวเช้ือเหด็จาก
เมล็ดธัญพืช และอินทรียวตัถุอ่ืน ๆ การผลิตเห็ดชนิดตาง ๆ การถนอมและแปรรูป
เห็ด 

 
5033301 การผลิตไมดอกเพ่ือการคา               2(1-2) 
 Floriculture Production for Commercial 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032301 ไมดอกไมประดับ  
 ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมดอก ความสําคัญและประโยชนของไมดอก 
คุณลักษณะของไมดอกท่ีผลิตเปนการคา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตไมดอกเพื่อ 
การคา วิธีปลูก ดูแลรักษา ตดัแตง การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่วของไมตัดดอก  
จัดการตลาด และการจัดจําหนาย 
ปฏิบตัิการศึกษาตลาดของไมดอก การปลูกไมดอก และการจัดการไมดอกเพื่อการคา 

 
5033302 การเพาะเลี้ยงกลวยไม               2(1-3) 
 Orchid Culture 

 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม การจําแนกประเภทของ
กลวยไม สกุลของกลวยไมท่ีนิยมเล้ียง ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือน
และวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา ปญหาและอุปสรรคใน
การปลูกกลวยไม การประกวดและการตัดสิน การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5033401 หลักการไมผล               3(2-2) 
 Principles of Pomology 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน 

ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ ของไมผล การออก
ดอกและสรีรวทิยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล 
การเลือกพื้นทีป่ลูก การเลือกชนิดพันธุไมผลท่ีเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีและความ
ตองการของตลาด การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกไมผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบํารุง 
ไมผล วิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับไมผลแตละชนิด การเก็บเกีย่ว การปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกีย่ว และการจําหนายผลิตผล 
ปฏิบตัิการ    ศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ของไมผล ข้ันตอนการออกดอกของไมผล   
การเจริญเติบโต และการสุกของผลไม การเตรียมพื้นท่ีปลูก การเตรียมระบบน้ําใน
สวนผลไม การปลูก และการดูแลรักษาสวนไมผล 

 
5033402 ทุเรียน                2(1-2) 
 Durian 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 

 ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของทุเรียน การจําแนกพันธุ ลักษณะประจํา
พันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจําหนาย 

 
5033403 มะมวง                2(1-2) 
 Mango 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 

 ความสําคัญ ประวัติความเปนมาของมะมวง การจําแนกพันธุ ลักษณะประจํา
พันธุ การขยายพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5033501 หลักการขยายพันธุพืช               3(2-2) 
 Principles  of Plant Propagation 

 อุปกรณและการเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการขยายพันธุพืช ประโยชน
และความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพนัธุพืช  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพชื  
การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตาง ๆ การดแูลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตาง ๆ 
ในการขยายพันธุพืช  
ปฏิบตัิการ  การขยายพันธุพชืแบบตาง ๆ การดูแลรักษา  

 
5033502 การจัดการสถานเพาะชํา               3(2-2) 
 Nursery Management 

 ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของสถานเพาะชํา การจําแนกชนิด
ของเรือนเพาะชํา การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชําและส่ิงกอสราง ลักษณะของธุรกิจ
สถานเพาะชํา หลักการบริหารสถานเพาะชํา การจดัการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนใน
สถานเพาะชํา เชน ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณใหน้าํ ปุย ยาปราบศัตรูพืช และ
สารเคมีอ่ืน ๆ การฆาเช้ือวัสดุปลูก การจัดกระบะและแปลงเพาะชํา และการควบคุม
สภาพแวดลอม ในเรือนเพาะชํา การจัดพันธุไม ภายในและภายนอกเรือนเพาะชํา การ
จัดการผลิตและจําหนายพันธุไมเปนการคา 
ปฏิบตัิการ  สํารวจการจดัการธุรกิจเรือนเพาะชํา สวนเพาะชํา  

 
5033503 การจัดสวนและตกแตงสถานท่ี               3(2-2) 
 Landscape Gardening 

 ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและตกแตงสถานท่ี ทฤษฎีและ 
องคประกอบทางศิลป การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัด
สวนและหลักการจัดสวน ประเภทตาง ๆ องคประกอบของการจัดสวนการ
ดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุไม วิธีการปลูกหญาและพันธุไมในสวน  
การบํารุงรักษาสวน การคํานวณคาใชจายในการจดัสวน 
ปฏิบตัิการ  การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน คํานวณคาใชจายฝกจัดสวน 
และบํารุงรักษา 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5034101 พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร               3(2-2) 
 Spices and Medicinal Plants 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032101 หลักการพืชสวน 

 ความหมายของพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร ประโยชนของพืชเคร่ืองเทศและ
สมุนไพร พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพรที่สําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร สภาพ 
แวดลอมท่ีเหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกีย่ว การจําหนาย 

 
5034301 การผลิตไมประดับ               2(1-3) 
 Ornamental Plant Production 

 ความสําคัญและประโยชนของไมประดับ ประเภทของไมประดับ ปจจัยท่ี 
เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต อุปกรณท่ีใชในการปลูก การปลูกเพื่อการตกแตง   
วิธีการปลูก การดูแลรักษา ศัตรูและการปองกัน การจัดแตงไมประดับและการจัด
จําหนาย 

 
5034302 การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่การคา               3(2-2) 
 Commercial Floriculture and Ornamental Plants 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5032301 ไมดอกไมประดับ 

 ความตองการของตลาดไมดอกไมประดับ  การเลือกพันธุและชนดิของไม
ดอกไมประดบัผลิตเปนการคา ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตไมดอกไมประดับ การวาง 
แผนการผลิต    การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวและการจดัการหลังการ
เก็บเกีย่ว  ปญหาและการเตรียมการแกปญหาในการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคา 
ปฏิบตัิการ  ศึกษาราคาตลาดของไมดอกไมประดับในทองถ่ิน วางแผนการผลิตไม
ดอกไมประดบั การปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเก็บเกีย่ว 
และการจดัการไมดอกไมประดับเพื่อสงตลาด 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5034303 ไมหัวและไมเล้ือย               2(1-3) 
 Bulbs and Vines 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5001102  หลักพืชศาสตร  หรือ  5032101 หลักการพืชสวน 
  ประโยชนและความสําคัญทางเศรษฐกิจของไมหัว   ไมเล้ือย  ลักษณะทาง 

พฤกษศาสตร การจัดจําแนก ประเภท ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต  
การวางแผนการผลิตเพื่อจําหนาย การปลูก ดูแลรักษา การปองกันกําจดั ศัตรูการใช
เทคนิคตาง ๆ ในการขยายพันธุ   การเกบ็เกี่ยว   และการจัดการ หลักการเก็บเกี่ยว 
การจัดการในการจําหนาย  
ปฏิบตัิการ  วิธีขยายพนัธุไมหัวไมเล้ือย การวางแผน การผลิต การปลูก ดูแลรักษา  

 การจัดการเพื่อจําหนาย 
 
5034304 การจัดการสนามหญา               3(2-2) 
 Turf Management 

 ประวัติความเปนมาของการจัดสวน  ประโยชนและความสําคัญของ 
สนามหญา  การจัดทําจําแนกประเภทหญาท่ีไดรับความนิยม ปจจยัท่ีเกี่ยวของกับการ
เจริญเติบโตของหญา เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการทําสนามหญา การปลูก
หญาเพื่อการจดัสวน การขยายพนัธุและธุรกิจการทําสนามหญา การจัดการละการ
ดูแลรักษาสนามหญาประเภทตาง ๆ   
ปฏิบตัิการ  ศึกษาลักษณะหญาท่ีนิยมจัดสวนประเภทตาง ๆ วิธีการขยายพันธุหญา  
การปลูกหญาเพื่อการจัดสวนและการทําสนามหญาเพื่อการคา 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5034401 ไมผลเมืองรอน               3(2-2) 
 Tropical Fruit Crops 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลเมืองรอน พันธุและการจําแนกพันธุ การ
ขยายพนัธุ การปลูก การดูแลรักษา   การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การ
จัดจําหนาย เชน มะปราง มะขาม ทุเรียน ลางสาด เงาะ ทับทิม มังคุด มะเฟอง ฯลฯ 
ปฏิบตัิการ  ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการจัด
จําหนาย ไมผลแตละชนิด 

 
5034402 ไมผลก่ึงเมืองรอน               3(2-2) 
 Sub-Tropical Fruit Crops 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลกึ่งเมืองรอน พันธุและการจําแนกพันธุ 
การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว  การแปรรูป 
การจัดจําหนาย เชน องุน สม สตรอเบอร่ี ล้ินจี่ ฯลฯ 
ปฏิบตัิการ  ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจดั
จําหนายไมผลแตละชนิด 

 
5034403 ไมผลเมืองหนาว               3(2-2) 
 Temperate Fruit Crops 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลเมืองหนาว พันธุและการจําแนกพนัธุ  
การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป 
การจัดจําหนาย เชน แอปเปล ทอ สาล่ี  ฯลฯ 
ปฏิบตัิการ  ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป และการจัด 
จัดหนายไมผลแตละชนิด 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5034404 ไมผลทางอุตสาหกรรม               3(2-2) 
 Industrial Fruit Crops 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 

 ความสําคัญ ของไมผลอุตสาหกรรม การปลูก   การดูแลรักษา  การปฏิบัติ 
หลังการเก็บเกีย่ว  และการปรับปรุงเทคนิคดานตาง ๆ   เพื่อใชไมผลเปนวัตถุดิบทาง 
อุตสาหกรรม 
ปฏิบตัิการ   ปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว ใชเทคนิคดานตาง ๆ    เพื่อใชไมผลเปน 
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม 

 
5034405 ไมผลเศรษฐกิจ               3(2-2) 
 Economic Fruit Crops 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5033401 หลักการไมผล 

 ความสําคัญของไมผลทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุและการ
จําแนกพันธุ การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว 
การแปรรูป การจําหนาย เชน ลําไย สับปะรด สม กลวย ฯลฯ 
ปฏิบตัิการ   ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป และการจัด
หนายไมผลแตละชนิด 

 
5034501 การบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย               2(1-2) 
 Packing and Marketing 

 ความสําคัญของการบรรจุหบีหอ ลักษณะของผลิตผลท่ีจะจัดบรรจหุีบหอ 
วัสดุและอุปกรณการบรรจหุีบหอ รูปแบบของการบรรจุและการจดัจําหนาย ปญหา
และขอเสนอแนะในการบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพชืเพื่อการเกษตร               3(2-2) 
 Plant Tissue Culture in Agriculture 
                                  ความหมายและประโยชนของการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหอง  และ 

เคร่ืองมือในการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ  อาหารสําหรับการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช    การ
เตรียมช้ินสวนพืชสําหรับการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ ข้ันตอนการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและอวยัวะของพืช 
ปฏิบตัิการ  เตรียมอาหาร เตรียมช้ินสวนพชื และการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และอวยัะพืช 
ท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจทางดานพืชสวนเพื่อนํามาใชปลูกเพื่อเปนการคาและเพื่อ
ประโยชนในทางอุตสาหกรรมการเกษตร 

 
5034503 เทคโนโลยีเก่ียวกับเซลลและการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชชัน้สูง    3(2-2) 
  Cell Technology and Higher Plant Tissue Culture 
   เซลลพืชและสวนประกอบของเซลลพืช การเพาะเล้ียงเอมบริโอ  

การเพาะเล้ียงอับเรณู  การเพาะเล้ียงโปรโตพลาสต  
ปฏิบตัิการ  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการเพาะเล้ียงเซลลพืช เตรียมอาหารที่ใช
เล้ียงเอมบริโอ  อับเรณู  โปรโตพลาสต     เก็บโปรโตพลาสตบริสุทธ์ิ         และเล้ียง
โปรโตพลาสต       
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หมูวิชาสัตวบาล  (504) 
 
 

 หมูวิชาสัตวบาล  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดังนี ้
       1.  การเล้ียงสัตวปก (504-1--) 
              2.  การเล้ียงสัตวเล็ก (504-2--) 
              3.  การเล้ียงสัตวใหญ (504-3--) 
              4.  อาหารและโภชนาการ (504-4--) 
              5.  เทคนิคการเล้ียง (504-5--) 
              6.                                                                                                            (504-6--) 
              7. (504-7--) 
               8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (504-8--) 

             9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ    (504-9--) 
         การสัมมนาและการวิจยั  
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หมูวิชาสัตวบาล   (504)  
 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
น(ท-ป) 

5041101 
5041102 
5041201 
5041301 
5041401 
5041402 
5041403 
5041404 
5042101 
5042102 
5042103 
5042201 
5042202 
5042203 
5042204 
5042205 
5042301 
5042302 
5042303 
5042401 
5042501 
5042502 
5042503 
5042504 
5042505 
5042506 

3641101 
3641102 
3641201 
3641301 
3641401 
3641402 
3641403 
3641404 
3642103 
3642104 
3642105 
3642202 
3642203 
3642204 
3642205 
3642206 
3642302 
3642303 
3642304 
3642405 
3642501 
3642502 
3642503 
3642504 
3642505 
3642506 

หลักการเล้ียงสัตว 
การผลิตสัตวปก 
การผลิตสัตวเล็ก 
การผลิตสัตวใหญ 
อาหารและการใหอาหารสัตว 
อาหารและการใหอาหารสัตวปก 
อาหารและการใหอาหารสัตวเล็ก 
อาหารและการใหอาหารสัตวใหญ 
การผลิตไกเนือ้ 
การผลิตไกไข 
การผลิตนกกระทา 
การผลิตสุกร 
การผลิตกระตาย 
การผลิตแกะ 
การผลิตแพะ 
การผลิตสุนัข 
การผลิตโคเนื้อ 
การผลิตโคนม 
การผลิตกระบือ 
โภชนศาสตรสัตว 
โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก 
โรงเรือนและอุปกรณสัตวเล็ก 
โรงเรือนและอุปกรณสัตวใหญ 
การผสมเทียม 
การผสมเทียมสัตวปก 
การผสมเทียมสัตวเล็ก 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
น(ท-ป) 

การผลิตเปด 3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 

5043101 
5043102 
5043103 
5043104 
5043401 
5043402 
5043403 
5043501 
5043502 
5043503 
5043504 
5043505 
5043506 
5044401 
5044402 
5044403 
5044404 
5044405 
5044406 
5044501 
5044502 
5044503 
5044504 
5044505 
5044506 
5044507 

 

3643106 
3643107 
3643108 
3643109 
3643406 
3643407 
3643408 
3643507 
3643511 
3643515 
3643519 

- 
5043201 
3644409 
3644410 
3644411 
3642508 
3642509 
3642510 
3644512 
3644513 
3644514 
3644516 
3644517 
3644518 
3644520 

การผลิตหาน 
การผลิตนกเขา 
การฟกไขและการจัดการโรงฟก 
โภชนศาสตรสัตวปก 
โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเดี่ยว 
โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 
การผสมเทียมสัตวใหญ 
การเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน 
การจัดการของเสียจากสัตว 
เทคนิคการเล้ียงสัตวเฉพาะอยาง 
การเล้ียงสัตว 
การเล้ียงสัตวทดลอง 
โภชนศาสตรประยุกต 
การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว 
สารพิษในอาหารสัตว 
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ 
น้ํานมและผลิตภัณฑนม 
ไขและเนื้อไก 
การปรับปรุงพันธุสัตว 
การเจริญเติบโตของสัตว 
พฤติกรรมของสัตว 
การจัดการฟารมสัตวปก 
การจัดการฟารมสัตวเล็ก 
การจัดการฟารมสัตวใหญ 
เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาสัตวบาล  (504) 

 
รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 
 
5041101 หลักการเล้ียงสัตว           3(2-2) 
  Principle of Animal Science 

ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตว ความเหมาะสมของการเล้ียง
สัตวกับสภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการ
เล้ียงสัตว พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุสัตว การเล้ียงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะ
ตาง ๆ อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การ
จัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทําผลิตภัณฑ
จากสัตว บัญชีท่ีจําเปนในการเล้ียงสัตว 

 
5041102 การผลิตสัตวปก   3(2-2) 
 Poultry Production 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5041101 หลักการเลี้ยงสัตว  
 ประโยชนและความสําคัญของสัตวปก ปญหาและแนวทางแกปญหา
เกี่ยวกับสัตวปก ประเภทและชนิดของสัตวปก การคัดเลือก การผสมพันธุโรงเรือน
และอุปกรณ วิธีการเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการรักษาโรค
สัตว 
 

5041201 การผลิตสัตวเล็ก   3(2-2) 
 Small Animal Production 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  
 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตวเล็ก ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหากับสัตวเล็กในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวเล็ก การคัดเลือกพันธุ 
การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร  การตอน 
การปองกันและรักษาโรค  
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 
 
5041301 การผลิตสัตวใหญ   3(2-2) 
 Livestock Production 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  
 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตวใหญ ปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาเกี่ยวกับสัตวใหญในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตวใหญ การคัดเลือก 
การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การตอน 
การปองกันและรักษาโรคเนนการปฏิบัติและการศึกษานอกสถานท่ีจากฟารมท่ี
ประสบผลสําเร็จ 

 
5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว   3(2-2) 
 Feeds and Feeding 

 ความสําคัญของอาหารสัตว ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบท่ีใช
เปนอาหารสัตว สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน  อุตสาหกรรมอาหารสัตว  พ.ร.บ.อาหาร
สัตว  โรคขาดอาหารของสัตว 
 

5041402 อาหารและการใหอาหารสัตวปก   3(2-2) 
 Feeds and Feeding for Poultry 

 ความสําคัญของอาหารสัตวปก ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวตัถุดิบท่ี
ใชเปนอาหารสัตวปก สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวปก 

 
5041403 อาหารและการใหอาหารสัตวเล็ก   3(2-2) 
 Feeds and Feeding for Small Animal 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว  
 ความสําคัญของอาหารสัตวเล็ก ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบท่ี
ใชเปนอาหารสัตวเล็ก สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การ
คํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวเล็ก 

 



 544 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 
 
5041404 อาหารและการใหอาหารสัตวใหญ   3(2-2) 
 Feeds and Feeding for Livestock 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041401 อาหารและการใหอาหารสัตว 

 ความสําคัญของอาหารสัตวใหญ ประเภทของอาหารสัตว ชนิดของวัตถุดิบท่ี
ใชเปนอาหารสัตวใหญ สวนประกอบและคุณคาของอาหาร มาตรฐานของอาหาร 
การคํานวณและการผลิตอาหารใหถูกสัดสวน โรคขาดอาหารของสัตวใหญ 

 
5042101 การผลิตไกเนื้อ   3(2-2) 
 Broiler Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงไกเนื้อ ประเภทและพันธุของไกเนื้อ 
โครงสรางและองคประกอบของไกเนื้อ การเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การ      
คัดเลือก การขยายและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การปองกันและ      
การรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยท่ีมีผลกระทบ
ตอการเจริญเติบโตของไกเนือ้ 

 
5042102 การผลิตไกไข   3(2-2) 
 Layer Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงไกไข ประเภทและพันธุของไกไข  
โครงสรางและองคประกอบของไกไข  การคัดเลือกพันธุ  การขยายและปรับปรุง
พันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ การเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร การปองกันและการ
รักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การเจริญเติบโตของไกไข 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 
 
5042103 การผลิตนกกระทา   3(2-2) 
 Quail Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงนกกระทา ประเภทและพันธุของนก
กระทา โครงสรางและองคประกอบของนกกระทา การคัดเลือกพันธุและการ
ปรับปรุงพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ การเล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร  การ
ปองกันและการรักษาโรค การจัดจําหนายผลิตภัณฑ การทําสถิติและบัญชี ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอการเจริญเติบโตของนกกระทา 

 
5042201 การผลิตสุกร   3(2-2) 
 Swine Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ประโยชนและความสําคัญในการเล้ียงสุกร ประเภทและพันธุสุกร การ        
คัดเลือกพันธุและการปรับปรุงพันธุ ระบบการจัดการฟารมสุกรแบบตาง ๆ  การ
จัดการเล้ียงสุกรในระยะตาง ๆ    อาหารสุกรการทําทะเบียนประวัติโรคและการ
สุขาภิบาล  การตลาด  ปญหาการเล้ียงสุกรและ  แนวทางในการแกปญหาสําหรับ
เกษตรกรผูเล้ียงสุกร 

 
5042202 การผลิตกระตาย    3(2-2) 
 Rabbit Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ความสําคัญของการเล้ียงกระตาย ประเภทและพันธุกระตาย การคัดเลือก
และการผสมพันธุ การเลือกสถานท่ี โรงเรือนและอุปกรณ การเล้ียงดูกระตาย
ประเภท    ตาง ๆ อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑการทํา
พันธุท่ีไดจากกระตาย 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 
 
5042203 การผลิตแกะ   3(2-2) 
 Sheep Production 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  
 ความสําคัญของการเล้ียงแกะ ประเภทและพันธุแกะ การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ  การเลือกสถานท่ี โรงเรือนและอุปกรณ  การเล้ียงดูแกะประเภทตาง ๆ 
อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การฟอกขนแกะ การแปรรูป
ผลิตภัณฑจากแกะและการตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี 

 
5042204 การผลิตแพะ   3(2-2) 
 Goat Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ความสําคัญของการเล้ียงแพะ ประเภทและพันธุแพะ การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ  การเล้ียงดูแพะประเภทตาง ๆ อาหารและการให
อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การแปรรูปผลิตภัณฑจากแพะและการตลาด การจด
สถิติและการทําบัญชี 

 
5042205 การผลิตสุนขั   3(2-2) 
 Dog Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงสุนัข ประเภทสุนัข การคัดเลือกและ
การปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียง  อาหารและการใหอาหาร โรค
และการสุขาภบิาล การจัดจําหนาย 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 
 
5042301 การผลิตโคเนือ้   3(2-2) 
 Beef Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงโคเนื้อ  พนัธุโคเน้ือ หลักและวิธี    
การคัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน 
อาหารและการใหอาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัติ การ      
จดบันทึกตาง ๆ การตลาดโคเน้ือ 

 
5042302 การผลิตโคนม   3(2-2) 
 Dairy Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียงดูโคนม การ
จัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานมการจดสถิติและการ
ทําบัญชี  

 
5042303 การผลิตกระบือ   3(2-2) 
 Buffalo Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงกระบือ พันธุกระบือ หลักและ
วิธีการคัดเลือกและผสมพันธุกระบือ โรงเรือนและอุปกรณ วิธีการเล้ียงดูกระบือ การ
ใหอาหาร โรคและการสุขาภบิาล การทําผลิตภัณฑกระบือ การตลาดและการทําบัญชี 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5042401 โภชนศาสตรสัตว   3(3-0) 
 Animal Nutrition 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน 

 ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดตาง ๆ  ความจําเปนของ
สารอาหารและขบวนการในรางกายสัตวท่ีจะเปล่ียนสารอาหารใหเปนประโยชนแก
ตัวสัตว      

 
5042501 โรงเรือนและอุปกรณสัตวปก   3(2-2) 
 Poultry Housing and Equipment 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 การพิจารณาท่ีต้ังฟารม แบบโรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง การใช
เคร่ืองมือทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยาง
มี     ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ 

 
5042502 โรงเรือนและอุปกรณสัตวเล็ก   3(2-2) 
 Small Animal Housing and Equipments 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว   

 การพิจารณาท่ีตั้งฟารม แบบของโรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง การใช
เคร่ืองทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ ตาง ๆ 

 
5042503 โรงเรือนและอุปกรณสัตวใหญ   3(2-2) 
 Livestock Housing and Equipment 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  

 การพิจารณาท่ีตั้งฟารม แบบของโรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง การใช
เคร่ืองทุนแรงในฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยางมี 
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การศึกษาเปรียบเทียบแบบโรงเรือนและอุปกรณ ตาง ๆ 
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5042504 การผสมเทียม   3(2-2) 
 Artificial Insemination 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

 ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม  กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ  การเตรียมและการเก็บรักษาน้ําเช้ือ  เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน    
ประสิทธิภาพของการผสมเทียม   สรีรวิทยาของการสืบพันธุ  อาหารและ 
กระบวนการสืบพันธุ  โรคและปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสืบพันธุ การรีดน้ําเช้ือ  
การตรวจ   คุณภาพน้ําเช้ือ  การขยายหรือการเจือจางน้ําเช้ือ การเก็บรักษา  น้ําเช้ือ  
การฉีดเช้ือ  การพิสูจนการผสมติด 

 
5042505 การผสมเทียมสัตวปก   3(2-2) 
 Poultry Artificial Insemination 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวปก การรีดน้ําเช้ือ การตรวจคุณภาพ
ของนํ้าเช้ือ การขยายหรือเจือจางน้ําเช้ือ การเก็บรักษาน้ําเช้ือ และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ผสมติด 

 
5042506 การผสมเทียมสัตวเล็ก   3(2-2) 
 Small-Animal Artificial Insemination 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวเล็ก การรีดน้ําเช้ือ การตรวจคุณภาพ
ของนํ้าเช้ือ การขยายหรือเจือจางน้ําเช้ือ การเก็บรักษาน้ําเช้ือ และปจจัยท่ีมีผลตอการ
ผสมติด 
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5043101 การผลิตเปด   3(2-2) 
 Duck Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงเปด  ประเภทและพันธุเปด การคัด-
เลือกพันธุ     โรงเรือนและอุปกรณ    การผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ    การจดัการ
เล้ียงดู อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล  การตลาด การทําสถิติและ
การบัญชี    
 

5043102 การผลิตหาน   3(2-2) 
 Geese Production 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงหาน ประเภทและพันธุหาน       การ
คัดเลือกพันธุ การผสมพันธุและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ การจดัการ
เล้ียงดู  อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การตลาดผลิตภัณฑ  การทํา
สถิติและบัญชี 

 
5043103 การผลิตนกเขา   3(2-2) 
 Dove Production 

 ประโยชนและความสําคัญของนกเขาพันธุ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ 
และการผสมพันธุ อุปกรณและวิธีการจัดการเล้ียงดู โรคและการปองกันโรค 
การตลาด 

 
5043104 การฟกไขและการจัดการโรงฟก   3(2-2) 
 Incubation and Hatchery Management 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 คัพภวิทยาของสัตวปก หลักและการปฏิบัติในการฟกและการจดัการ การ
เก็บรักษาไขฟก การคัดเพศลูกสัตวปก การเล้ียงดูสัตวปกในระยะแรก การทําพันธุ
ประวัติของสัตวปก 

 



 551 

รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 
 
5043401 โภชนศาสตรสัตวปก   3(2-2) 
 Poultry Nutrition 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4022506  ชีวเคมี 

 ระบบการยอยอาหารของสัตวปก การศกึษาเร่ืองความตองการทาง  พลังงาน 
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาต ุ และไวตามิน เพื่อการดาํรงชีวิต การ
เจริญเติบโต และการใหผลผลิตของสัตวปก การยอยอาหาร และการดูดซึมอาหาร
จําพวกคารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตว
ปก 

 
5043402 โภชนศาสตรสัตวกระเพาะเด่ียว   3(2-2) 
 Monogastric Nutrition 

 ระบบการยอยอาหารของสัตวกระเพาะเดี่ยว การศึกษาเร่ืองความตองการ
ทางพลังงาน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชีวิต 
การเจริญเติบโต และการใหผลผลิต การยอยอาหาร และการดดูซึมอาหารจําพวก
คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวกระเพาะ
เดี่ยว เชน สุกร 

 
5043403 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง   3(2-2) 
 Ruminant Nutrition 

 ระบบการยอยอาหารสําหรับสัตวเค้ียวเอ้ือง กระบวนการทางสรีรวิทยา 
กระบวนการทางเคมี และการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกี่ยวของกับการใชอาหารให
เปนประโยชนตอรางกาย ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินคุณคาอาหาร 
ความตองการ การคิดคํานวณสูตรอาหารสําหรับสัตวใหญชนิดตาง ๆ 
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5043501 การผสมเทียมสัตวใหญ   3(2-2) 
 Livestock Artificial Insemination 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5051201   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวใหญ การรีดน้ําเช้ือ การ
ตรวจ   คุณภาพของน้ําเช้ือ การขยายและเจือจางน้ําเช้ือ การเก็บรักษาน้ําเช้ือ และ
ปจจัยท่ีมีผลตอการผสมติด 

 
5043502 การเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน   3(2-2) 
 Integration of Livestock Enterprises 
 วชิาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ศึกษาการเล้ียงสัตวรวมกนั เพื่อใชมูลสัตวเปนอาหาร หรือกับงานเกษตร
อยางอ่ืน อัตราการเล้ียงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนดิอาหารท่ีใชสมทบ การผลิต 
การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและการจําหนาย 

 
5043503 การจัดการของเสียจากสัตว   3(3-0) 
 Animal Waste Management 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : อินทรียเคมี   และ  4032601    จุลชีววิทยา 

 ของเสียและส่ิงเหลือใชจากการเล้ียงสัตว การนําเอาของเสียและส่ิงเหลือใช
มาดัดแปลงใหเปนประโยชน 

 
5043504 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง   3(2-2) 
 Techniques of Specific Animal Husbandry 

 เลือกเรียนสัตวท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน ตามความเหมาะสม 
โดยศึกษาเกีย่วกับประเภทและพันธุ โรงเรือนและอุปกรณในการเล้ียง ข้ันตอนและ
วิธีการเล้ียง การคัดเลือกพันธุและปรับปรุงพันธุ การตลาด 
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5043505 การเล้ียงสัตว   2(1-2) 
 Animal Husbandry 

 ศึกษาปญหาการเล้ียงสัตวและขอมูลในการเล้ียงสัตวบางชนิดในประเทศ
ไทย ประโยชนของสัตวเล้ียงท่ีดีตอชีวิตประจําวัน ปจจัยในการเจริญเติบโตของสัตว
และการเพ่ิมผลผลิตของการเล้ียงสัตว ประเภทของสัตวเ ล้ียง การเล้ียงสัตว ท่ี
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน การเลือกทําเลเล้ียงสัตว โรงเรือนและอุปกรณ การ
คัดเลือกพันธุและการตอนสัตว อาหารและการใหอาหารสัตว การปฏิบัติบํารุงและ
การปองกันรักษาโรคสัตว การตลาด 

 
5043506 การเล้ียงสัตวทดลอง   2(1-2) 
 Laboratory Animals Raising 

 ความสําคัญ และประโยชนของสัตวทดลอง ชนิดของสัตวทดลอง การเล้ียง
สัตวทดลอง การใหอาหาร การผสมพันธุ สรีรวิทยาทั่วไป การนําสัตวทดลองมาใช
ศึกษาโรคตาง ๆ โรคและการปองกันรักษาสัตวทดลอง 

 

5044401 โภชนศาสตรประยุกต   3(2-2) 
 Applied Animal Nutrition 

  การประยกุตใชวัตถุดิบเพื่อเปนอาหารสัตว  โดยพิจารณาจากคุณคาทาง 
 อาหารของวัตถุดิบนั้น  ขอด ีขอเสียของวัตถุดิบแตละชนดิเม่ือใชเล้ียงสัตว  โดย 
 พิจารณาผลที่จะเกดิข้ึนในขบวนการตาง ๆ    ภายในรางกายสัตว       และวิธีการ 
 ปรับปรุงวัตถุดิบเพื่อใหเหมาะสมกับการเล้ียงสัตวชนิดตาง ๆ 

 

5044402 การตรวจและการวิเคราะหอาหารสัตว   3(2-2) 
 Feed Analysis 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5041401   อาหารและการใหอาหารสัตว    และ 
                                                                   44021107    เคมีอินทรียพื้นฐาน 
  ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย การตรวจและการวิเคราะห      
 คุณภาพอาหารสัตวโดยใชกลองจุลทรรศน และการวิเคราะหคุณภาพของอาหารแบบ     
 ตาง ๆ 
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5044403 สารพิษในอาหารสัตว   3(3-0) 
 Feed Toxicity 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน 

 ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทําลาย    
สารพิษในอาหาร การตรวจหาสารพษิในอาหารสัตว ลักษณะอาการของสัตวท่ีกิน
อาหารที่มีสารพิษ การแกไขและการปองกนัรักษาสัตวท่ีกินอาหารท่ีมีสารพิษ 

 
5044404 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ   3(2-2) 
 Meat and Meat Products 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5041101  หลักการเล้ียงสัตว  และ  4032601  จุลชีววิทยา 

 โครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูป
เนื้อสัตว การบรรจุหีบหอ การจัดการตลาด 

 
5044405 น้ํานมและผลิตภัณฑนม   3(2-2) 
 Milk and Milk Products 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  และ  4032601  จุลชีววิทยา 

 โครงสรางและองคประกอบของนํ้านม  การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม  การ
เก็บรักษาน้ํานม  การแปรรูปและผลิตภัณฑ  การบรรจุหีบหอ  การตลาด 

 
5044406 ไขและเนื้อไก   3(2-2) 
 Egg and Chicken Meat 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว  และ  4032601  จุลชีววิทยา 
  โครงสรางและองคประกอบของไขและเนื้อไก  การเกบ็รักษาไขและเนื้อไก 
 การแปรรูปไขและเนื้อไก  การตลาด 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                       น(ท-ป) 
 
5044501 การปรับปรุงพันธุสัตว   3(3-0) 
 Animal  Breeding 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4032401 พันธุศาสตร 

 หลักพื้นฐานและการใชหลักทางพันธุกรรมในการปรับปรุง ลักษณะสําคัญ
ทางเศรษฐกิจของสัตว โดยเนนการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณคาอัตรา
พันธุกรรม ระบบการผสมพันธุและประมาณคาของพอพันธุและแมพันธุ 

 
5044502 การเจริญเติบโตของสัตว   3(2-2) 
 Animal Growth 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4031301 สัตววิทยา  และ 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 ศึกษาเกี่ยวกับลูกสัตวขณะเปนตัวออนในครรภ ลูกสัตวหลังคลอดและการ
เจริญเติบโตของสัตวท่ีโตเต็มท่ี โดยเนนทางดานอาหาร สรีรวิทยาและผลทาง
พันธุกรรมและความสัมพันธ ท้ังหมด  ปจจัย ท่ีควบคุมและมีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโต 

  
5044503 พฤติกรรมของสัตว   3(2-2) 
 Animal Behavior 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5041101 หลักการเล้ียงสัตว 

 พฤติกรรมของสัตว   อิทธิพลของฮอรโมนและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมและประโยชนของพฤติกรรมท่ีสัตวแสดงออก 

 
5044504 การจัดการฟารมสัตวปก   3(3-0) 
 Poultry Farm Management 

 ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการจดัการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการฟารมสัตวปก การวางแผนทําฟารม
สัตวปก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอทุนและรายได
ในการทําฟารมสัตวปก หลักการคํานวณ ผลสถิติและสถิติประชากร 
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รหัส                          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                     น(ท-ป) 
 
5044505 การจัดการฟารมสัตวเล็ก   3(3-0) 

Small-Animal Farm Management  
 ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการจดัการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการฟารมสัตวเล็ก การวางแผนทําฟารม
สัตวเล็ก การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอทุนและรายได
ในการทําฟารมสัตวเล็ก หลักการคํานวณ ผลสถิตแิละสถิติประชากร 

 
5044506 การจัดการฟารมสัตวใหญ   3(3-0) 
 Livestock Farm Management 

 ศึกษาระบบการจัดการฟารมแบบตาง ๆ ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการจดัการ
ฟารม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการฟารมสัตวใหญ การวางแผนทํา
ฟารมสัตวใหญ การบริหารและการจัดการธุรกิจฟารม ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอทุน
และรายไดในการทําฟารมสัตวใหญ หลักการคํานวณ ผลสถิติและสถิติประชากร 

 
5044507 เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว   3(2-2) 
 Animal Improvement Techniques 

 เทคนิคท่ัวไปและเทคนิคใหม ๆ ในการผสมพันธุสัตว และการปรับปรุง
พันธุสัตวใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยใชหลักพันธุศาสตรการผสม
พันธุสัตว การบันทึกประวัติ การวิเคราะหขอมูลและการคัดเลือก 
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หมูวิชาสัตวรักษ   
(505) 

 

 
  หมูวิชาสัตวรักษ   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร    ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปน  ดังนี ้
  1.  โรคและปรสิตวิทยาของสัตว     (505-1--) 
  2.  กายวิภาคและสรีรวิทยา     (505-2--) 
  3.  สัตวรักษท่ัวไป      (505-3--) 
  4.  วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว     (505-4--) 

 5.  วิทยาภูมิคุมกัน      (505-5--) 
        6.                   (505-6--) 

7.                                                           (505-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (505-8--) 
9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ  (505-9--) 

           การสัมมนาและการวิจยั      
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หมูวิชาสัตวรักษ  (505)   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5051101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 2(1-2) 
5051102  ปรสิตวิทยา 2(1-2) 
5051103  พยาธิวิทยาท่ัวไป 2(1-2) 
5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 3(2-2) 
5052101  โรคสัตวสูคน 2(1-2) 
5052301  เภสัชวิทยาเบือ้งตน 2(2-0) 
5052302  ศัลยศาสตรเบ้ืองตน 2(2-0) 
5052303  การบังคับสัตว 1(0-2) 
5053101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 2(1-2) 
5053102  โรคและการสุขาภิบาลสัตวเล็ก 2(1-2) 
5053103  วิทยาการระบาดและการปองกันควบคุมโรคในสัตวเล้ียง 3(3-0) 
5053201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก 2(1-3) 
5053202  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล็ก 2(1-3) 
5053301  กฏหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว 2(2-0) 
5053302  หลักการสงเสริมการปศุสัตว 3(3-0) 
5053502  วิทยาภูมิคุมกนัโรคในสัตวเล้ียง 2(2-0) 
5053801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพ

สัตว  2 
2(90) 

5054101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวใหญ 2(1-3) 
5054102  โรคและปรสิตของสัตวน้ํา 2(2-0) 
5054201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวใหญ 2(1-3) 
5054301  สูติศาสตรและเธนุเวชวิทยา 2(1-2) 
5054401  มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑนม 2(1-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5054402  สาธารณสุขศาสตรทางสัตวแพทย 2(1-2) 
5054403  สุขศาสตรเนื้อสัตว 3(3-0) 
5054802  การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 2 3(250) 
5054901  ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรสุขภาพสัตว 3(3-0) 
5054902  สัมมนาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 1(0-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาสัตวรักษ  (505) 

 
รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น.(ท-ป) 
 
5051101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป       2(1-2) 
  General  Diseases  and  Sanitation  of  Domestic   Animals 

กระบวนการเกิดโรค  โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวปก  สัตวเล็ก สัตว
ใหญ  อาการของโรค  การตรวจวินิจฉัยและการปองกันกําจัดโรคตาง  ๆ  การ
สุขาภิบาลสัตว  การทําความสะอาด   อุปกรณและเคร่ืองมือตาง  ๆ 

 
5051102 ปรสิตวิทยา         2(1-2) 
  Parasitology 
   ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับปรสิต  ลักษณะวงจรชีวิต  การแบงหมวดหมู และ   

สรีรวิทยาของปรสิต  ความเสียหายของสัตวท่ีเกิดจากปรสิต  การตรวจวินิจฉัยการ
ปองกันและการกําจัดปรสิต 

 
5051103  พยาธิวิทยาท่ัวไป        2(1-2) 
  General  Pathology 

 พยาธิวิทยาของเซลลและเนื้อเยื่อ  พยาธิสภาพของอวัยวะในระบบตาง  ๆ   
ในรางกายสัตว  การผาซากเพ่ือชันสูตรโรค  การเก็บตัวอยางพยาธิเพื่อตรวจหาพยาธิ
สภาพเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค 

 
5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว            3(2-2) 
  Animal  Anatomy  and  Physiology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4031301  สัตววิทยา 
   ศึกษาโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ในรางกายสัตว  
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 
 
5052101          โรคสัตวสูคน         2(1-2) 
  Zoonosis 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 5051101   โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 

 การแบงชนิดโรคสัตวสูคน  โรคจากสัตวใหญ  สัตวเล็กและสัตวปก  การ 
ปองกัน 

 
5052301 เภสัชวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0) 
  Introduction  to  Pharmacology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :   4021101   เคมีท่ัวไป   l 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธ์ิของยา  การเปล่ียนแปลง  การ
ขับถาย  การเกิดปฏิกิริยาของยาในรางกายของสัตว  การใชยาประเภทตาง ๆ       
รวมถึงอาหารเสริมและสารเรงการเจริญเติบโต 

 
5052302 ศัลยศาสตรเบ้ืองตน        2(2-0) 
  Introduction   to   Animal    Surgery 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5051201     กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

การเตรียมตัวสัตวกอนทําศัลยกรรม  ขอบงช้ีในการบําบัด  ชนิด  การเกิด  
การหาย  การรักษาแผล  การหามเลือด  การผาตัดอยางงาย  อุปกรณและวิธีการทาง
ศัลยกรรม  อาการแทรกซอนหลังการดําเนินงาน  การดูแลภายหลังการวางยา  การ 
ดูแลสัตวหลังผาตัด 

 
5052303 การบังคับสัตว         1(0-2) 
  Restraint   of  Animals 
   วิธีการบังคับควบคุมสัตวตาง  ๆ   สําหรับการตรวจและการรักษา 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 
 
5053101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก       2(1-2) 
  Avian  Diseases  and   Sanitation 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน    :  5051101   โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 
   โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวปก  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินิจฉัย   

แนวทางการรักษา  การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล 
 
5053102 โรคและการสุขาภิบาลสัตวเล็ก       2(1-2) 
  Small  Animal  Diseases  and  Sanitation 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051101  โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 
   โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวเล็ก  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินิจฉัย   

แนวทางการรักษา  การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล 
 
5053103 วิทยาการระบาดและการปองกันควบคุมโรคในสัตวเล้ียง    3(3-0) 
  Epidemiology  and  Animal  Diseases  Control 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601    จุลชีววิทยา 

หลักระบาดวิทยา  ลักษณะของโรคระบาด การระบาดของโรคเน่ืองจากเช้ือ  
จุลินทรีย      วิธีการระบาด  วงจรการระบาดของโรค  การปองกันและควบคุมโรค
ระบาดสัตว  และโรคท่ีมีความสําคัญตอชุมชน 

 
5053201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวปก      2(1-3) 
  Avian  Anatomy  and  Physiology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมท้ังกลไกหรือ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร   กลไกการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย
สัตวปก  เพื่อนําเอาความรูและเทคนิคไปใชในการแกไขปญหาในการเล้ียงสัตวปก 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 
 
5053202 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล็ก      2(1-3) 
  Small   Animal  Anatomy   and    Physiology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมท้ังกลไก หรือ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร  กลไกการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย
สัตวเล็กเพื่อนําเอาความรูและเทคนิคไปใชในการแกปญหาในการเล้ียงสัตวเล็ก 

 
5053301 กฏหมายเก่ียวกับการปศุสัตว       2(2-0) 
  Livestock   Legislation 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฏหมาย  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว  และ
สัตวในประเทศไทย  และหลักเกณฑการจัดต้ังฟารมเล้ียงโค  กระบือ  เพื่อ สงออก 

 
5053302 หลักการสงเสริมการปศุสัตว       3(3-0) 
  Principles  of  Livestock  Extension 

 ความหมาย  ความสําคัญ   และขอบเขตของการสงเสริมการปศุสัตว  
ปรัชญาหลักการและวิธีการสงเสริมปศุสัตว   การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ
ในงาน สงเสริมการปศุสัตว  ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตว  และ
แนวทางแกไข 

 
5053502 วิทยาภูมิคุมกันโรคในสัตวเล้ียง       2(2-0) 
  Immunology  of  Domestic  Animal 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4032601  จุลชีววิทยา 

กลไกการปองกันการติดเช้ือของรางกายโดยท่ัวไป  ความตานทานโรคและ
การสรางความตานทานโรคแบบตาง ๆ  การตอบสนองตอสารท่ีเขาสูรางกาย  ภูมิแพ  
และช็อคแอนติเจนแอนติบอดี้  วัคซิน  การทดสอบโรคสัตวโดยวิธีซีรัมวิทยา 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 
 
5053801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว   2    2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Animal Health Science 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-
การณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของ 
การประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู    ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและ    
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณ  หรือรูปแบบ   
ตาง ๆ   ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 

 
5054101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวใหญ       2(1-3) 
  Large  Animal  Diseases   and  Sanitation 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051101   โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป 

โรคและปรสิตท่ีสําคัญของสัตวใหญ  อาการของโรค  วิธีการตรวจวินิจฉัย
แนวทางการรักษา  การปองกันกําจัดโรคและการสุขาภิบาล 

 
5054102 โรคและปรสิตของสัตวน้ํา       2(2-0) 
  Diseases  and   Parasites  of  Aquatic  Animals 

โรคและปรสิตของสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  สาเหตุของโรค  
การวินิจฉัยโรคและแนวทางการรักษาเบ้ืองตน 

     
5054201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวใหญ      2(1-3) 
  Large  Animal  Anatomy  and  Physiology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5051201  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

ศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ รวมท้ังกลไก หรือ
ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร  กลไกการควบคุมอุณหภูมิในรางกาย
สัตวใหญ  เพื่อนําความรูและเทคนิคไปใชในการแกไขปญหาในการเล้ียงสัตวใหญ 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 
 
5054301 สูติศาสตรและเธนุเวชวิทยา       2(1-2) 
  Theriogynology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน   :  5051201   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 

การตั้งครรภ  การคลอด  และการชวยเหลือในการคลอด  การแทงและ
สาเหตุ  การตรวจทอง  การดูแลลูกสัตวแรกเกิด  การผสมเทียม  การสังเกตการเปน
สัด  ชวงเวลาในการผสม  การตกไข  การเปนหมัน 

 
5054401 มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบผลิตภัณฑนม     2(1-3) 
  Quality  Standard  and  Milk  Product  Control 

การควบคุมการผลิต  ขบวนการผลิต  การเก็บรักษา  การกระจาย  และ
การตลาดของผลิตภัณฑน้ํานม 

 
5054402 สาธารณสุขศาสตรทางสัตวแพทย       2(1-2) 
  Veterinary  Public  Health 

ความหมาย  และขอบเขตของงานสัตวแพทยในดานสาธารณสุข   การตรวจ
วินิจฉัย   การปองกันและควบคุมชนิดของอาหารที่กําเนิดจากสัตวท่ีกอใหเกิดโรค
และเปนพิษในมนุษยและสัตว   การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารที่กําเนิด
จากสัตว   การควบคุมดานสุขาภิบาลในโรงงานฆาสัตวและโรงงานแปรรูป
ผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากสัตว 

 
5054403 สุขศาสตรเนื้อสัตว        3(3-0) 
  Meat   Hygiene 

ความหมาย   และความสําคัญของสุขาภิบาล  การสุขาภิบาล  การตรวจ
วิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑเนื้อสัตว   ตลอดจนการจัดการสุขศาสตรของเนื้อสัตว 
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยสําหรับการบริโภค 
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รหัส                ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         น(ท-ป) 
 
5054802 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  2   3(250) 
  Field  Experience  in  Animal  Health   Science 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร  ในดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สัตว  ณ สถานท่ีซ่ึงสถาบันเห็นสมควร  จนทําใหเกิดทักษะ  ความรู  ความเช่ือม่ันใน
ตนเอง  มีการเสนอผลงาน  รายงานและตองผานการประเมินผลของสถาบัน 

 
5054901 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว      3(3-0) 
  Special  Problems 
   การคนควาและวิจัยงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  และเสนอรายงาน 
 
5054902 สัมมนาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว       1(0-2) 
  Seminar  in  Animal  Health  Science 
   คนควาขอมูลปญหาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว  รวบรวม  วิเคราะห 

ปญหาเรียบเรียง  เสนอรายงานเปนรายบุคคลหรือรายกลุม 
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หมูวิชาการประมง  
(506) 

 
 

  หมูวิชาการประมง  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี ้
 1.  การเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ัวไป (506-1--) 
 2.  การเพาะเล้ียงปลา (506-2--) 
 3.  การเพาะเล้ียงกุง (506-3--) 
 4.  โรคและศัตรูสัตวน้ํา (506-4--) 
 5.  เคร่ืองมือท่ีใชจับสัตวน้ํา (506-5--) 
 6.  การจับสัตวน้ํา (506-6--) 
 7. (506-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (506-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ    (506-9--) 
           การสัมมนาและการวจิยั  
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หมูวิชาการประมง  (506)   
 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
น(ท-ป) 

5061101 
5061102 
5061103 
5061104 
5061105 
5061201 
5062101 
5062102 
5062201 
5062401 
5063101 
5063102 
5063103 
5063201 
5063202 
5063203 
5063301 
5063401 
5063402 
5063403 
5063404 
5063406 
5063407 
5063410 
5063501 
5063106 

- 
- 

3661103 
3661104 
3661105 
3661201 
3662105 
3662106 
3662202 
3662401 
3663107 
5063301 
5063302 
3663203 
3663205 

- 
5063208 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

หลักการประมง 
หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การวิเคราะหน้ําและคุณภาพน้ํา 
นิเวศวิทยาแหลงน้ํา 
เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
มีนวิทยา 
การสรางบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
อาหารสัตวน้ํา 
การเพาะพันธุปลา 
โรคพยาธิและศัตรูสัตวน้ํา 
การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 
หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑประมง 
การเก็บถนอมสัตวน้ํา 
การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน 
การเล้ียงปลาน้าํจืด 
อาหารและการใหอาหารปลา 
การเล้ียงกุง 
วิทยาศาสตรทางทะเลเบ้ีองตน 
สมุทรศาสตรท่ัวไป 
สมุทรศาสตรเคมี 
สมุทรศาสตรกายภาพ 
ชีววิทยาทางทะเล 
ชีววิทยาของน้าํกรอย 
เคร่ืองมือการประมง 
หลักเศรษฐศาสตรประมง 
แพลงตอนวิทยาเบื้องตน 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
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รหัสวิชา 
ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
น(ท-ป) 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(100) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
5(450) 
1(0-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 

5063107 
5063108 
5063110 
5063112 
5063801 
5064111 
5064113 
5064114 
5064115 
5064201 
5064211 
5064213 
5064214 
5064304 
5064305 
5064408 
5064409 
5064502 
5064504 
5064802 
5064901 
5064902 
5064903 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

สาหราย 
พรรณไมน้ํา 
นิเวศวิทยาของแหลงน้ําจดื 
สัตวไมมีกระดูกสันหลังทางการประมง 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  3 
ชลธีวิทยา 
การอนุรักษสัตวน้ํา 
กุง 
ปู 
การเล้ียงและเพาะพันธุปลาสวยงาม 
พันธุศาสตรสัตวน้ํา 
การเพาะเล้ียงสัตวทะเล 
เร่ืองเฉพาะทางเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การใหความเยน็ผลิตภัณฑสัตวน้ํา 
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑประมง 
หอยทะเล 
มลพิษในทะเล 
การจัดการฟารมสัตวน้ํา 
องคการสะพานปลาและกิจการแพปลา 
การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  3 
สัมมนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
ปญหาพิเศษการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับการประมง 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาการประมง (506) 

 
รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5061101 หลักการประมง   3(2-2) 
 Principles of Fisheries 

 ประโยชนของสัตวน้ํา   ชนิด   และความสําคัญทางเศรษฐกิจของการประมง
ในประเทศไทย หลักการ  เพาะเล้ียงสัตวน้ําเบ้ืองตน เกี่ยวกับการขยายพนัธุ การ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา การสงวนรักษาพันธุสัตวน้ํา พระราชบัญญัติการประมงและ
เคร่ืองมือจับสัตวน้ํา 

 
5061102 หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   3(2-2) 
 Principles of Aquaculture 

 ประวัติการเพาะเล้ียงสัตวน้ําในตางประเทศและประเทศไทย การเพาะเล้ียง
สัตวน้ําในประเทศไทย และตางประเทศในปจจุบัน หลักเกณฑและการเตรียมการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ําชนิดตาง ๆ ท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

 
5061103 การวิเคราะหน้ําและคุณภาพน้ํา   3(2-2) 
 Water Analysis and Water Quality for Fishery 

 ศึกษาเกีย่วกับการวิเคราะหน้ํา สวนประกอบของนํ้า ส่ิงเจือปนในน้าํ เชน 
กาซ เกลือแร ธาตุอาหารและสารประกอบชนิดอ่ืน ๆ คุณสมบัติของนํ้าทางดานเคมี 
ชีวะ และทางดานกายภาพ เพื่อการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา การปรับปรุงคุณภาพของน้ําให
เหมาะสมกับการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5061104 นิเวศวิทยาแหลงน้ํา   3(2-2) 
 Principles of Aquatic Ecology 

 ศึกษาความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมในระบบนิเวศน  
โดยเฉพาะระบบนิเวศนของแหลงน้ํา วัฏจักรของสาร การแพรกระจายของพืชและ
สัตว ประชากร มลพิษ การสงวนทรัพยากร การศึกษานอกสถานท่ี 

 
5061105 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   3(2-2) 
 Fish Breeding Technology 

 ศึกษาหลักและวิธีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจใน
ทองถ่ิน การเล้ียงดูและคัดเลือกพอพันธุแมพันธุ การเพาะพันธุสัตวน้ําดวยวิธี  ตาง ๆ 
การอนุบาลและการเล้ียง 

 
5061201 มีนวิทยา   3(2-2) 
 Ichthyology 

 ลักษณะ โครงสรางและระบบตาง ๆ ของปลา กายวภิาคและสรีรวิทยา  
พื้นฐานของปลา อนุกรมวิทยาของปลา ปลาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 
5062101 การสรางบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา   3(2-2) 
 Fishpond Construction 

 ศึกษาหลักเกณฑ และการปฏิบัติในการเลือกทําเลสรางบอเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 
การสํารวจ การวิเคราะหดนิและผลกระทบจากพืชบก การทําแผนผัง การสรางบอ 
ขนาดและการจัดระบบน้ําทีตองการใชในการเพาะเล้ียง 

 
5062102 อาหารสัตวน้ํา   3(2-2) 
 Fish Feed and Feeding 

 ศึกษาชนดิ ประเภท คุณคาของอาหารที่ใชเล้ียงสัตวน้ํา แหลงของอาหาร การ
สรางอาหารธรรมชาติในบอ การเตรียมและการใหอาหาร 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5062201 การเพาะพันธุปลา   3(2-2) 
 Fish Breeding 

 ศึกษาหลักการ วิธีการและดาํเนินการคัดเลือก และเล้ียงพอแมพันธุปลา การ
เพาะพนัธุปลาดวยวิธีตางๆ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา 

 
5062401 โรคพยาธิและศัตรูสัตวน้ํา   3(2-2) 
 Diseases and Parasites of Fish 

 ศึกษาเกีย่วกับโรคพยาธิและศัตรูของสัตวน้ํา ท้ังท่ีพบในธรรมชาติและท่ีพบ
ในบอเล้ียง ชนิด ลักษณะและอาการของสัตวน้ําท่ีเปนโรค ฤดูกาลที่ระบาด การ
ปองกันและการกําจัดรักษา ตลอดจนผลกระทบตอผูบริโภค 

 
5063101 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง   3(2-2) 
 Coastal Aquaculture 

 นิเวศวิทยาปาชายเลน การเล้ียงและการเพาะพันธุสัตวน้ําชายฝงท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ เชน การเพาะเล้ียงปลา กุง ปู หอย สาหราย 

 
5063102 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑประมง   3(2-2) 
 Principle of Technology in Fishery Products 
  องคประกอบของปลาและสัตวน้ําอ่ืน การเปล่ียนแปลงขององคประกอบ 

หลักการเบื้องตนในการเก็บรักษามาตรฐานและหลักควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ  
 ประมง 
 
5063103 การเก็บถนอมสัตวน้ํา   3(2-2) 
 Fish Preservation 
  หลักและวิธีการเก็บถนอมสัตวน้ําใหเหมาะสมแกการใชประโยชน ปจจัยท่ีมี  
                          ผลตอคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑประมง 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5063106 แพลงตอนวิทยาเบ้ืองตน   3(2-2) 
 Introduction to Planktonology 
  ศึกษาเกีย่วกับนิยามของแพลงตอน การจดัหมวดหมูและแยกกลุมของแพลง  
                           ตอนการจัดหมวดหมูและแยกกลุมของแพลงตอนน้ําจืด นํ้ากรอยและน้ําเค็ม ลักษณะจําเพาะ 

 และศัพทจําเพาะในสาขาแพลงตอนวิทยา  วงจรชีวิต  แหลงท่ีอยูอาศัย  อาหารของ 
 แพลงตอน บทบาทของแพลงตอนในหวงโซอาหาร การเก็บรักษา และการสุมนับ    
                           จํานวน 
 
5063107 สาหราย    3(2-2) 
 Phycology 

 สัณฐานวิทยาการแพรกระจาย การใชประโยชน และการจัดจําแนกหมวดหมู 
 ของสาหราย 
 
5063108 พรรณไมน้ํา   3(2-2) 
 Aquatic Plants and Fisheries 
  ชีววิทยาของพนัธุไมน้ําแตละชนิด ประโยชนและโทษของพืชน้ําตอการ  
                 ประมง  การควบคุมพืชน้ํา การกําจัดน้ําเสียโดยใชพืชน้ํา 
 
5063110 นิเวศวิทยาของแหลงน้าํจืด   3(2-2) 
 Ecology of Freshwaters 

 นิเวศปจจัย วงจรของแรธาตุ การกระจายของส่ิงมีชีวิต และการสงผาน
พลังงานรวมท้ังอิทธิพลของมนุษยตอระบบนิเวศ การอนุรักษระบบนิเวศของแหลง
น้ําจืด 

 
สัตวไมมีกระดกูสันหลังทางการประมง   3(2-2) 5063112 

 Invertebrates for Fisheries 
  ประเภท  ชนิด  ชีววิทยาท่ัวไป  และความสําคัญของสัตวไมมีกระดกูสันหลัง 
 ทางประมง 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5063201 การเล้ียงปลาแบบผสมผสาน   3(2-2) 
 Integrated Fish Breeding 

 หลักการเล้ียงปลารวมกับการเล้ียงสัตวชนดิตาง ๆ วิธีการเล้ียง อัตราในการ
เล้ียง ตนทุนการผลิต การใหอาหารสมทบ ผลผลิตและการจําหนาย 

 
5063202 การเล้ียงปลาน้าํจืด   3(2-2) 
 Fresh Water Fish Raising 

 การเล้ียงปลาน้าํจืดท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาจนี ปลาตะเพียน-ขาว 
ปลานิล ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาชอน ปลาบู ฯลฯ การเลือกทําเล การเตรียมบอ 
ขนาดและอัตราการปลอย การใหอาหาร การปองกนัและกําจัดศัตรูและโรคปลา 
ตนทุนการผลิต การตลาด 

 
5063203 อาหารและการใหอาหารปลา   3(2-2) 
 Fish Food and Feeding 
  ศึกษาชนดิ ประเภท คุณคาของอาหารที่ใชเล้ียงสัตวน้ํา  แหลงของอาหาร 
 การสรางอาหารธรรมชาติในบอ การเตรียมและการใหอาหาร 
 
5063301 การเล้ียงกุง   3(2-2) 
 Shrimp Culture 

 ศึกษาการจดัจาํแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุง การเลือกสถานท่ี การ
เตรียมบอเล้ียง การเล้ียง การใหอาหาร การปองกันกําจดัศัตรู การดูแลรักษา และ
การตลาดของกุงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 
5063401  วิทยาศาสตรทางทะเลเบื้องตน   3(3-0) 
 Introduction to Marine Science 
  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร  การใชประโยชนทรัพยากร  
 การบริหารและการวางแผน เพื่อการใชประโยชนจากทะเลและมหาสมุทร 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5063402 สมุทรศาสตรท่ัวไป   3(2-2) 
 General  Oceanography 
  กําเนิดและลักษณะของทะเลและมหาสมุทร  สมบัติทางเคมีและกายภาพของ 
 น้ําทะเล   ตลอดจนอิทธิพลตอส่ิงมีชีวิต 
 
5063403   สมุทรศาสตรเคมี   3(2-2) 
 Chemical  Oceanography 
  สมบัติทางเคมี  ปริมาณแรธาตุ และองคประกอบของน้ําทะเล 
 
5063404 สมุทรศาสตรกายภาพ   3(2-2) 
 Physical  Oceanography 
  สมบัติทางกายภาพและการหมุนเวยีนของน้าํทะเล 
 
5063406 ชีววิทยาทางทะเล   3(2-2) 
 Marine Biology 
  ชีววิทยาของสัตวและพืชทะเล   สภาพแวดลอม   ประโยชนจากพืชและสัตว 
 ดังกลาวในทางการประมง 
 
5063407 ชีววิทยาของน้าํกรอย   3(2-2) 
 Biology of Brackishwater 

 พืชและสัตวในน้ํากรอย   การดํารงชีพและการปรับตัวของพืชและสัตวตอ
การเปล่ียนแปลงทางเคมีและฟสิกส 

 
5063410 เคร่ืองมือการประมง   3(2-2) 
  Fishing Gear 

เคร่ืองมือทําการประมงทะเลชนิดตาง ๆ และวิธีใช    
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 รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5063501 หลักเศรษฐศาสตรประมง       3(3-0) 
  Principles of Fishery Economics 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591105  เศรษฐศาสตรท่ัวไป 
   ความสําคัญของทรัพยากรประมงท่ีมีตอเศรษฐกิจ  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยว 

กับการจัดการทรัพยากรประมง  การตลาดของสินคาสัตวน้ํา  การบริหารและ
นโยบายการตลาด การวิเคราะหราคาสินคาสัตวน้ํา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
5063801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ  3   2(100) 
  Preparation for Field Experience in Aquaculture  3 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ 
  วิชาชีพในดานการรับรู  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัว 

ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  
โดยการ    กระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ  

 
5064111 ชลธีวิทยา         3(2-2) 
  Limnology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4021101  เคมีท่ัวไป  1 
     4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 
  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  ในแหลงน้าํจืด 
 
5064113 การอนุรักษสัตวน้ํา   3(2-2) 
  Aquatic Animal Conservation 
   ศึกษาเกีย่วกับชีววิทยาทางดานการสืบพันธุ  การกินอาหาร  การเติบโต การ  
               แพรกระจายของสัตวน้ําในแหลงน้ํา  สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับการเพ่ิมจํานวน 

สัตวน้ําอิทธิพลท่ีมีผลตอการลดจํานวนสัตวน้ํา   ผลกระทบของการประมงตอการลด  
จํานวนสัตวน้าํ  มาตรการควบคุมและอนุรักษสัตวน้ํา  ปญหาเกี่ยวกับดานการ
อนุรักษสัตวน้าํ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5064114 กุง          3(2-2) 
  Natantia 
   ลักษณะท่ัวไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของกุงท่ีมีความสําคัญทาง 

เศรษฐกิจ 
 
5064115 ป ู         3(2-2) 
  Reptantia 
   ลักษณะท่ัวไป อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยาของปูท่ีมีความสําคัญทาง 

เศรษฐกิจ 
 
5064201 การเล้ียงและเพาะพันธุปลาสวยงาม   3(2-2) 
 Fancy Fish Raising 

 ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเปนอยู การเล้ียงและคัดเลือกพอพันธุ    แม
พันธุ การเพาะพันธุและอนุบาล โรคพยาธิและการปองกันรักษา ตลอดจน  วัสดุ
อุปกรณในการเล้ียงปลาสวยงาม เชน ภาชนะท่ีใชเล้ียง พันธุไมน้ําท่ีใชในการจัดตู
ปลา ระบบการกรองนํ้า คุณสมบัติของน้ํา และอาหารท่ีใชเล้ียงปลาแตละชนิด 

 
5064211 พันธุศาสตรสัตวน้ํา   3(3-0) 
 Genetic of Aquatic Animals 

 หลักการทางพันธุศาสตรสัตวน้ํา  การศึกษาโครโมโซม การถายทอดลักษณะ
ท้ังคุณภาพและปริมาณการใชประโยชนพนัธุศาสตรในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 
5064213 การเพาะเลี้ยงสัตวทะเล   3(2-2) 
 9Breeding and Culture of Marine Animals 

หลักและวิธีการเพาะฟก  อนบุาล และเล้ียงสัตวทะเลท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ    
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5064214 เร่ืองเฉพาะทางเพาะเล้ียงสัตวน้ํา       3(2-2) 
 Selected Topics in Aquaculture 

หัวขอท่ีนาสนใจทางเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  หัวขอเร่ืองเปล่ียนไปในแตละภาค    

การศึกษา 
 
5064304 การใหความเยน็ผลิตภัณฑสัตวน้ํา   3(3-0) 
  Refrigeration of Aquatic  Products 
   หลักการและระบบของเคร่ืองทําความเยน็  การใชความเยน็เก็บรักษาผลิต 

ภัณฑสัตวน้ํา 
 
5064305 การควบคุมคณุภาพผลิตภณัฑประมง      3(2-2) 
  Quality Control of Fishery Products 
   หลักการควบคุมคุณภาพ   วธีิการวัดคาปจจัยท่ีเกีย่วของกับคุณภาพของ 

วัตถุดิบ และผลิตภัณฑประมง  การควบคุมการผลิต  การใชวิธีทางสถิติในการ
ประเมินผล 

 
5064408 หอยทะเล         3(2-2) 
  Marine Molluses 
   ลักษณะท่ัวไป  อนุกรมวิธาน  นิเวศวิทยาของหอยทะเล  ววิัฒนาการของ 
  หอยทะเล  ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
5064409 มลพิษในทะเล         3(2-2) 
  Marine Pollution 

ชนิดและท่ีมาของการเกิดมลพิษ การพัดพาลงสูทะเล และการแพรกระจาย
ในน้ําในตะกอน ในสัตว และพืชทะเล ผลกระทบท่ีมีตอระบบนิเวศวิทยาของทะเล 
และตอคน 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5064502 การจัดการฟารมสัตวน้ํา        3(2-2) 
  Fish Farm Management 

ศึกษาหลักการท่ัวไปในการจดัการทําฟารมสัตวน้ํา การวางแผน การจัดการ
ธุรกิจ การบริหาร  การคํานวณผลผลิตและสถิติประชากร  ปญหาและปจจัยท่ีมี 
ผลกระทบตอ การจัดการฟารม 

 

5064504 องคการสะพานปลาและกิจการแพปลา      2(2-0) 
  Fish Marketing Organization and Wholesale Activities  

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับองคการสะพานปลาและกิจการแพปลา  การ
ดําเนินงานขององคการสะพานปลาและกิจการแพปลา  การพัฒนา และการสงเสริม
ตลาดสินคาสัตวน้ําของประเทศไทย 

 

5064802 การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  3                 5(450) 
  Field Experience in Aquaculture 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
เชน การเตรียมบอ  การเล้ียงและดูแลรักษา การปองกันโรคพยาธิ  การจําหนาย  การ
เพาะพนัธุปลา  การอนุบาล การเล้ียงและควบคุมโรค เปนตน  ณ  สถานท่ีซ่ึงสถาบัน
กําหนดในหนวยงานเอกชน  หรือหนวยงานราชการท่ีเกีย่วของกับการเพาะเล้ียงสัตว
น้ํา  มีการเสนอผลงาน และรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพ
แลว 

 
5064901 สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ       1(0-2) 
  Seminar in Aquaculture 
   การอภิปรายกลุม  การเสนอรายงานเกีย่วกบัวิทยาการใหม  ๆ  การรวบรวม 
  ขอมูลตาง ๆ   รวมท้ังปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานของประเทศไทย  หรือของ 

ตางประเทศ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
5064902 ปญหาพิเศษการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา       3(3-0) 
  Special Problems in Aquaculture 

ศึกษาคนควาปญหาการประมงท่ีเกีย่วของกับงานท่ีเรียน  รายงานคนควา
ของนักศึกษาจากาการทําลองดานตาง ๆ     หรือดําเนินการวิจัยหรือการออก
แบบสอบถามบุคคลตาง ๆ  

 

5064903 กรณีศึกษาโครงการพระราชดําริท่ีเก่ียวของกับการประมง    3(2-2) 
  Case Study in His Majesty the King 

, s Fisheries Project 
ศึกษาแนวโครงการท่ีเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริทางการประมง  

และการเรียนรูวิธีท่ีจะนํามาปรับใชกับเกษตรกรประมง 
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หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   
(507) 

 

 
  หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตรศาสตร  ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปน  ดังนี ้
  1.  การบรรจุอาหาร      (507-1--) 
  2.  จุลินทรียอาหาร      (507-2--) 
  3.  อุตสาหกรรมอาหาร      (507-3--) 
  4.  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ      (507-4--) 
  5.  วิศวกรรมอาหาร      (507-5--) 
  6.  โภชนศาสตร       (507-6--) 
  7.  เคมีอาหาร       (507-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ     (507-8--) 

9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ    (507-9--) 
     การสัมมนาและการวิจัย      
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หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (507)   
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5071301 
5071302 

 
5071401 
5071402 
5071601 

 
 
 

5072101 
5072102 
5072103 
5072201 
5072202 
5072301 
5072302 
5072303 
5072304 
5072305 

 
5072306 
5072307 
5072401 
5072402 
5072403 
5072404 

3671305 
- 

3671403 
3671401 
3671402 

- 
 

3671404 
 

3672101 
3672102 
3672103 
3672201 
3672202 
3672301 
3672302 
3672306 
3672417 

 
 
 
 

3672308 
3672307 
3672405 
3672407 

อุตสาหกรรมอาหารเบ้ืองตน 
สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร 
สุขาภิบาลอาหารและถนอมอาหาร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองตน 
กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร 
ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการอาหาร 
และโภชนาการ 
ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการถนอม 
อาหารและโภชนาการ 
การบรรจุอาหาร 
การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช 
การบรรจุผลิตภัณฑทางสัตว 
จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหาร 
กรรมวิธีกระบวนการหมัก 
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร 
หลักอุตสาหกรรมเกษตร 
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
การสํารวจดานอุตสาหกรรมอาหาร 
การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร 
การจัดและการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
การถนอมอาหารโดยใชความเย็น 
หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
การแปรรูปอาหาร 1 
เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภณัฑ 
เทคโนโลยีการถนอมอาหาร 

2(2-0) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 

 
2(1-3) 

 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(1-3) 
3(2-3) 

 
3(2-3) 
3(2-3) 
2(1-3) 
3(2-3) 
3(2-3) 
2(1-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5072405 
5072406 
5072407 
5072408 
5072409 
5072410 
5072411 
5072701 
5172801 

 
5072802 
5072901 
5073101 
5073201 
5073202 
5073301 
5073302 
5073303 
5073305 
5073401 
5073402 
5073403 
5073404 
5073501 
5073601 
5073701 

 
5073702 

3672408 
3672409 
3672411 
3642412 
3672413 
3672414 
3672415 
3672410 

- 
 

3672801 
3672701 
3673104 
3673209 
3673210 
3673209 
3673210 

 
 

3673203 
3673204 
3673308 
3673406 
3673501 
3673601 
3673702 
3672416 
3673703 

ระบบการผลิตอาหาร 
วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิม 
เทคโนโลยีขนมอบ 
เคร่ืองดื่ม 
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ 
เทคโนโลยีเนือ้และผลิตภัณฑ 
การทําอาหารแหง 
การวิเคราะหอาหาร 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 
การอาหาร 1 
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร 1 
การฝกหัดวิจยั  1 
การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร 
จุลชีววิทยาทางอาหาร 
อุตสาหกรรมการหมัก 
การประกันคุณภาพอาหาร 1 
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสมัผัส 
การประกันคุณภาพอาหาร 2 
พิษวิทยาทางอาหาร 
หลักการถนอมผลิตภัณฑพชื 
หลักการถนอมผลิตภัณฑสัตว 
การแปรรูปอาหาร 2 
เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบ้ืองตน 
วิศวกรรมอาหาร 1 
อาหารและโภชนาการ 
เคมีอาหาร 
เคมีอาหาร 
หลักการวเิคราะหอาหาร 

2(2-0) 
2(1-3) 
3(2-3) 
3(2-2) 
3(2-3) 
3(2-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(90) 

 
3(230) 
2(1-2) 
3(2-3) 
3(2-3) 
3(2-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-3) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-3) 
2(1-3) 
3(2-3) 
2(2-0) 
3(2-3) 
3(3-0) 
3(2-3) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
 

5073801 
 

5074301 
5074302 
5074303 
5074304 
5024306 
5074401 
5074402 

 
5074403 
5074404 
5074405 
5074406 
5074407 
5074408 
5074501 
5074801 

 
 

5074802 
5074901 

 
5074902 

 
5024904 
5074905 

3672410 
 
 

3673103 
3674304 
3674311 
3674312 

 
3674418 
3674419 
3674206 
3644207 
3674421 
3674422 

 
 
 

3674502 
 

3674805 
3674904 

 
 

3674904 
 

3674905 
 

หลักการวเิคราะหอาหาร 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการอาหาร 3 
การออกแบบผลิตภัณฑเกษตร 
การใชประโยชนจากเศษเหลือทางการเกษตร 
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
สารเจือปนในอาหาร 
เทคโนโลยีผักและผลไม 
เทคโนโลยีน้ํามันและไขมัน 
การแปรรูปพชืน้ํามันและน้าํมัน 
เทคโนโลยีน้ําตาล 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 
เทคโนโลยีสัตวปกและผลิตภัณฑ 
เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม 
เทคโนโลยีขนมหวาน 
กรรมวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา 
วิศวกรรมอาหาร 2 
การฝกประสบการณวิชาชีพหองปฏิบัติการ 3 
การฝกงานหองปฏิบัติการ 
การฝกงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 
การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 3 
สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
สัมมนาเทคโนโลยีการอาหาร 
ปญหาพิเศษวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ปญหาพิเศษเทคโนโลยีอาหาร 
หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
การศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร 

3(2-2) 
2(90) 

 
2(1-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-3) 
3(3-0) 
3(2-3) 
3(2-3) 
2(1-3) 
3(2-3) 
3(2-3) 
3(2-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-3) 
2(120) 
2(120) 
3(230) 
3(230) 
1(1-0) 
1(1-0) 
3(0-6) 
2(1-3) 
2(2-0) 
1(0-3) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา  อุตสาหกรรมเกษตร 

(507) 
 

 รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

5071301 อุตสาหกรรมอาหารเบ้ืองตน       2(2-0) 
  Introduction to Food Industry 

ความหมายและความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร  ปจจัยตาง ๆ     ท่ีมีผล 
ตอคุณภาพ ปริมาณ และราคาของวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร ความจําเปนท่ี
กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การสํารวจอุตสาหกรรม   อาหารใน
ดานประวัติความเปนมา เพือ่ศึกษาถึงการดําเนินงานและการจัดการ การลงทุนการ
จัดการและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารขนาดตาง ๆ 

 

5071302 สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร      2(2-0) 
  Food Processing Sanitation and Food Laws 

โรคท่ีเกิดจากอาหาร สาเหตุของโรค การแพรเช้ือและวิธีการปองกัน  
สุขวิทยาสวนบุคคลของผูประกอบอาหาร และสถานท่ีผลิตอาหาร  รวมท้ังเคร่ืองมือ
การผลิตและความสะอาดของส่ิงแวดลอม  กฎหมายเก่ียวกับสุขาภิบาลอาหาร 
อนามัยในการแตะตองอาหาร พ.ร.บ. คุมครองผูบริโภค  กฎหมายอาหารมาตรฐาน
ของอาหารและการปรับมาตรฐาน 

 

5071401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน     3(2-3) 

  Introduction to Food Science and Technology 
 สถานการณอาหารโลก  แหลงอาหารมนษุย  ลักษณะทางอุตสาหกรรม            
องคประกอบของอาหาร  โภชนศาสตรขององคประกอบของอาหาร  ปจจัยที่มีผลตอ    
คุณภาพอาหาร  การเส่ือมเสียของอาหารและการควบคุม  หลักเบ้ืองตนของการแปร
รูปอาหารชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑอาหารชนดิตาง ๆ เชน  ผลิตภัณฑเนื้อ  ผลิตภัณฑนม  
อาหารทะเล  ไขมันและน้ํามัน  ธัญชาติ  ผักผลไม  เครื่องมือ  ผลิตภัณฑหมัก  การ
บรรจุภัณฑอาหาร  และความปลอดภัยในอาหาร  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5071402 กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร      3(2-2)
         Food Processing and Food Production    

 ศึกษาถึงความหมาย       และความสําคัญของกระบวนการแปรรูปและการ 
ผลิตอาหาร รวมถึงการศึกษาเกีย่วกับเทคนิคและกระบวนการของการลดขนาดและ
การรอน สวนท่ีเปนของแข็ง  การผสมและการทําเปนอิมัลช่ัน การกรองและการสกัด
การตกผลึก การผานความรอน  การระเหย  การทําแหง การแชแข็งการผานรังสี การ
จัดการ การเกบ็รักษา และการกําจัดของเสีย        ศึกษาและฝกทักษะการใชเคร่ืองมือ
และเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตตาง ๆ ตลอดจนการจัดแบบแผนการผลิตและการ
ประเมินผลใหมีการฝกปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 

 
5071601 ความสัมพันธของการเกษตรวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ     2(1-3) 
  Relationship of Agriculture Food Science and Nutrition 

 สภาวะการณการผลิตอาหารกับอัตราการเพิ่มของประชากรโลก อาหารใน
อนาคตขอบขายและความสําคัญของโภชนาการตอคุณภาพชีวติ  องคประกอบและ
หนาท่ีของอาหารการยอยการดูดซึมของอาหาร การใชตารางแสดงองคประกอบของ
อาหาร ปริมาณสารอาหารท่ีจําเปน พืน้ฐานของแตละเพศ   แตละวัย   แตละสภาวะ     
ปญหาโภชนาการและโรคขาดสารอาหาร การวัดโภชนาการ   การสูญเสียของคุณคา
อาหารระหวางการเก็บและการผลิต   การสงวนคุณคาอาหารในกระบวนการผลิต
และการแปรรูป  ตลอดจนการ ปรับปรุงคุณคาอาหารใหดีข้ึนดวยวิธีการใหม ๆ 
ใหมีการปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072101 การบรรจุอาหาร                                                                            2(1-2) 
  Food Packing 

  สมบัติทางกายภาพ    ทางเคมี ทางชีวะ และทางกลศาสตรของการ
บรรจุอาหารแบบตาง ๆ และวัสดุท่ีใชในการบรรจุเชน แผนฟลม พลาสติก กระดาษ 
กระดาษเคลือบพลาสติก กระดาษเคลือบโลหะ   แผนเหล็กวิลาศ ขวดแกว ภาชนะ
พลาสติก การบรรจุกระปอง ตลอดจนเทคนิคการบรรจุใหม ๆ   ศึกษาวิธีการบรรจุ
ตาง ๆ ท่ีมีผลตออายุและคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ กฎหมายเกี่ยวกบั
การบรรจุ หลักการออกแบบ การบรรจุ  ฉลากและการโฆษณาใหมีการปฏิบัติตาม
เนื้อหาขางตน 

 
5072102 การบรรจุผลิตภัณฑทางพืช       2(1-2) 
  Plant Products Packing 

  ศึกษาหลักการบรรจุเบ้ืองตนของผลิตภัณฑพืช  วัสดุตาง ๆ    ท่ีใช
ในการบรรจุ และองคประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑสัตว เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชใน
การบรรจุ   ความ สัมพันธของผลิตภัณฑสัตวกับภาชนะบรรจุปฏิกิริยาการเส่ือมเสีย
ของอาหารในภาชนะ การแปรรูปแบบตาง ๆ การเก็บรักษาภาชนะหลังบรรจุ 

 
5072103 การบรรจุผลิตภัณฑทางสัตว                                                         2(1-2) 
  Animal Products Packing 

 การศึกษาหลักการบรรจุเบ้ืองตนของผลิตภัณฑสัตว  วสัดุตาง ๆ ท่ีใชในการ
บรรจุและองคประกอบของการบรรจุผลิตภัณฑสัตว  เคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการ
บรรจุ      ความสัมพันธของผลิตภัณฑสัตวกับภาชนะบรรจุ ปฏิกิริยา การเส่ือมเสีย
ของอาหารในภาชนะ  การแปรรูปตาง ๆ การเก็บรักษาภาชนะหลังบรรจุ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072201 จุลชีววิทยาของผลติภัณฑอาหาร       2(1-3) 
  Microbiology of Food Product 
   คุณสมบัติทางชีวภาพของจุลินทรีย  ท่ีเปนสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร  

อาหารเปนพิษ   การเส่ือมเสียของอาหารแปรรูป    การทําลายจุลินทรียโดยกรรมวิธี
การแปรรูปอาหาร มาตรฐานทางดานจุลินทรีย การสุมตัวอยาง เทคนคิการตรวจสอบ
จุลินทรียในอาหารและผลิตภณัฑ  การวิเคราะหและประเมินผล  การศึกษานอก
สถานท่ี 

 
5072202 กรรมวิธีกระบวนการหมัก       2(1-3) 
  Fermentation Process 
   การใชจุลินทรียในการผลิตผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ เทคโนโลยีของการใช  
                           ประโยชนจากจุลินทรีย  กรรมวิธีการผลิตสารปฏิชีวนะ ฮอรโมน และกรดอะมิโน   
                           การเลือกวัตถุดิบ  ปจจัยตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของกรรมวิธีผลิต     และการ          
                           ควบคุมการผลิต การศึกษานอกสถานท่ี 
 
5072301 การควบคุมคณุภาพของผลิตภัณฑอาหาร      3(2-2) 
  Quality Control of Food Product 
   หลักการควบคุมคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป    วิธีการและ 

เทคนิคพิเศษ     รวมท้ังการประเมินจากการรับรูท่ีใชวัดและควบคุมองคประกอบ
ของคุณภาพอาหารในระหวางการปรุง    การผลิตและการเก็บรักษา   เชน     วิธีการ
ทางเคมี ฟสิกส และจุลินทรีย       เพื่อใหไดมาตรฐานของผลิตภัณฑตลอดจนเพิม่
ประสิทธิภาพของการผลิตและลดการสูญเสีย ใหมีการฝกปฏิบัติวิธีการวัดทางเคมี 
ฟสิกส    และจุลินทรีย  เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารใหไดมาตรฐานตามกฎหมาย 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072302 หลักอุตสาหกรรมเกษตร        3(2-2) 
  Principles of Agricultural Industry 

  ความหมาย บทบาท และความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร 
วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ  ปจจยัตาง ๆ ท่ีกระตุนใหเกิดการ
พัฒนาการอุตสาหกรรมเกษตร  ลักษณะของวัตถุดิบท่ีไดจากพืช สัตว   และปจจัย
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป การบรรจุ การขนสง และการเก็บรักษา
กอนเขาสูโรงงาน บทบาทและความจําเปนของอุตสาหกรรมอาหารขนาดยอมใน
สภาวะปจจุบัน  และอนาคต ตลอดจนการจัดการ  การลงทุน  การผลิต  และปจจยั
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร       2(2-0) 
  Food  Standard  and  Regulations 
   กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ  
  และมาตรฐานของอาหารระดับประเทศและระดับสากล  กฎหมายเกีย่วกับฉลาก 
  อาหารและฉลากโภชนาการ  กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม 
  อาหารภายใน  และตางประเทศ  กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับโรงงานอาหารและ 
  ส่ิงแวดลอม  ขอกําหนดทางการคาระหวางประเทศ  และองคกรท่ีเกี่ยวของกับ 
  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072304 การสํารวจดานอุตสาหกรรมอาหาร      2(1-3) 
  Food Industry Survey 

  การสํารวจตลาดอาหาร การทดสอบตลาดอาหาร   และการลงทุน
สํารวจ ภาวะตลาดของผลิตภัณฑอาหารแตละชนิดในทองถ่ิน ท้ังในแงอุปสงคและ
ในแงอุปทาน วิธีการศึกษาและคาดคะเนแนวโนมของอุปสงค-อุปทานของผลิตภัณฑ
อาหารแตละชนิดในทองถ่ิน  (รวมถึงการสงออก)   การลงทุนและการขยายทุน    
การสํารวจความนิยมของผลิตภัณฑในตลาด  การทดสอบตลาดเพ่ือปรับปรุงสูตร
อาหารใหมีการปฏิบัตติามเนื้อหาขางตน 

 
5072305 การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม    3(2-3) 
  Food Production Planning and Control 

  ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณความตองการและการกําหนด
ปจจัยการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  การวางแผนกําลังการผลิต การ
วางแผนและควบคุมวัตถุดิบ และสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม  การวางกําหนดการ
ผลิตและการสงงาน  การควบคุมตนทุนการผลิต และการออกแบบอาหารระบบ
ควบคุมการผลิตสําหรับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
5072306 การจัดและการบริหารการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร    3(2-3) 
  Management and Administration of Food Industry Plant 
   หลักการท่ัวไปในการจดัและการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

 การออกแบบเคร่ืองจักร อุปกรณ  และการจัดระบบการใช       และการควบคุม
เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภยั การทําบัญชีวัสดุเคร่ืองมือ 
และอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังวิธีปฏิบัติท่ีจําเปนในการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร จิตวิทยาอุตสาหกรรม การศึกษาอุปสงคอุปทานในเชิงผลิตภณัฑ 
อุตสาหกรรม 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072307 การถนอมอาหารโดยใชความเย็น       3(2-3)
  Refrigerated and Freezing of Food Preservation 
   หลักการและวธีิการในการแชเย็นและแชเยอืกแข็งอาหาร และผลิตผลการ 

เกษตรการทํางานของระบบเคร่ืองทําความเย็น ปจจัยท่ีมีผลตอขบวนการ        และ
คุณภาพ การผลิต ภัณฑท่ีผานขบวนการแชเยน็ และแชเยือกแข็ง 

 
5072401 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร      2(1-3) 
  Principles of Agricultural Products Preservation 

 ความหมายและความสําคัญของการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑอาหาร    ปจจยัตาง  ๆ   ท่ีใหผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย       การควบคุม
และปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนคิและวิธีการแปรรูปอาหาร  ประเภทตาง ๆ 
วิธีนําผลิตภัณฑ อาหารแบบตาง  ๆ  

 
5072402 การแปรรูปอาหาร  1        3(2-3) 
  Food Processing I 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5071401  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 
    หลักการเบื้องตนเกีย่วกับคุณลักษระทางประสาทสัมผัส  และคุณสมบัติทาง 

โภชนาการของอาหาร  คุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบอาหาร  การจัดการและการ
เตรียมวัตถุดิบเพ่ือผลิตในอุตสาหกรรม  หลักเกณฑท่ัวไปของการปฏิบัติการท่ีดีใน
การผลิต อาหาร  การบรรจุภัณฑ น้ําและการจัดการของเสียและกรรมวธีิทาง
สุขาภิบาล หลักการของการแปรรูปอาหารแบบตาง ๆ  เทคนิคการแปรรูปโดยกรรม
วิธีการใชความเย็น  การทําแหง  การใชจลิุนทรีย   
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072403 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ       3(2-3) 
  Cereal and Cereal Product Technology 
    ศึกษาลักษณะโครงสรางคุณสมบัติ  การเปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพ  และ 
  ชีววิทยา  ระหวางการผลิตของธัญชาติชนิดตาง ๆ กรรมวิธีการแปรรูป  และการใช 
  ผลิตภัณฑธัญชาติ  คุณสมบัติของผลิตภัณฑ  การเส่ือมเสีย  เทคโนโลยีการเก็บรักษา 
  ธัญชาติ  และผลิตภัณฑตาง ๆ จากธัญชาติ  ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมธัญชาติ 
  การขนสง  การพัฒนาผลิตภณัฑและแนวโนมของการตลาด  ปฏิบัติการตามเนื้อหา 
  ขางตน 
 
5072404 เทคโนโลยีการถนอมอาหาร       2(1-3) 
  Food Preservation Technology 

  หลักและกรรมวิธีในการถนอมอาหาร    แหลงวัตถุดิบ    การถนอม
ผลิตภัณฑอาหารในรูปอุตสาหกรรมแบบตาง  ๆ      ปจจัยท่ีเกีย่วของกบัการเส่ือมเสีย
ของอาหาร วิธีการเก็บถนอมรักษาคุณภาพของอาหารการแปรรูปอาหารในรูป 
ตาง ๆ  วิธีการควบคุม และเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของกับการถนอมอาหาร  การศึกษานอก
สถานท่ี 

 
5072405 ระบบการผลิตอาหาร        2(2-0) 
  Food Production System 
   แหลงอาหารของมนุษย  การวางแผนการเลือกใช และการควบคุมกระบวน 

 การผลิตเฉพาะหนวยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  ระบบการขนสง  วัตถุดิบและ 
ผลิตภัณฑการประเมินราคาของกระบวนการผลิต วิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
และกระบวนการผลิต 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072406 วิธีการผลิตและการแปรรูปอาหารแบบด้ังเดิม     2(1-3) 
  Conventional Food Production and Processing 
   สํารวจวิธีการผลิตและวิธีการแปรรูปอาหารของชนชาติตะวันออกท่ีสืบทอด  

กันมาแตดั้งเดิม เชน การทําแหง การหมักแหง การรมควัน การหมักดอง ศึกษา
หลักการของวิธีการดั้งเดิมโดยเปรียบเทียบหลักการใหมทางวิทยาศาสตรทดลอง
ปรับปรุงวิ ธีการดั้ง เดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่ ง ข้ึน  โดยประยุกตหลักการของ
วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการอาหาร ใหมีการปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 

 
5072407 เทคโนโลยีขนมอบ        3(2-3) 
  Bakery Technology 

  ศึกษาสมบัติและองคประกอบของเคร่ืองปรุงการผลิต ท่ีใชในการ
ทําผลิตภัณฑ  การใชเคร่ืองมือ  และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือการผลิต  การควบคุม
คุณภาพ  การตรวจสอบสาเหตุการเส่ือมเสีย การบรรจุและการเก็บรักษา  และการ
พัฒนาผลิตภณัฑเบเกอร่ี  และปฏิบัติการตามเนื้อหา 

 
5072408 เคร่ืองดื่ม         3(2-2) 
  Beverage 

  บทบาทของเคร่ืองดื่ม  ประเภทของเคร่ืองดื่ม   ไดแก   มีคารโบเนต
กับไมมีคารโบเนต และมีแอลกอฮอล ศึกษาเทคนิคและวิธีการผลิตเคร่ืองดื่มทุกชนดิ 
ตลอดจนความสะอาดของเคร่ืองดื่ม ปญหาของเคร่ืองดื่มในแงเคมี โภชนาการและจุ
ลินทรีย ใหการปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072409 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ       3(2-3) 
  Milk  and  Milk  Product  Technology 
   โครงสรางเตมนม  สรีรวิทยาของการกล่ันสรางน้ํานม  การปลดปลอยน้ํานม 
  ปจจัยท่ีมีผลตอการกล่ันสรางน้ํานม  องคประกอบ  คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพ  และ 
  จุลชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑนม  ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณและคุณภาพของน้ํานม 
  การเส่ือมเสีย  การเก็บรักษากรรมวิธีท่ีใชในการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ การ 
  ตรวจสอบคุณภาพของน้ํานม     และมาตรฐานของน้ํานมและผลิตภัณฑนม  การ 
  สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม 
    
5072410 เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ       3(2-3) 
  Meat and  Meat  Product  Technology 
   ศึกษาถึงโครงสรางของกลามเนื้อ   คุณสมบัติทางเคมี  กายภาพและชีวภาพ 
  องคประกอบของเนื้อสัตว  และสวนตาง ๆ การเปล่ียนแปลงของเน้ือหลังฆา และ 
  การชําแหละอิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีตอเนื้อเยื่อของสัตว  การเปล่ียนสีของเม็ดสีในเซลล 
  กลามเนื้อ  การตรวจคุณภาพเน้ือสัตว  การเส่ือมเสียของเนื้อสัตว  กรรมวิธีแปรรูป 
  เนื้อสัตวแบบตาง ๆ  ผลิตภัณฑเนื้อและการเก็บรักษา  การควบคุมคุณภาพของผลิต- 
  ภัณฑเนื้อชนดิตาง ๆ  การศึกษาดูงานในโรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ 
  จากสัตว  ปฏิบัติการตามเนือ้หาขางตน 
 
5072411 การทําอาหารแหง        2(1-3) 
  Food Dehydration 

  ทฤษฎีและขอบขายของการทําแหง  วิธีการทําแหงแบบตาง ๆ  
กลไกในการทาํอาหาร หลักการออกแบบลักษณะสําคัญ และการประยุกตของ
เคร่ืองมือทําแหง เทคนิค การทําแหงแบบใหม ๆ ใหมีการปฏิบัติงานตามเนื้อหา
ขางตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072701 การวิเคราะหอาหาร        3(2-2) 
  Food Analysis 
   ศึกษาวิธีการมาตรฐานของการวิเคราะหสารอาหารประเภทตาง ๆ ท้ังในเชิง 

 คุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะหหาสัดสวนขององคประกอบอาหาร
สําเร็จรูป เพื่อการศึกษาสูตรอาหาร การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑอาหาร การวิเคราะห
น้ําเพื่อประโยชนในกระบวนการผลิตใหมีการปฏิบัติวิเคราะหองคประกอบอาหาร
ตามเนื้อหาขางตน 

 
5072801 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชพีเทคโนโลยีการอาหาร 1     2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Food Science Technology 1 
   จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ  

วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร เชน  ดานอุตสาหกรรมอาหาร ในดานการรับรู 
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวชิาชีพโดยการกระทําใน 
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนรูปญหาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การอาหารท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม    หรือระหวางการผลิต 
แลวฝกหดัการแกปญหา โดยวิธีการทาง วิทยาศาสตร  รูวิธีการใชเคร่ืองมือดาน
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีการอาหารท้ังในดานการแปรรูป  การวิเคราะห  และ
ตรวจสอบคุณภาพ กับรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีดานอุตสาหกรรมอาหาร
  

5072802 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการอาหาร  1                           3(230) 
  Field Experience in Food Science Technology 
   การฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  หรือสถาบันการศึกษาทาง 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 

อาหารหรือเร่ืองท่ีฝกใหมีประโยชนแกการศึกษา การคนควา การแปรรูป การ
จําหนาย  การปรับปรุงแกไขอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางกไ็ด 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5072901 การฝกหัดวิจัย 1         2(1-2) 
  Research Exercise 

  ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจยั  ปญหาทางดานการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีมาของปญหา การตั้งหวัขอเร่ือง ข้ันตอน
การวิจยัวิธีการใชสถิติอยางงาย ๆ ในการวิเคราะหขอมูลและประเมิน การเรียบเรียง
และเขียนรายงานผลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

 
5073101 การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร       3(2-3) 
  Food Packaging 
   ความเปนมา  จุดประสงค  ความหมาย  และบทบาทของภาชนะบรรจุ   
  ชนิดของวัสดปุระเภทและคุณสมบัติทางดานกายภาพ  และเคมีของภาชนะบรรจ ุ
  ผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ  หลักการพิจารณาเลือกใชภาชนะบรรจุใหเหมาะสมกับ 
  วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร  เคร่ืองมือและหลักการบรรจุหีบหอท่ีเหมาะสมกับ 
  ผลิตภัณฑอาหาร   ฉลากและการโฆษณา  การออกแบบภาชนะบรรจุ  และระเบียบ 
  กฎเกณฑตาง ๆ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกีย่วกับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑอาหาร  ฉลาก 
  โภชนาการ  รหัสผลิตภัณฑ 
 
5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร        3(2-3) 
  Food Microbiology 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4032601  จุลชีววิทยาท่ัวไป 
                             4034605  จุลินทรียอุตสาหกรรม 
                                         ศึกษาเกีย่วกับการจําแนกชนิดของจุลินทรีย  สรีรวิทยา  การเจริญเติบโต 
  ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  การเส่ือมคุณภาพ 
  และการเนาเสียของอาหาร และผลิตภัณฑอาหารประเภทตาง ๆ  การถนอมและการ 
  ปองกัน  การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคทาง 
  อาหาร  อาหารเปนพิษ  การตรวจสอบจุลินทรียในอาหารโดยปฏิบัติการสอดคลอง 
  กับเนื้อหาขางตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5073202 อุตสาหกรรมการหมัก                    3(2-3) 
  Fermentation  Industry 

 ประเภทของการหมัก จุลินทรียท่ีสําคัญในกระบวนการหมัก การเตรียม 
หัวเช้ือจุลินทรียเพื่อกระบวนการหมัก  และปจจยัในการผลิตอาหารหมักชนิดตาง ๆ  
และเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล  กรรมวิธีการผลิตท่ีใชในอุตสาหกรรมหมัก   
ผลิตภัณฑ อาหารหมักชนดิตาง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเกบ็รักษา  การ
ทดสอบคุณภาพ อาหารหมัก  ตลอดจนอาหารหมักกับสุขภาพ  การศึกษานอก
สถานท่ีในอุตสาหกรรมอาหารหมัก 

 
5073301 การประกันคณุภาพอาหาร 1       2(1-3) 
  Food Quality Assurance I 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5071401  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 
                           :  5073201  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
   หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ  รวมท้ังการวัดคาคุณภาพ 
  ของอาหารดานเคมี  กายภาพ  และจุลินทรีย  ในกระบวนการแปรรูปอาหาร  ระดับ 
  อุตสาหกรรมต้ังแตการเตรียมวัตถุดิบ  กระบวนการแปรรูป  และผลิตภัณฑสุดทาย 
  การสุมตัวอยางอาหาร  การตรวจสอบ  และกระบวนการทางสถิติของขอกําหนด 
  สําหรับวัตถุดบิ  และผลิตภณัฑสุดทาย 
 
5073302 การประเมินคณุภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส                 2(1-3) 
  Sensory Evaluation  for  Food  Quality 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5071401  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 
                           :  4111101  หลักสถิติ 
   ความสําคัญและประโยชนของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
  พื้นฐานของการรับรส  กล่ิน  การมองเห็น  การไดยนิและเน้ือสัมผัส  ปจจัยที่มีผล 
  ตอการวัดและเทคนิควิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส  การใชวิธีการทางสถิติ 
  เพื่อหาขอสรุปในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  การประเมินคุณภาพ 
  อาหารโดยประสาทสัมผัสแบบตาง ๆ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5073303 การประกันคณุภาพอาหาร 2       2(1-3) 
  Food Quality Assurance II 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน     :    5073301     การประกันคุณภาพอาหาร 1 
      :    5073302     การประเมินคุณภาพอาหารโดย  
                 ประสาทสัมผัส 

 การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร การสรางผังควบคุมคุณภาพ
หลักการจัดองคกรในสวนท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ  ระบบคุณภาพ  มาตรฐานระบบ
คุณภาพการบริหารองคกรดานคุณภาพ 

 
5073305 พิษวิทยาทางอาหาร        3(2-3) 
  Food  Toxicology 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5073601  อาหารและโภชนาการ 
                        5073403  การแปรรูปอาหาร  2 
                        5073702  หลักการวิเคราะหอาหาร 
   หลักเบ้ืองตนของพิษวิทยา  ชนิดของสารพิษตาง ๆ  ในอาหาร  กลไกการ 
  เกิดพษิ  การดดูซึม  การสลายตัว  และการขับออกของสารพิษ  หลักการทางเภสัช 
  จลศาสตร  การเปล่ียนแปลงของสารพิษในส่ิงมีชีวิต  ปจจัยทางชวีภาพท่ีมีผลตอการ 

ทําลายสารพิษ  การกอกลายพันธุ  และการกอรูปวิรูป  การกอมะเร็ง  การเกิดสารพิษ
ในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีท่ีใชในอาหาร
การทดสอบความเปนพษิ  และหลักการวิเคราะหสารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 

   
5073401 หลักการถนอมผลิตภัณฑพชื       2(2-0) 
  Principles of Harvest Processing 
   กระบวนการเปล่ียนแปลงหลังการเก็บเกีย่ว  การเส่ือมเสียของผลิตผลเกษตร 
  ระหวางการเกบ็รักษา    หลักการและวิธีการถนอมรักษา     การเก็บถนอมโดยวิธีการ     
  หมักดอง  การควบคุมความชื้น  อุณหภูมิ  การใชสารเคมี การใชรังสี  การตรวจสอบ 
  ผลิตภัณฑ  และมาตรฐานของผลิตภัณฑพชืหลังการเก็บเกี่ยว  การศึกษานอกสถานท่ี 
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5073402 หลักการถนอมผลิตภัณฑสัตว       2(2-0) 
  Principles of Animal Products Preservation 

 การเส่ือมเสียของอาหาร    การคัดเลือกวัตถุดิบ   หลักและวิธีการถนอม
รักษาเทคนิคการทําภาชนะและบรรจุหีบหอ   การเก็บรักษาผลิตภัณฑสัตว   การ
ตรวจสอบผลิตภัณฑและมาตรฐานของผลิตภัณฑสัตวกฎหมายเกี่ยวกบัอุตสาหกรรม
อาหารจากผลิตภัณฑสัตว   

 
5073403 การแปรรูปอาหาร 2        3(2-3) 
  Food  Processing  II 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 5072402  การแปรรูปอาหาร 1 
   ผลของการแปรรูปอาหารท่ีมีตอคุณคาทางโภชนาการ  การเพิ่มคุณคาทาง 
  โภชนาการในอาหาร  การปรุงแตงสี กล่ิน รส  และเนื้อสัมผัสของอาหารประเภท 
 ตาง ๆ  ผลิตผลพลอยไดและการใชประโยชนจากของเสีย  รวมท้ังการเกบ็รักษา

ผลิตภัณฑ การศึกษานอกสถานท่ี 
 
5073404 เทคโนโลยีการผลิตอาหารเบือ้งตน       2(1-3) 
  Fundamental of Food Products Technology 

 หลักและกรรมวิธีในการผลิตอาหาร ปจจยัท่ีควบคุมการผลิตอาหาร  
ผลพลอยไดจากการผลิตอาหาร  ความเหมาะสมของกรรมวิธีตาง ๆ ในการผลิต
อาหาร การผลิตอาหารในรูปแบบตาง ๆ การควบคุมการผลิตและเคร่ืองมือท่ี
เกี่ยวของ วัตถุดิบและขอบเขตท่ีนํามาใชในการผลิตอาหาร การศึกษานอกสถานท่ี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5073501 วิศวกรรมอาหาร 1       3(2-3) 
  Food Engineering 1 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  4011301  ฟสิกสท่ัวไป 1 
           4011302  ฟสิกสท่ัวไป 2 
           4091401  แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห 1  
           4092402   แคลคูลัสและเรขาคณติวิเคราะห 2 
           4022114  เคมีเชิงฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

 การศึกษาทฤษฎีทางวิศวกรรม และการผลิตเปนหนวยท่ีใชในกรรมวธีิการ
แปรรูปอาหาร หลักการทางวิศวกรรมของสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน เทอรไม
ไดนามิกส การไหลของของเหลว และหลักพ้ืนฐานวิชาจลนพลศาสตรท่ีประยุกตใช
ในกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร 

 
5073601 อาหารและโภชนาการ        2(2-0) 
  Food and Nutrition 
   อาหารและคุณคาทางโภชนาการ  เมตาโบลิซึม  ความตองการและปญหา 
  การขาดสารอาหาร  สภาวะโภชนาการภายในและตางประเทศ  และแนวทางแกไข 
  การประเมินคุณภาพอาหาร  และภาวะโภชนาการ  ผลการแปรรูปและการเก็บรักษา 
  ตอสารอาหาร  และผลของสารอาหารท่ีเปล่ียนแปลงเนื่องจากการแปรรูปและเก็บ 
  รักษามีผลตอสุขภาพของผูบริโภค  อาหารเสริมสุขภาพ  (Healthy  Food)  อาหาร 
  เพื่อการรักษาโรค  อาหารชีวจิต  อาหารคัดแปลงพันธุกรรม  และอาหารกลุมใหม ๆ 
  ท่ีมีผลเชิงสุขภาพ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5073701 เคมีอาหาร         3(2-3) 
  Food Chemistry 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4022516  ชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
                 4022517  ปฏิบตัิการชีวเคมีสําหรับอุตสาหกรรม 
   องคประกอบทางเคมี   สมบัติและคุณคาทางโภชนาการของอาหาร    การ 

เปล่ียนแปลงและความสัมพนัธทางเคมี    และทางชีวภาพของอาหารระหวางการ
แปรรูป และการเก็บรักษา  กล่ินรส  และนํ้าของอาหาร  สารเจือปนในอาหาร  (Food 
additives) 

  ปฏิบตัิการ    วิเคราะหหาปริมาณ  น้ําตาล  กลูเตน  ซัลเฟอรไดออกไซด  แอลกอฮอล 
  คารบอนไดออกไซค  กรดแอสคอรบิค  คลอโรฟลล  ไนไตรทและกรดไขมันอิสระ 
  ในอาหาร  และผลิตภัณฑอาหาร 
 
5073702 หลักการวิเคราะหอาหาร        3(2-3) 
  Food Analysis 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  4022620  เคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
                 4022621  ปฏิบตัิการเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรม  
        เกษตร 

 การใชและดูแลรักษาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหทางเคมี การวิเคราะห
อยางประมาณ (Proximate analysis) การวเิคราะหน้ํา   การวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร
เพื่อทําฉลากโภชนาการ  และการจดัทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มอก.1300  และอ่ืน ๆ ปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5073801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีวิทยาศาสตรและ     2(90) 
  เทคโนโลยีการอาหาร 3 
  Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology 3 
   จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 

วิชาชีพทางเทคโนโลยีอาหาร  เชน  ดานอุตสาหกรรมอาหาร  ในดานการรับรู
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการเรียนรูปญหาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การอาหารท่ีเกิดข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรม  หรือระหวางการผลิต
แลวฝกหดัการแกปญหา  โดยวิธีการทางวทิยาศาสตร  ฝกการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ทางอุตสาหกรรมท้ังในดานเคร่ืองมือแปรรูปอาหาร และการวิเคราะหตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร รวมถึงการศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรม  

 
5074301 การออกแบบผลิตภัณฑเกษตร       2(1-3) 
  Agricultural Products Design 
   ความสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑทางการเกษตร     การใชสัญลักษณ 
  ตาง ๆ ท่ีใชในขบวนการผลิต     การศึกษาสภาวะและความตองการของตลาดของ 
  ผลิตภัณฑเกษตร  การคิดคนและการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  การออกแบบ การ 
  คิดตนทุนการผลิต  การเส่ือมราคาและการวางแผนผลิต การศึกษานอกสถานท่ี 
 
5074302    การใชประโยชนจากเศษเหลือทางการเกษตร         2(1-3)
  Use of Agricultural Wastage 
   ความหมายและความสําคัญของเศษเหลือทางการเกษตร    การนําเศษเหลือ 

ทางการเกษตรมาใชในแงของอุตสาหกรรม       การปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  การ
นําเศษเหลือทางการเกษตรมาใชใหเปนประโยชน เชน  แกสมูลสัตว การผลิต
แอลกอฮอล  การดัดแปลงเศษเหลือมาเพาะเหด็ อาหารสัตว ฯลฯ วัสดุอุปกรณท่ีใช
ในการแปรรูปเศษเหลือทางการเกษตร การศึกษานอกสถานท่ี 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5074303 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      2(1-3) 
  Food Plant Sanitation 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5072303 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
     5073201  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
   การออกแบบโรงงาน  และการติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณในโรงงานใหถูกหลัก 
  สุขาภิบาล  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร  การเก็บรักษา  (Storage)  และการขนสง 
  อาหาร  (Transport)  สุขวิทยาสวนบุคคลในโรงงานอาหาร  การวิเคราะหจดุอันตราย 
  และควบคุมจดุวิกฤต  (HACCP)  และการตรวจรับรองระบบ  HACCP  และควบคุม 
  สัตวนําโรค  แมลงและจุลินทรีย  การควบคุมคุณภาพน้ําใชในโรงงาน  หลักการทํา 
  ความสะอาด  การฆาเช้ือในโรงงาน  จุลินทรียท่ีเปนตัวบงช้ีดานสุขาภิบาลโรงงงาน 
  การบําบัดของเสียและน้ําท้ิง  เพื่อรักษาส่ิงแวดลอม 
 
5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร       3(2-3) 
  Food Product Development 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :   5072402  การแปรรูปอาหาร 1 
     5073302  การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผสั 

ความจําเปนของการพัฒนาผลิตภัณฑตออุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม ข้ันตอน 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ  บทบาทของการตลาดตอการพัฒนาผลิตภัณฑ  การตลาดของ 
  ผลิตภัณฑอาหาร  การสํารวจความตองการของผูบริโภค  แนวโนมของผลิตภัณฑท่ี 

พัฒนา  การคิดสูตรผลิตภัณฑ  การผลิตการทดสอบ  การควบคุมคุณภาพ  การ
ประเมิน ผล  ชองทางของผลิตภัณฑใหมท่ีพัฒนาข้ึน  หลักการและประโยชนของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ  ปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนาผลิตภณัฑ  ท้ังดานเทคโนโลยีและ
การตลาด  ลําดับการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5074306 สารเจือปนในอาหาร        3(3-0) 
  Food Additives 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 5073701  เคมีอาหาร 

 สารเจือปนชนดิตาง ๆท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหารเกณฑการจําแนกสารเจือ
ปนในอาหาร ในเชิงพษิวทิยา เชิงการใชประโยชนคุณสมบัติของสารเจือปนท่ีมีผล
ตออาหารทั้งทางดานเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา ตลอดจนท้ังผูบริโภค 
วิธีการใชและประสิทธิภาพของสารเจือปนในอาหาร กฎหมายและมาตรฐานดาน
สารเจือปนในอาหารท้ังในและตางประเทศ  วิธีการประเมินความเปนพิษของสารเจอื
ปนในอาหาร สารเจือปนในอาหารชนิดตาง ๆ  ในเชิงคุณสมบัติเฉพาะ และการ
นําไปใช 

 
5074401 เทคโนโลยีผักและผลไม        3(2-3) 
  Fruits and Vegetable Processing 
   ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และ 
  ชีววิทยาของผักและผลไมและการเปล่ียนแปลงข้ันตอนตาง ๆ  ในการแปรรูปผักและ 
  ผลไม  หลักการและวิธีการแปรรูป  การบรรจุและการเกบ็รักษา  การใชประโยชน 
  โดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและผลไมการศึกษานอกสถานท่ี 
 
5074402 เทคโนโลยีน้ํามันและไขมัน       3(2-3) 
  Fat  and  Oil  Technology 
   ศึกษาเกีย่วกับคุณสมบัติทางเคมี  ฟสิกส  และชีวภาพของไขมันและน้ํามัน 
  ความสําคัญของพืชน้ํามันทางเศรษฐกิจ  การแปรรูป  การเก็บรักษา  การเส่ือมเสีย 
  การควบคุมภาพการผลิตเคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของ  และปจจยัท่ีควบคุมการปรับปรุง  สี 
  กล่ิน  รส  ของผลผลิตจากพืชน้ํามัน  การบรรจุหีบหอ  และพัฒนาผลิตภัณฑ 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5074403 เทคโนโลยีน้ําตาล        3(2-3) 
  Sugar Technology 
   ความสําคัญของอุตสาหกรรมน้ําตาล  พืชท่ีใหน้ําตาล  บทบาทของน้ําตาล 

ท่ีมีตออุตสาหกรรมอาหารชนิดอื่น  ๆ  เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตน้ําตาลใน
แบบอุตสาหกรรมสารเคมีและการฟอกสี  การวัดคุณภาพของน้ําตาล  การควบคุม
คุณภาพ การเก็บรักษา  และผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมน้ําตาล  ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 

 
5074404 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง       3(2-3)
   Fishery Products Technology 

 ประเภทของสัตวน้ําท่ีใชในการปริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมี 
กายภาพและชีวภาพของสัตวน้ํา สาเหตุการเส่ือมเสีย และการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ของสัตวน้ําและผลิตภัณฑ หลักการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนสง  
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ การศึกษานอกสถานท่ี 

    
5074405 เทคโนโลยีสัตวปกและผลิตภัณฑ       3(2-3) 
  Poultry and Poultry Products Processing 
   โครงสราง  และองคประกอบทางเคมี กายภาพและชีววทิยาของสัตวปกและ 

 ไขการเปล่ียนแปลงคุณภาพ  การแปรรูป  การเก็บรักษา  การตรวจสอบ  การควบคุม 
 คุณภาพ การบรรจุและการจัดจําหนาย ขอกําหนดและมาตรฐานคุณภาพของไข,  

สัตวปก  และผลิตภัณฑ  ตลาดและแนวโนมของการพฒันาผลิตภัณฑ  ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน 

 
5074406 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม        2(1-3) 
  Beverage   Technology 
   ชนิดและประเภทของเคร่ืองดื่ม  สวนประกอบของเคร่ืองดื่ม  กรรมวิธีการ 
  ผลิตเคร่ืองดื่มอัลกอฮอล  เคร่ืองดื่มไมมีอัลกอฮอลชนิดอัดแกสและไมอัดแกส   
  รวมท้ังเคร่ืองดื่มจากชา  กาแฟ  โกโก  และอ่ืน ๆ  
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

5074407 เทคโนโลยีขนมหวาน        2(1-3) 
  Confectionery  Technology 
   หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตภัณฑขนมหวาน  วตัถุดิบและคุณสมบัติ 
  ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การบรรจุ  การเก็บรักษา  และ 
  การเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑระหวางการผลิต   และการเก็บรักษา 
 

5074408 กรรมวิธีการแปรรูปสัตวน้ํา       3(2-2) 
  Fish Processing 
   หลักการและกรรมวิธีแปรรูปสัตวน้ําโดยการใชสารเคมี  การทําเค็ม 
  การทําแหง  การหมักดอง  การฉายรังสี  และ อ่ืน ๆ  
   
5074501 วิศวกรรมอาหาร 2        3(2-3) 
  Food Engineering II 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5073501  วิศวกรรมอาหาร 1 
   หลักการทางวศิวกรรมเกีย่วกับการถายเทมวลความรอน  และโมเมนตัม 
  การคํานวณ  ความตองการพลังงานการถายเทความรอน  ระบบการทําความเยน็ 
  และระบบแชเยือกแข็ง  จุดควบคุมกรรมวธีิการแปรรูปอาหาร,  กรรมวธีิทาง 
  วิกฤต  กระบวนการแปรขบวน  และประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร  เคร่ืองแลก 
  เปล่ียนความรอน  และการปฏิบัติทางวิศวกรรมอาหารในกรรมวิธีแปรรูปอาหาร
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 

5074801 การฝกประสบการณวิชาชีพหองปฏิบตัิการ 3    2(120) 
  Field Experience in Laboratory Work 3 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  5073801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตร 
         และเทคโนโลยีการอาหาร 3 
   การฝกประสบการณดานหองปฏิบัติการวเิคราะหอาหาร  หรืองานสนามท่ี 
  สนับสนุนการทดลองคนควา  โดยศึกษาในเชิงวิธีการท่ีมาตรฐานสําหรับการตรวจ 
  สอบวิเคราะหอาหาร  ท้ังดานการเก็บตัวอยาง  การวเิคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณ 
  ดานเคมี  กายภาพ  และจุลชีววิทยา  มีการเสนอรายงานการฝกประสบการณในรูป 

ขอเขียน  การสอบปากเปลาหรือการลงมือปฏิบัติซ่ึงสามารถเห็นถึงสัมฤทธิผลใน
การฝกประสบการณ 

 

5074802 การฝกประสบการณวิชาชีพดานอุตสาหกรรมอาหาร 3   3(230) 
  Field Experience in Food Industry 3 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5073801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
              วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร 3 
   การฝกประสบการณดานกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหาร 
  ในโรงงานอาหารและองคกรท่ีเกี่ยวของ  ทําการศึกษาข้ันตอนการผลิต  การดําเนนิ 
  ธุรกิจ  และการประกันคุณภาพอาหาร  การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร  และการจดัการ 

องคกรในเชิงระบบมาตรฐาน  มีการเสนอรายงานในเปนรูปเลม    และมีการสอบ
ปากเปลา  จัดกลุมอภิปราย  และทดลองคนควาพัฒนาดานผลิตภัณฑอาหาร  โดยใช
พื้นฐานจากการฝกประสบการณ  เสนอตออาจารยผูควบคุมเพื่อวดัความสําเร็จใน
การฝกประสบการณ 

 

5074901 สัมมนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     1(1-0) 
  Seminar in Food Science and Technology 
   ศึกษาและคนควาขอมูล  ปญหาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการ 
  อาหารแลวนํามาเรียบเรียงเสนอรายงานเปนรายบุคคล  ศึกษากรรมวิธีการสืบคน 
  ขอมูลแบบตาง ๆ  ลักษณะและการตีความเอกสารในเชิงวิชาการ  การเรียบเรียง 
  ขอมูลวิเคราะหขอมูล 
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รหัส     ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                        น(ท-ป) 
 
5074902 ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร     3(0-6) 
  Special Problems in Food Science and Technology 
   คนควา  ทดลองและวจิัยงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
  หรือปญหาท่ีเกี่ยวของกับอาหารและผลิตภณัฑอาหาร  รวบรวมและวเิคราะหขอมูล 
  สรุปผลและเสนอเปนรายงาน  ภายใตการควบคุมและแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
  ปญหาพิเศษ 
 
5074904 หัวขอศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    2(2-0) 
  Special Topic in Food Science and Technology 
   ศึกษาเทคโนโลยีความรูความกาวหนาในเชิงวิทยาการดานวิทยาศาสตรการ 
  อาหารคนควาและวิเคราะหขอมูลดานท่ีใหมของศาสตรเชิงการอาหาร 
 
5074905 การศึกษาดูงานดานอุตสาหกรรมอาหาร      1(0-3) 
  Field Trip to Food Plants 
  เงื่อนไขของการลงทะเบียน  :  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตองอยูในระดับ ปท่ี  3, 4 

 ศึกษาดูงานดานท่ีเกี่ยวของกบั กระบวนการแปรรูปอาหาร การควบคุม 
คุณภาพอาหารการจัดการในระบบอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
ตาง ๆ มีการจัดกลุมอภิปรายหลังจากดูงาน 
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หมูวิชา กีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
  (508) 

 
 หมูวิชากีฏวิทยาโรคพืช และวัชพืช   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร ไดจดัลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังน้ี 
               1.  กีฏวิทยา                                                                                                               (508-1--) 
               2. โรคพืช                                                                                                                  (508-2--) 
               3. วชัพืช                                                                                                                    (508-3--) 
  4.                                                                                                                               (508-4--) 
  5.                                                                                                                               (508-5--) 
  6.                                                                                                                            (508-6--) 
  7.                                                                                                                            (508-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                                                 (508-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพเิศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ 
                    การสัมมนาและการวิจยั                                                                                      (508-9--) 
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หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  (508)  
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น(ท-ป) 

5082101 
5082102 
5083101 
5083201 
5083301 
5084101 
5084102 
5084103 

3682101 
3682107 
3683103 
3683201 
3683301 
3684104 
3684105 
3684106 

ศัตรูพืชและการปองกันกําจดั 
เทคโนโลยีการปองกันกําจดัศัตรูพืช 
แมลงศัตรูพืชและการปองกนักําจัด 
โรคพืชและการปองกันกําจดั 
หลักการควบคุมวัชพืช 
การเล้ียงไหม 
การเล้ียงผ้ึง 
การเล้ียงคร่ัง 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  (508) 

 
รหัส                         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                  น(ท-ป) 
 
5082101 ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด    3(2-2) 
 Plant Pests and Their Control 

 ความสําคัญของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศัตรูพืช แนวทาง
ปองกันศัตรูพชืแตละประเภท      การควบคุมและกําจดัศัตรูพืชดวยวิธีการเกษตรกรรม
ทางกลศาสตร ฟสิกส สารเคมี ชีววิธี ธรรมชาติวิธี และกฎหมาย ขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อ
ความปลอดภยัตอชีวิต สังคม และธรรมชาติในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 ปฏิบตัิการ   1.   ความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรูพืช 
        2.   ศึกษาตัวอยางศัตรูพชืจากตัวอยางจริง รูปภาพ ฯลฯ 
                    3.   ศึกษาการใชกลองจุลทรรศนเพื่อดูตวัอยางโรคพืช 

       4.   ศึกษาวธีิการปองกันกาํจัดศัตรูพืชแบบตาง ๆ 
       5.   ศึกษาชนิดของสารเคมีกําจัดศัตรูพชื    
   
5082102 เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช    3(2-2) 
 The Technology of Plant Pest Control 

 ความหมายของศัตรูพืช    ความสําคัญของศัตรูพืชตอการเกษตรและอ่ืน ๆ 
ประเภทและชนิดของศัตรูพชื การแพรระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายท่ี
เกิดจากศัตรูพชืในทางเศรษฐกิจ หลักการปองกันและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการตาง ๆ 
เคร่ืองมือและอุปกรณในการปองกันกําจดัศัตรูพืช    เทคนิคการปองกนักําจัดศัตรูพชืท่ี
เหมาะสมในสภาพปจจุบัน ความปลอดภยัตอชีวิตและธรรมชาติ 

 ปฏิบตัิการ   1.   การเก็บตัวอยางแมลงโรคพืช วัชพืช สัตว ศัตรูพืช 
        2.   การประเมินความเสียหายของศัตรูพชื 
        3.   การปองกันกําจดัศัตรูพืชในแปลงปลูก 
       4.   เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
             5.   การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยชวีวิธีและวิธีอ่ืน ๆ 
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รหัส                         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                  น(ท-ป) 
 
5083101 แมลงศัตรูพชืและการปองกันกําจัด    3(2-2) 
 Insect and Their Control 

 ชนิดของแมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   ชีวประวัตแิละ
อุปนิสัย การแพรกระจาย การสํารวจปริมาณ ลักษณะการทําลาย การเลือกใชวิธีการ
ตาง ๆ  ท่ีใชในการปองกันกําจัด การเขตกรรม  วิธีกล  ชีววิธี  การใชสาร   สกัดจากพืช
ทดแทนสารเคมี  สารเคมี  วิธีปองกันกําจัดแบบผสมผสาน (IPM) 
ปฏิบตัิการ  ศึกษาชนดิ วงจรชีวิต ลักษณะการทําลาย วิธีปองกันกําจดัท่ีเหมาะสม 

 
5083201 โรคพืชและการปองกันกําจัด    2(1-2) 
 Plant Pathology and Their Control 

 ประวัตแิละความสําคัญของโรคพืช ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคพืช  
การแพรระบาด หลักการปองกันกําจดัโรคพืชดวยการปฏิบัติทางการเพาะปลูก ทาง
ฟสิกส  เคมี  และชีววิธีการใชพันธุตานทาน ตัวอยางโรคพืชท่ีสําคัญของพืชเศรษฐกจิ
หลายชนิด การเก็บรักษาพืชท่ีเปนโรคดวยวิธีตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษา 
ปฏิบตัิการ  1.  การประเมินความเสียหายจากโรคพืช 

         2.  การแยกเช้ือและการเล้ียงเช้ือสาเหตุโรคพืชบางชนิด 
                                    3.  การเตรียมอาหารสังเคราะหสําหรับเล้ียงเช้ือ 
                                    4.  การปลูกเช้ือในพืชเศรษฐกิจเพือ่ศึกษาลักษณะการเกดิโรคของพืช 

      ดวยวิธีการตาง ๆ  
                                   5.   การใชสารเคมีปองกันและกําจดัโรคพืช  
                                   6.   การศึกษาตัวอยางการเกิดโรคพชืในแปลงปลูกพืชและจากภาพถาย  

     วิดิทัศนและสไลด รวมท้ังการศึกษาวิธีการปองกันและกําจดัโรคพืช   
     ท่ีสําคัญในพืชเศรษฐกจิ  

                                    7.  ศึกษาและวาดรูปเช้ือสาเหตุโรคพืชจากกลองจลุทรรศน 
                                    8.  ศึกษาตัวอยางสารเคมีปองกันกาํจัดโรคพืชชนิดตาง ๆ 
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รหัส                         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป) 
 
5083301 หลักการควบคุมวัชพชื    3(2-2) 
                           Principle of Weed Control 

 ประเภทของวชัพืช  ความเสียหาย  และการใชประโยชนท่ีเกิดจากวัชพชืทาง   
พฤกษศาสตรและวัชพืช  ลักษณะทางชีววิทยา  การขยายพันธุและการแพรกระจาย
พันธุ  การปองกันและการกาํจัดดวยสารเคมีและวิธีอ่ืน ๆ ประเภทและชนิดตาง ของยา
กําจัดวัชพืช  ลักษณะเฉพาะอยางของยากําจัดวัชพืชกลุมตาง ๆ ขอปฏิบัติตาง ๆ ใน
ความปลอดภยัในการใชยากําจักวัชพืช  การเก็บและรักษาตัวอยางวัชพืชเพื่อการศึกษา 
ปฏิบตัิการ   1.  ประเภทและชนิดของวัชพชืท่ีสําคัญ 

                        2.   การขยายพันธุและการแบงปนของวัชพืชกับพืชท่ีปลูก 
                        3.   เคร่ืองมือท่ีใชการฉีดพนสารเคมีกําจดัศัตรูพืช  
                        4.   การคํานวณปริมาณสารเคมีกําจัดพืชในหนวยพื้นท่ี  
                        5.   สารเคมีประเภทซึมซาบท่ีใชควบคุมวชัพืชใบแคบขามป  
                        6.   สารเคมีประเภทซึมซาบท่ีใชควบคุมวชัพืชใบกวางปเดียว  
                        7.   สารเคมีประเภทสัมผัสท่ีใชควบคุมวชัพชืปเดียว  
                        8.   สารเคมีกําจัดวัชพืชประเภทมีผลตกคางในดินและส่ิงแวดลอม  
                        9.   ปจจัยของส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช 
                       10.  ทัศนศึกษาเกี่ยวกับวัชพชืและควบคุมในสภาพธรรมชาติและชีววธีิ 
 
5084101 การเล้ียงไหม    2(1-3) 
 Sericulture 

 ความสําคัญของการเล้ียงไหม การเร่ิมตนเล้ียงไหม โรงเรือนและอุปกรณใน
การเล้ียงไหม พันธุไหม วธีิการเล้ียงไหมในวยัตาง ๆ ศัตรูไหมและการปองกันกาํจดั 
การปลูกหมอน กระบวนการผลิตเสนไหมและการเล้ียงไหมเปน              อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 614 

รหัส                         ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                  น(ท-ป) 
 
5084102 การเล้ียงผึง้    2(1-3) 
 Apiculture 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงผ้ึง ประเภทและพันธุผ้ึง ชีววิทยาของ
ผ้ึง วัสดุและอุปกรณในการเล้ียงผ้ึง สถานท่ีสําหรับเล้ียงผ้ึง การเร่ิมตนเล้ียงผ้ึง วิธีจัดหา
ผ้ึงมาเล้ียง วิธีการเล้ียงผ้ึงประเภทตาง ๆ หลักการจัดการรังผ้ึง โรคและแมลงศัตรูผ้ึง   
ยาปราบศัตรูพชืกับการเล้ียงผ้ึง การปรับปรุงพันธุผ้ึง น้ําผ้ึงและ   ผลิตภัณฑจากรังผ้ึง
และการจดัจําหนาย 

 
5084103 การเล้ียงคร่ัง    2(1-3) 
 Lac Culture 

 ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงคร่ัง ประเภทและพันธุคร่ังชีววิทยา
ของคร่ัง วัสดุและอุปกรณในการเล้ียงคร่ัง สถานท่ีสําหรับเล้ียงคร่ัง การเร่ิมตนเล้ียงคร่ัง 
วิธีจัดหาคร่ังมาเล้ียง วิธีการเล้ียงคร่ังประเภทตาง ๆ หลักการจัดการ  รังคร่ัง โรคและ
แมลงศัตรูคร่ัง คร่ังและผลิตภัณฑจากคร่ัง   การจัดจําหนาย 
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หมูวิชา  วนศาสตร 
(509) 

 
 หมูวิชา   วนศาสตร   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาเกษตรศาสตร  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน   
ดังนี ้
  1.  การจัดการปาไม                                                                                                   (509-1--) 
              2.  ชีววิทยาปาไม                                                                                                      (509-2--) 
              3.  วนผลิตภัณฑ                                                                                                       (509-3--) 
              4.  วศิวกรรมปาไม                                                                                                    (509-4--) 
              5.  อนุรักษวิทยา                                                                                                        (509-5--) 
        6.                                                                                                                               (509-6--) 

7.                                                                                                                               (509-7--) 
              8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                                                (509-8--) 
 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ      
                   การสัมมนาและการวิจยั                                                                                      (509-9--) 
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หมูวิชา  วนศาสตร 
 (509)  

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5092501 

 
3602015 การอนุรักษทรัพยากรปาไม 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา  วนศาสตร 

(509) 
 
รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 

 
5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม      2(1-2) 
  Conservation of Forest Resources 

ความหมายของการอนุรักษ  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท
ของธรรมชาติ  ความสําคัญของปาไม  การจําแนกชนิดของปาไมในประเทศไทย 
นิเวศวิทยาของปาไม    สัตวปา   การปลูกสรางสวนปา      การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
ปาไม    กฎหมาย    เกีย่วกับปาไม  หนาท่ีของสถาบันท่ีเกี่ยวของกับการปาไม  
บทบาทของนักศึกษาตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
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หมูวิชา  การชลประทาน 
(511) 

 

 
 หมูวิชา การชลประทาน  ซ่ึงอยูในหมวดวชิาเกษตรศาสตร  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน
ดังนี ้
 1.   การชลประทาน                                                                   (511-1--) 
 2.   การพัฒนาทรัพยากรแหลงน้ํา                                                     (511-2--) 
 3.   การออกแบบชลประทาน                                                    (511-3.--) 

4.   การจัดการชลประทาน                                                     (511-4--) 
              5.                                                          (511-5--) 

6.                                                           (511-6--) 
        7.                                                          (511-7--) 
        8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                     (511-8--) 

9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ            
      การสัมมนาและการวิจัย                                                                              (511-9--)
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หมูวิชา   การชลประทาน  
(511) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5112101 
5112102 
5112401 

 

3692502 
3692505 

- 

หลักการชลประทาน 3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 

เทคโนโลยีการใหน้ําแกพืช 
การจัดการชลประทานในไรนา 
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หมูวิชา  การชลประทาน 
(511) 

 
รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                    น(ท-ป) 
 
5112101 หลักการชลประทาน       3(2-2) 
  Irrigation and Drainage 
   ความสัมพันธของดินน้ําและพืช หลักและวิธีการใหน้ํา การจัดประสิทธิภาพ 

ในการใหน้ํา การวางแผนผังในการใหน้ํา ระบบการสงน้าํ การควบคุมระดับน้ํา และ
การระบายนํ้าบนดินและใตดิน 

 
5112102 เทคโนโลยีการใหน้ําแกพืช      2(1-2) 
  Irrigation Technology 

ความสัมพันธระหวางดิน น้าํ พืช หลักการและเทคนิคการใหน้ําแกพืช 
แหลงน้ําการวางแผนผังการใหน้ํา เคร่ืองมือและอุปกรณในการใหน้ํากบัพืช 
ความกาวหนาของการใหน้ําแกพืช 

 
5112401 การจัดการชลประทานในไรนา      2(1-2) 
  Irrigation Management in Farm 

การซึมน้ํา การใชน้ํา โครงสรางชลประทาน การเลือกและประสิทธิภาพของ
ปม   การวางแผนการออกแบบชลประทาน  และการระบายนํ้า กฎหมายเกีย่วกับการ
ใชน้ํา 
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หมูวิชา  เกษตรกลวิธาน 
(512) 

 

 
 หมูวิชา เกษตรกลวิธาน  ซ่ึงอยูในหมวดวชิาเกษตรศาสตร  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน 
ดังนี ้
 1.  งานชางเกษตรกรรมเบ้ืองตน                                                                       (512-1--) 
 2.  งานเคร่ืองยนต                                                                (512-2--) 
 3.  งานเช่ือม                                                               (512-3.--) 
        4.  งานเชือก                                                       (512-4--) 
              5.  การกอสรางในฟารม                                                                                 (512-5--) 
   6.                                                                                                                        (512-6--) 
        7.                                                                                                                                (512-7--) 
        8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                     (512-8--) 
              9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วทิยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ     

      การสัมมนาและการวิจัย                                                                              (512-9--)
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หมูวิชา  เกษตรกรรมวิธาน 

 (512)  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5121101 
5121201 
5122301 
5122501 
5122502 
5122503 
5123101 
5123201 
5123202 

3691101 
3691201 
3691301 
3692501 
3692503 
3692504 
3693102 
3693202 

- 

งานชางเกษตร 3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-3) 

 

เคร่ืองยนตและเคร่ืองทุนแรง 
การเช่ือมและการบัดกรี 
การกอสรางในฟารม 
ไฟฟาในฟารม 
การสํารวจรังวดัเพื่อการเกษตร 
การผลิตอุปกรณการเกษตร 
เคร่ืองจักรกลหนัก 
การซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงเกษตร 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา เกษตรกลวิธาน(512) 

 
รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 
5121101 งานชางเกษตร       3(2-2) 
  Principles of Farm Mechanics 

ประวัตแิละความสําคัญ        การพัฒนาเคร่ืองมือชางเกษตร ความรูเบ้ืองตน    
เกี่ยวกับงานชางโลหะ  ชางไม ชางปูน ไฟฟา และเคร่ืองจักรกลโรงงาน การ
บํารุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโรงงาน 

 
5121201 เคร่ืองยนตและเคร่ืองทุนแรง      2(1-2) 
  Power and Machinery 

ชนิดและประเภทเคร่ืองยนต  ระบบการทํางานของเคร่ืองยนตสองจังหวะ 
และส่ีจังหวะ   สวนประกอบและหนาท่ีท่ีมีความสัมพันธในเคร่ืองยนต     การใส 
การถอดประกอบ ซอมแซม  การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ      และการแกไข
เคร่ืองยนต การขับเคล่ือนพาหนะ การเลือกใชเคร่ืองจักรกลทุนแรง 

 
5122301 การเชื่อมและการบัดกรี       2(1-2) 
  Welding and Soldering 

ความมุงหมายและความสําคัญของการเช่ือมโยง เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใช
กับงานโลหะประเภทตาง ๆ   หลักการในการเช่ือมโลหะ     โดยใชไฟฟาและแกส 
การเลือกเคร่ืองมือและการใชเคร่ืองมือตัดโลหะอยางมีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม
กับงาน การระวังเพื่อความปลอดภยัในการทํางานและการใชเคร่ืองมือ  

 
5122501 การกอสรางในฟารม         (2-2) 
  Farm Structures 

หลักการและวธีิการวางผังฟารม การอานและเขียนแบบอาคารฟารม การ
เลือกวัสด ุและการประมาณราคาคากอสราง      ศึกษาฝกฝนทางปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ี
จําเปนในการกอสรางฟารมงานปูนและคอนกรีต งานประปา งานบัดกรี งานทาสี 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 
 
5122502 ไฟฟาในฟารม        2(1-2) 
  Agricultural Electrification 

หลักและทฤษฎีไฟฟา   ประโยชนและความจําเปนของไฟฟาในการเกษตร 
ระบบไฟกระแสสลับ  กระแสตรง  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบตาง ๆ หลักการใชไฟฟา
ประกอบเคร่ืองมือเกษตร    การคํานวณหนวยไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา 

 
5122503 การสํารวจรังวัดเพื่อการเกษตร      3(2-2) 
  Plane Surveying 

ความสําคัญและประเภทของการสํารวจ     เคร่ืองมือและอุปกรณในการ
สํารวจ รังวัด การทํา Differential และ Profile Levelling  การทํา Transverse และ
การคํานวณพืน้ท่ี     การทํา   Contour    การออกแบบ Land grading การรังวัดเพื่อ
วางแนวคลองทอสงน้ํา  ถนนในฟารม 

 
5123101 การผลิตอุปกรณการเกษตร      3(2-2) 
  Farm Equipment Engineering 
   ศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกบัอุปกรณการเกษตร การเลือกวัสดอุุปกรณ การออก 

แบบส่ิงประดษิฐใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร โดยเนนการใชวัสดใุน 
ทองถ่ิน และเนนดานความเหมาะสมกับการใชงาน 

 
5123201 เคร่ืองจักรกลหนัก       2(1-2) 
  Farm Machinery 

ความสําคัญและชนิดของเคร่ืองจักรกลหนัก  อุปกรณท่ีใชรวมกับ
เคร่ืองจักรกลหนัก หลักการทํางาน     การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลหนัก การ
ประเมินผลการทํางาน การประมาณคาใชจาย 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 
 
5123202 การซอมบํารุงเคร่ืองทุนแรงเกษตร     2(1-3) 
  Power and Machinery Maintenance 

หลักการและการทํางานของเคร่ืองมือเคร่ืองทุนแรง  การวิเคราะหระบบการ
ทํางาน  การบํารุงรักษา  การซอมเคร่ืองมืออยางงาย ๆ การประมาณราคา 
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หมูวิชาสงเสริมการเกษตร   
(513) 

 
 

หมูวิชาสงเสริมการเกษตร ซ่ึงอยูในหมวดวชิา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 1.  หลักในการสงเสริมท่ัวไป         (513-1--) 
 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริม         (513-2--) 
  3.                                                                                                                              (513-3--) 
 4.                                                                                                                            (513-4--) 
 5.                                                                                                                            (513-5--) 
 6.                                                                                                                            (513-6--) 
 7.                                                                                                                            (513-7--) 
 8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ         (513-8--) 
 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ  
                   การสัมมนาและการวิจยั                                                                                        (513-9--)
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หมูวิชาสงเสริมการเกษตร   (513) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5133101 
5133102 
5133103 
5133201 
5133202 
5134101 
5134102 
5134103 

 
 

5134104 
5134105 
5134106 
5134107 
5134201 
5134202 
5134203 

 
5134204 
5134205 
5134206 
5134207 

 
 

3713101 
3713102 
3713104 
3713201 
3713202 
3714105 
3714106 

- 
 

3714107 
3714108 
3714109 
3714110 

- 
3714203 
3714204 

- 
3714205 

- 
3714207 
3714208 

 
 
 
 

หลักการสงเสริมการเกษตร 
องคการและสมาคมทางการเกษตร 
การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาการเกษตร 
ทฤษฎีการจูงใจ 
หลักและวิธีการฝกอบรมเกษตรกร 
การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 
การจัดต้ังและดําเนินงานสถาบันเกษตรกร 
โครงสรางและการสงเสริมการพัฒนาชุมชน 
ทางการเกษตร 
โครงสรางและการพัฒนาชุมชน 
การสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน 
การสงเสริมการปศุสัตว 
การสงเสริมการประมง 
การสงเสริมการผลิตพืช 
จิตวิทยาการสงเสริมการเกษตร 
พฤติกรรมของบุคคลในองคการทางการเกษตร 
ผูนําและการพฒันาลักษณะการเปนผูนําทางการเกษตร 
ผูนําและการพฒันาลักษณะการเปนผูนํา 
การศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนเกษตรในชนบท 
สังคมวิทยาเพือ่พัฒนาอาชีพเกษตร 
การบริหารงานสงเสริมการเกษตร 
การวางแผนและการประเมินผลของงานสงเสริม 
การเกษตร 
 
 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 

 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 

 
3(3-0) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
 

5134208 
 

5134901 

3714209 
- 

3714210 
2134416 

การวางแผนและประเมินผลของงานสงเสริมการเกษตร 
การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร 
การนิเทศงานสงเสริม 
วิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตนในงานสงเสริมการเกษตร 

3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาสงเสริมการเกษตร  (513) 

 
รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 

 
5133101  หลักการสงเสริมการเกษตร   3(3-0) 
 Principles of Agricultural Extension 

 ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการ      
หลักการและวธีิการสงเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ   ในงาน  
สงเสริมการเกษตร ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข 

 
5133102 องคการและสมาคมทางการเกษตร   3(3-0) 
 Agricultural Organizations and Associations 

 ประวัติ ความหมายและความสําคัญ หลักการขององคการและสมาคมทางการ
เกษตร การจดัรูปและการดาํเนินงานขององคการและสมาคมทางการเกษตร การประกวด
แขงขัน การประเมินผลการดําเนินการ ตลอดจนปญหาและวิธีการแกไข 

 
5133103 การพัฒนาชุมชนกับการพฒันาการเกษตร   3(3-0) 
 Community Development and Agricultural Development 

 หลักและวิธีการพัฒนาชุมชนในดานการเกษตร ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการ
พัฒนาชุมชน ปญหาอุปสรรคในการพฒันาชุมชนและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย 
และบางประเทศท่ีนาสนใจ 
 

5133201 ทฤษฎีการจูงใจ   3(3-0) 
 Motivation Theory 

 แหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิของแรงจูงใจ ความแตกตางของแรงจูงใจทางสรีระและ
ทางสังคม ความหมาย ประเภทของทฤษฎีแรงจูงใจ วิธีการในการสรางแรงจูงใจใหทํางาน
สําเร็จ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 
 
5133202 หลักและวิธีการฝกอบรมเกษตรกร     3(2-2) 
 Training Techniques for Farmers 

 หลักการ ทฤษฎี และวิธีการในการฝกอบรม การกําหนดหลักสูตร การประเมินผล 
การฝกอบรม และปญหาการฝกอบรม 

 
5134101 การสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน     3(2-2) 
 Agricultural Extension for Sustainable Agriculture 

 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการของโครงการเกษตรแบบผสมผสาน       
การเลือกวิธีการสงเสริมท่ีเหมาะสมสําหรับโครงการเกษตรแบบผสมผสานแตละรูปแบบ 
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ การเกษตรแบบยั่งยนื การวางแผนปฏิบัติการ การ    
ดําเนินงานและการประเมินผลสําเร็จ 

 
5134102 การจัดตั้งและดําเนินงานสถาบันเกษตรกร     3(3-0) 
 Establishing and Managerial Farmers Institutions 

 ข้ันตอน ระเบียบและวิธีการจัดต้ัง และดําเนินงานสถาบันเกษตรกร การวางแผน
และประเมินผลงานของสถาบันเกษตรกร 

 
5134103 โครงสรางและการสงเสริมการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร     3(3-0) 
 Community Structure and Development 

 การวิเคราะหทฤษฎีและภูมิหลังของเกษตรกร   เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึง
บทบาทของการสงเสริมในการพัฒนาชุมชนทางการเกษตร 

 
5134104 การสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือน     2(2-0) 
 Cottage Agricultural Industry Extension and Development 

 หลักและวิธีการเผยแพรความรูทางดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิธีการสงเสริม
ผูผลิต ผูแปรรูป และผูจัดจําหนาย วิธีการผลิตอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางอยางของ
ประเทศไทยและบางประเทศ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 
 
5134105 การสงเสริมการปศุสัตว   3(2-2) 
 Livestock Extension 

 ความสําคัญทางดานเศรษฐกจิและสังคมของงานปศุสัตว หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การผลิตปศุสัตว วิธีการและการปฏิบัติการสงเสริม เพื่อนําความรูและส่ิงปฏิบัติ    ใหม ๆ 
ปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตวของประเทศไทยและบางประเทศ          
บทปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการรูปแบบการสงเสริมการปศุสัตว 

 
การสงเสริมการประมง   3(2-2) 5134106 

 Fishery Extension 
 ความสําคัญของการประมง ปญหาการสงเสริมการประมง หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
วิธีการและปฏิบัติการสงเสริมการประมง   เพื่อนําความรูและวิธีการปฏิบัติใหม ๆ ไปสู
ชาวประมง การสงเสริมการประมงของประเทศไทยและบางประเทศ ปฏิบัติการ เกีย่วกับ
วิธีการ รูปแบบการสงเสริมการประมง 

 
5134107           การสงเสริมการผลิตพชื 3(2-2)
 Plant Production Extension 

 องคกรและหนวยงานที่เกีย่วของกับการสงเสริมการผลิตพืช พืชเศรษฐกิจ การ  
สงเสริมการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน วิเคราะหตนทุนและรายไดจากการปลูกพืช  
แตละชนิด ปฏิบัติการเกี่ยวกบัวิธีการ รูปแบบการสงเสริมการผลิตพืช 

 
5134201 จิตวิทยาการสงเสริมการเกษตร 3(3-0) 
 Psychology for Extension Workers 

 หลักจิตวิทยาทั่วไปเกีย่วกับพฤติกรรมของมนุษย การนําเอาทฤษฎีช้ันสูงมา
ประยุกตเพื่อใชในการสงเสริมการเกษตร 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                     น(ท-ป) 
 
5134202 พฤติกรรมของบุคคลในองคการทางการเกษตร   3(3-0) 
 Human Behavior in Agricultural Organization 

 วิเคราะหสาเหตุและผลทางพฤติกรรมของบุคคลในองคการเกษตร โดยเนน
ทางดานจิตวิทยา พิจารณาแรงจูงใจของเกษตรกรและองคการเกษตร มนุษยสัมพันธใน
กลุมเกษตรกรท่ีเสริมสรางการปฏิบัติงานขององคการใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
5134203 ผูนําและการพัฒนาลักษณะการเปนผูนําทางการเกษตร   3(3-0) 
 Leader and Leadership Training 

 ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของผูนําทางการเกษตรท่ีดี  หลักการทฤษฎี 
และวิธีการพฒันาผูนํา การคัดเลือก การฝกอบรมผูนํา การจัดต้ังกลุมและการดําเนินงาน
ของกลุมใหเปนไปตามเปาหมายของการสงเสริมการเกษตร 

 
5134204 การศึกษาและวิเคราะหสภาพชุมชนเกษตรในชนบท   3(3-0) 
 3Field Studies and Community Diagnosis for  Agricultural Development 

 การสํารวจ วเิคราะห และวินิจฉัยปญหาในดานตาง ๆ ของชุมชนในชนบท      
เพื่อวางแผนแกไขปญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพฒันาชุมชนในชนบท 

 
5134205 สังคมวิทยาเพือ่พัฒนาอาชีพเกษตร   3(3-0) 
 Sociology of Agricultural Development 

 ทฤษฎีและวิธีการทางสังคม ท่ีสามารถนํามาใชแกปญหาของสถาบันการเกษตร 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพือ่พัฒนาการเกษตรของประเทศ 

 
5134206 การบริหารงานสงเสริมการเกษตร   3(3-0) 
 Administration in Agricultural Extension 

 ทฤษฎีและหลักการบริหารงานสงเสริมการเกษตร ความสัมพันธระหวาง      
โครงสรางขององคการกับการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร และวิธีการบริหารแบบ    
ตาง ๆ  ท่ีใชกบังานสงเสริมการเกษตร 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                       น(ท-ป) 
 
5134207 การวางแผนและการประเมินผลของงานสงเสริมการเกษตร     3(3-0) 
 Program Planning and Evaluation in Extension work 

 ความหมายและความสําคัญ ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผนและการ
ประเมินผล การวางโครงการ การเปรียบเทียบแผนงานและโครงการท่ีดี การประเมิน 
โครงการ 

 
5134208 การนิเทศงานสงเสริมการเกษตร     3(3-0) 
 Extension Supervision 

 หลักและวิธีการในการนิเทศงานสงเสริมการเกษตร การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน
อยางเหมาะสม การแบงหนาท่ีงาน การจัดการฝกอบรมแกบุคคล    หลักการใหคําปรึกษา 

 
5134901 วิธีวิจัยและสถิติเบ้ืองตนในงานสงเสริมการเกษตร     3(3-0) 
 Research Methodology in Agricultural Extension 

 ความหมาย ความมุงหมาย ขอบเขต และประเภทของการวิจยั ปญหาในงาน      
สงเสริมและส่ือสารการเกษตร ท่ีมาของปญหา ข้ันตอนของการวิจยั วิธีการวจิยัแบบ    
ตาง ๆ วิธีการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล แนวทางการวิจัยดานสงเสริมการเกษตร การ
ใชและการเผยแพรผลงานวิจยัดานสงเสริมการเกษตร 
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หมูวิชาสื่อสารการเกษตร  
(514) 

 
   
  หมูวิชาส่ือสารการเกษตร ซ่ึงอยูในหมวดวชิา เกษตรศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 1.  ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสาร                                                                                   (514-1--) 
 2. โสตทัศนูปกรณ                                                                                                   (514-2--) 
 3.  การประชาสัมพันธ                                                                                             (514-3--) 
 4.  วิธีการถายทอดความรู                                                                                        (514-4--) 
 5.  การวางแผน                                                                                                        (514-5--) 
 6.                                                                                                                              (514-6--) 
 7.                                                                                                                              (514-7--) 
  8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                                               (514-8--) 

 9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ          
                   การสัมมนาและการวิจยั                                                                                     (514-9--)
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หมูวิชาสื่อสารการเกษตร  (514) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   
5142401 
5143101 
5143102 
5143103 
5143201 

 
5143301 
5143302 
5143303 

 
5143401 
5144201 
5144202 
5144203 

 
5144204 
5144501 

3722401 
3723101 
3723102 
3723103 

- 
3723203 
3723301 
3723302 

- 
3723303 
3723402 
3724201 
3724204 

- 
3724205 
3724206 
3724501 

วิธีการถายทอดความรูแกเกษตรกร 
ส่ือสารการเกษตรเบ้ืองตน 
ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือการเกษตร 
การส่ือสารการเกษตรเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
การถายภาพเพื่องานการเกษตร 
การถายภาพเพื่องานทางการเกษตร 
การประชาสัมพันธทางการเกษตรเบ้ืองตน 
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธทางการเกษตร 
หลักการเขียนขาวการเกษตร 
หลักการเขียนขาวและสรุปขาวการเกษตร 
การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
โสตทัศนูปกรณการสอนเกษตร 
การผลิตรายการวิทยุการเกษตร 
การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการเกษตร 
กิจกรรมโสตทัศนศึกษาเพื่อการเกษตร 
การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตรทางการเกษตร 
การวางแผนและประเมินผลโครงการส่ือสารการเกษตร 
 

3(2-2) 
2(2-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(2-0) 
2(2-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาสื่อสารการเกษตร  (514) 

 
รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 
 
5142401 วิธีการถายทอดความรูแกเกษตรกร 3(2-2) 
 Extension Techniques 

 หลักการพูดในแหลงชุมชน   การดําเนินการอภิปราย       ประชุมพรอมท้ัง
วิธีการเขียนบทความ ขาว   และรายงานทางการเกษตรเพ่ือเผยแพรความรูสูเกษตรกร  
ปฏิบัติการ  วิธีการถายทอดความรูแกแกษตรกร 

 
5143101 ส่ือสารการเกษตรเบื้องตน 2(2-0) 
 Introduction to Agricultural Communication 

 ความหมายและความสําคัญของการส่ือสารการเกษตร   ทฤษฎีและแนว                      
ความคิดปจจบัุนเกี่ยวกับบทบาท  หนาท่ี และอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีตอ
การเกษตร วิธีการส่ือสารการเกษตร เทคโนโลยีการส่ือสารการเกษตร 

 
5143102 ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อการเกษตร 3(3-0) 
 Communication Theory for Agriculture 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารการเกษตร   บทบาท   หนาท่ีและอิทธิพล
ของส่ือมวลชนตามทฤษฎีและแนวความคิดในปจจุบันอันมีผลตอการเกษตร 

 
5143103 การส่ือสารการเกษตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
 Agricultural Communication for National Development 

 ศึกษาเปรียบเทียบสังคมตาง ๆ ทางการเกษตร   คือสังคมพัฒนาแลว      
สังคม กําลังพัฒนา และสังคมดอยพัฒนาเพ่ือใชในการพัฒนาประเทศ  ศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมกับการส่ือสาร   ความสําคัญของการส่ือสารตอการพัฒนา
ประเทศ     รวมท้ังการวางแผนการส่ือสาร  และการบริหารระบบการส่ือสารของ
ประเทศ 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 
 
5143201 การถายภาพเพื่องานการเกษตร 3(2-2) 
 Photography in Agriculture 

 หลักการถายภาพ    อุปกรณ     เคร่ืองมือประกอบกลอง  วัสดุไวแสง   การ
ลางฟลมและการอัดขยายภาพ    ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ เพื่อใชในการสงเสริม
การเกษตร   ตลอดจนการออกแบบและถายภาพประกอบเพื่อใชในงานพิมพเอกสาร
เผยแพร   และนิทรรศการในงานสงเสริมการเกษตร     ปฏิบัติการถายภาพเพื่องาน
การเกษตร 

 
5143301 การประชาสัมพันธทางการเกษตรเบ้ืองตน 3(3-0) 
 Introduction to Public Relations for Agriculture 

 ประวัต ิ     วิวัฒนาการ      ความหมายและความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธ หลักการดาํเนินงานและวางแผนงานประชาสัมพันธทางการเกษตร        
การตรวจสอบและสรางประชามติ      การเลือกใชส่ือ    การปฏิบัติการ      รวมท้ัง
วิเคราะหกลุมชนท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมการเกษตร 

 
5143302 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธทางการเกษตร 3(2-2) 
 Writing for Agricultural Public Relations 

 เสนอแนะและฝกการเขียนบทความ   ขาว   และรายงานทางการเกษตร
เพื่อใหมีเนื้อหาและสาระตอเนื่องกลมกลืนกัน  ผูอานเขาใจงาย    ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตองานการประชาสัมพันธเกษตร และการใหความรู ปฏิบัติการเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธทางการเกษตร 

 
5143303 หลักการเขียนขาวการเกษตร 2(2-0) 
 Agricultural  News  Writing 
  หลักการเขียนบทความ   ขาว   และรายงานทางการเกษตร  เพื่อเสนอ 
 ประชาชน 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                         น(ท-ป) 
 
5143401 การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2) 
 Transferring Agricultural Technology 

 หลักการ  ความหมาย  และความสําคัญของการเกษตร  ปญหาการสงเสริม
การเกษตรในประเทศไทย    หนวยงานที่ทําหนาท่ีถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
แบบและวิธีการทําโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  การประชาสัมพันธงาน
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  ปญหาและการแกไข  ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

 
5144201 โสตทัศนูปกรณการสอนเกษตร 3(2-2) 
 Audio-Visual Aids for Agricultural Training 

 ความหมาย      ความสําคัญ      การเลือก      การเตรียม     การผลิตและการ
ใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการสงเสริมและการสอนเกษตร เทคนิคการใชอุปกรณให                      
สัมฤทธ์ิผลในงานสงเสริมการเกษตรและการสอนเกษตร   การเสริมประสบการณให 

                            ผูเรียนรูจักการใชโสตทัศนูปกรณท่ีเหมาะสมแกทองถ่ิน 
 
5144202 การผลิตรายการวิทยุการเกษตร 3(2-2) 
  Production of Agricultural Radio Scripts 

วิธีการผลิตรายการประเภททางดานการเกษตร   เทคนิค  การวางแผนและ
การใชเคร่ืองมือทางดานเสียงและอุปกรณในหองสงกระจายเสียง      เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอ การสงเสริมการเกษตร  ปฏิบัติการการผลิตรายการวิทยุการเกษตร 

 
5144203 การใชโสตทัศนูปกรณเพื่อการเกษตร     3(2-2) 
  Audio-Visual Activities for Agriculture 

ความหมาย   ขอบขายและความสําคัญของการใชโสตทัศนูปกรณ   
วิธีการใชโสตทัศนูปกรณเพือ่การเกษตร  รวมท้ังประเมินผลกิจกรรม  ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการใช การดูแลรักษาโสตทัศนูปกรณ 
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รหัส                           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                          น(ท-ป) 
 
5144204 การวางแผนและการเขียนบทภาพยนตรทางการเกษตร   2(2-0) 
  Planning and Writing Agricultural Film Scripts 

การวางแผน       การจัดลําดบัข้ันตอน        เทคนิคและวธีิการในการเขียน
บทภาพยนตรทางการเกษตรเพ่ืองานสงเสริม 

 
5144501 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่ือสารการเกษตร   2(2-0) 
  Planning and  Evaluating Agricultural Communication Program 

ความหมาย    ความสําคัญ       ประเภท    เทคนิคและกระบวนการวางแผน 
และการประเมินผล     การวางโครงการส่ือสารการเกษตร      การเปรียบเทียบ
แผนงานและโครงการท่ีดีทางการส่ือสารเพ่ือการเกษตร    การประเมินโครงการ
ส่ือสารการเกษตร 
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หมูวิชาเกษตรศึกษา  (515) 
 
 
 

ศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา

              5.                                                                                                                             
              6.                                                                                                                               
              7.                                                                                                                               
             

              

หมูวิชาเกษตรศึกษา  ซ่ึงอยูในหมวดวิชา เกษตร ออกเปนดังนี ้ 
 1.  การจัดการศึกษาเกษตร                                        (515-1--) 
 2.  เทคโนโลยีการศึกษาเกษตร                                        (515-2--) 
 3.  การพัฒนาผูนํา                                         (515-3--) 
 4.  การวัดผล                                          (515-4--) 

   (515-5--) 
 (515-6--) 
 (515-7--) 

 8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                        (515-8--) 
9.  โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ    
     โครงการศึกษา เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย                                                  (515-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 641 

 

หมูวิชาเกษตรศึกษา (515) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 
ชื่อวิชา น(ท-ป) 

 
5151101 
5151102 
5151103 
5152101 
5152102 
5153201 
5154901 

 

 
- 

3731102 
3601013 
3732103 
3732104 
3733203 
3604012 

 

 
การศึกษาเกษตรในประเทศไทย 
การจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร 
เกษตรกรรมสําหรับครูปฐมวัย 
โครงการเกษตร 
องคการหรือสมาคมทางการเกษตร 
เทคโนโลยีการเกษตรนอกระบบ 
วิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตนทางการศึกษาศาสตร
เกษตร 

 
2(2-0) 
2(2-0) 
2(1-2) 
3(3-0) 
3(3-0) 
2(2-0) 
3(3-0) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาเกษตรศึกษา  (515) 

 
   รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                           น(ท-ป) 
 
5151101 การศึกษาเกษตรในประเทศไทย                               2(2-0) 
  Principles for Agricultural Education in Thailand 
   จุดมุงหมายในการ    จัดการศึกษาเกษตร     ประวัติการศึกษาเกษตร ใน 

ประเทศไทย         การจัดการศึกษาวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษา  
อาชีวศึกษาและ  อุดมศึกษา   สถาบันหรือองคกรของรัฐและเอกชนท่ีเกีย่วของกับ 
การจัดการศึกษาเกษตร       ปญหาและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการศึกษา 
เกษตรในปจจบัุนและอนาคตในประเทศไทย 

 
5151102 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร                              2(2-0) 
  Intracurricular Activities in Agricultural Education 

 ความหมายและความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ัวไปความมุงหมาย
ของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกษตร  การวางแผนงานเพ่ือการฝกหดัจัดกจิกรรม
เสริมหลักสูตรเกษตรแบบตาง ๆ   การจัดกจิกรรมเฉพาะอยาง  การจัดกิจกรรมแบบ
ผสมผสาน     ความรับผิดชอบของผูรวมงาน      การติดตามและประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

 
5151103 เกษตรกรรมสําหรับครูปฐมวัย                               2(1-2) 
  Agriculture for Pre-School Teachers 

การเตรียมเดนิสําหรับปลูกพืช  การขยายพันธุพืช  การปฎิบัติดูแลรักษาพืชท่ี
เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย การเล้ียงสัตวเพื่อธรรมชาติและความเพลิดเพลิน  เชน  นก  
ปลา  หนู  กระตาย  เปด  ไก  ฯลฯ 
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รหัส                        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 
5152101 โครงการเกษตร                                 3(3-0) 
  Farming Programs 
   เหตุผลและความจําเปนท่ีมีการวางแผนกําโครงการเกษตร     ประเภทของ 

โครงการการเขียนโครงการเกษตร  การเร่ิมตนงาน  การนิเทศโครงการ  การบริหาร
โครงการ  เกษตรกับองคการหรือสมาคม หรือชมรมทางการเกษตร 

 
5152102 องคการหรือสมาคมทางการเกษตร                              3(3-0) 
  Agricultural Organization 

ความหมาย      ความสําคัญ   ตอการเกษตรและประวัติการกอต้ังการ
จัดรูปแบบและการดําเนินงานขององคการ  สมาคมหรือชมรมทาง การเกษตรที่
สําคัญ  ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและของ ตางประเทศ 

 
5153201 เทคโนโลยีการเกษตรนอกระบบ                               2(2-0) 
  Agricultural Technology for Non-Formal Group 
   ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีการเกษตร     ปญหาถายทอด 

ความรูทางเกษตร  ความตองการและคุณสมบัติของผูเรียนการพยากรณผลของการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแบบตาง ๆ  แหลงวิชาการทางการเกษตรปญหาและ
การแกไข 

 
5154901 วิธีวิจัยและสถิติเบ้ืองตนทางการศึกษาศาสตรเกษตร                            3(3-0) 
  Research Methodology in Agricultural Education 
   ความมุงหมายและขอบเขตของการวิจยั ปญหาทางการศึกษา ทางเกษตร   

ท่ีมาของปญหา  การตั้งหัวขอเร่ือง  ข้ันตอนของการวิจยัแบบตางๆ  วิธีการใชสถิติ
การวิเคราะหขอมูล การวิจารณ สรุปและประเมินผลงานวิจัยทางการศึกษาเกษตร 
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