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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (สหกิจศึกษา) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตปราจนีบุรี / คณะอุตสาหกรรมเกษตร / 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agro-industry Technology and Management 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ช่ือเต็ม  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ) 
ช่ือยอ  :   วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ) 
ช่ือสาขาวิชา  : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ 
ช่ือเต็ม  : Bachelor of Science (Agro-industry Technology and Management) 
ช่ือยอ  : B.Sc. (Agro-industry Technology and Management) 
ช่ือสาขาวิชา : Agro-industry Technology and Management 

3.  วิชาเอก  
- 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
โครงการปกติ 144 หนวยกิต 
โครงการสหกิจศึกษา 144 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดบัปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
5.2 ภาษาท่ีใช 
 ภาษาไทย 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.2. โครงการสหกิจศึกษา  

3.2.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หนวยกิต  

3.2.2 โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 

  1.1 วิชาบังคับ   20  หนวยกิต 
 ก.  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

 ข.  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

  - วิชาบังคับ 6 หนวยกิต 

  - วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

 ค.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

 ง.  กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 

1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 10 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือเปดสอน  

 2) หมวดวิชาเฉพาะ 108 หนวยกิต 

 ก.  กลุมวิชาแกน  39 หนวยกิต 

 ข.  กลุมวิชาชีพ 69 หนวยกิต 

 -  วิชาบังคับ 56 หนวยกิต 

 -  วิชาเลือก 6 หนวยกิต 

 -  วิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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3.2.3  รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
 1.1 วิชาบังคับ 20  หนวยกิต 
 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

 ก. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3  หนวยกิต 

504104  อาหารเพื่อมนษุยชาติ 3(3-0-6) 
 (Food for Human Beings) 

 ข.  กลุมวิชาภาษา 12  หนวยกิต 

810301 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English I) 

810302 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 (English II) 

และใหเลือกเรียนวิชาจากรายวิชาตอไปนี้  

810311 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Study Skills) 

810312 การอาน 1 3(3-0-6) 
 (Reading I) 

810314   การเขียน 1 3(3-0-6) 
 (Writing I) 

810316   การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English Conversation I) 

810320   ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
 (English for Work) 

810324   ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 (English for Scientists) 

810328   ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (English for Industrial Management) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมเดยีวกนัท่ีภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตรประยุกตเปดสอน  
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 ค. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

836352 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 (Personality Development) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในกลุมเดยีวกนัท่ีภาควิชาสังคมศาสตรและภาควิชามนษุยศาสตร คณะศิลปศาสตร
ประยุกตเปดสอน 

 ง. กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวชิาจากรายวิชาตอไปนี ้

835350 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
 (Basketball) 

835351 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 
 (Volleyball) 

835352 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 (Badminton)  

835353 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 (Dancing) 

835354 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
 (Table Tennis) 

835355 เทควันโด 1(0-2-1) 
 (Taekwondo) 

835356 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 (Football) 

835357 เซปกตะกรอ 1(0-2-1) 
 (Sepak Takraw) 

835358 เปตอง 1(0-2-1) 
 (Pétanque) 

835359 ไทจี๋/ไทเกก 1(0-2-1) 
 (Taiji/Taikek) 
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 1.2 วิชาเลือก 10  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือเปดสอน  

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 108   หนวยกิต 

 ก.  กลุมวิชาแกน 39  หนวยกิต 

 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

419021 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 (Chemistry for Scientists) 

419022 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 1(0-3-1) 
 (Chemistry Laboratory for Scientists) 

421124 คณิตศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
 (Mathematics for Agro-industry) 

431134 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
 (Physics for Agro-industry) 

431135  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory for Agro-industry) 

450111 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineers and Scientists)  

510201 เคมีอินทรียเบ้ืองตน   3(3-0-6) 
 (Basic Organic Chemistry) 

510202 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบ้ืองตน  1(0-3-1) 
 (Basic Organic Chemistry Laboratory) 

510203 ชีวเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
 (General Biochemistry) 

510204  ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป 1(0-3-1) 
 (General Biochemistry Laboratory) 

510205 หลักจุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 (Principles of Microbiology) 
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510206 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา 1(0-3-1) 
 (Principles of Microbiology Laboratory) 

510207 หลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Principles of Analytical Chemistry for Agro-industry) 

510208 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1) 
 (Principles of Analytical Chemistry Laboratory for Agro- industry)  

510402 สัมมนา 1(0-3-1) 
 (Seminar) 

510403 ทัศนศึกษาโรงงาน 1(0-3-1)(S/U) 
 (Factory Visit) 

511307 การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Experimental Design) 

520101 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Biological Science for Agro-industry) 

520102   ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1) 
 (Biological Science Laboratory for Agro-industry)  

 ข. กลุมวิชาชพี 69 หนวยกิต 

 วิชาบังคับ  56 หนวยกิต 

   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

511201 หลักเคมีอาหาร 3(3-0-6) 
 (Principles of Food Chemistry) 

511202 ปฏิบัติการหลักเคมีอาหาร 1(0-3-1) 
 (Principles of Food Chemistry Laboratory) 

511301 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 
 (Food Processing I) 

511302 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-1) 
 (Food Processing Laboratory I) 
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511303 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Quality Control and Assurance) 

511304 ปฏิบัติการการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 1(0-3-1) 
 (Food Quality Control and Assurance Laboratory)  

511305 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6) 
 (Food Processing II) 

511306 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-1) 
 (Food Processing Laboratory II) 

511407 หลักจุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-5) 
 (Principles of  Food Microbiology) 

511409 กฎหมายอาหาร 1(1-0-3) 
 (Food Laws) 

512303 หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Principles of Bioprocess Engineering) 

512304 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-1) 
 (Principles of Bioprocess Engineering Laboratory) 

512305 การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 3(3-0-6) 
 (Unit Operation I) 

512306 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 1(0-3-1) 
 (Unit Operation Laboratory I) 

512307 การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2 3(3-0-6) 
 (Unit Operation II) 

512308 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2 1(0-3-1) 
 (Unit Operation Laboratory II) 

513401 หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)  
 (Principles of Agro-industrial Sanitation) 

515301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและการตัดสินใจทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis and Decision Making  in Agro-industry) 
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515401 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเกษตรและการวิเคราะหโครงการ 3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Economics and Project Analysis) 

611314 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 
 (Business Laws) 

611351 การบัญชีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 

612311 การบริหารงานบุคคล 3(3-0-6) 
 (Personnel Management) 

612312 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 

614311 จริยธรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Business and Industrial Ethics) 

 วิชาเลือก  6 หนวยกิต 

 ใหเลือกรายวิชาในกลุมวิชาการบริหารและจัดการอุตสาหกรรม ท่ีเปดสอนในคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ตามความเห็นชอบของสาขาวิชา จํานวน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้   

 กลุมวิชาการบริหารและจัดการอุตสาหกรรม 
515302  การจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Production Management in Agro-industry) 

515303 ระบบคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Quality System for Agro-industry)  

515304 การจัดการโซอุปทานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Supply Chain Management) 

515305  พลศาสตรระบบอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-industrial System Dynamics) 

515306 การอนุรักษพลังงานและน้ําในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Energy and Water Conservation in Agro-industry) 

หรือวิชาอ่ืนๆ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
ตามความเหน็ชอบของสาขาวิชา 
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 วิชาสหกิจศึกษา 7 หนวยกิต  
510405 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-3)(S/U) 

 (Co-operative Education I) 

510406 สหกิจศึกษา 2 6(0-18-6)(S/U)
 (Co-operative Education II) 
 

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  

 ใหเลือกจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนอืเปดสอนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.2.4 แสดงแผนการศึกษาโครงการสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

419021 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 (Chemistry  for Scientists) 

419022 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 1(0-3-1) 
 (Chemistry Laboratory for Scientists) 

431134 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Physics for Agro-industry) 

431135 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร   1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory for Agro-industry)  

520101 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Biological Science for Agro-industry) 

520102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1) 
 (Biological Science Laboratory for Agro-industry)    

810301 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English I) 

83xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 1 1(0-2-1) 
 (Physical Education Elective Course I) 

Xxxxxx  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 3(x-x-x) 
 (General Education Elective Course I) 

Xxxxxx  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 1(x-x-x) 
 (General Education Elective Course II) 

 รวม  20(x-x-x) 
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ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

421124 คณิตศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Mathematics for Agro-industry) 

510201 เคมีอินทรียเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 (Basic Organic Chemistry) 

510202 ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบ้ืองตน 1(0-3-1) 
 (Basic Organic Chemistry Laboratory) 

612312 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 

810302 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 (English  II) 

83xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา 2 1(0-2-1) 
 (Physical Education Elective Course II) 

Xxxxxx  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 
 (General Education Elective Course III) 

Xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course I) 

 รวม  20(x-x-x) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

450111 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineers and Scientists)   

510203 ชีวเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
 (General Biochemistry) 

510204 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป 1(0-3-1) 
 (General Biochemistry Laboratory)  

510205 หลักจุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 (Principles of Microbiology) 

510206 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา 1(0-3-1) 
 (Principles of Microbiology Laboratory)   

611314 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 
 (Business Laws) 

81xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 1 3(3-0-6) 
 (Language Elective Course I) 

Xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
 (Free Elective Course II) 

 รวม  20(x-x-x)  
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

510207 หลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Principles of Analytical Chemistry for Agro-industry) 

510208 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1) 
 (Principles of Analytical Chemistry Laboratory for Agro-industry)       

511201 หลักเคมีอาหาร 3(3-0-6) 
 (Principles of Food Chemistry) 

511202 ปฏิบัติการหลักเคมีอาหาร 1(0-3-1) 
 (Principles of Food Chemistry Laboratory) 

611351 การบัญชีเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 

81xxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา 2 3(3-0-6) 
 (Language Elective Course II) 

836352 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 (Personality Development) 

Xxxxxx  วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 3(x-x-x) 
 (General Education Elective Course IV) 

 รวม  20(x-x-x) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

511301 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 
 (Food Processing I) 

511302 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-1) 
 (Food Processing Laboratory I). 

511307 การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Experimental Design)  

512305 การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 3(3-0-6) 
 (Unit Operation I) 

512306 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 1(0-3-1) 
 (Unit Operation Laboratory I) 

515301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและการตัดสินใจทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
(Quantitative Analysis and Decision Making in Agro-industry) 

515xxx วิชาเลือก 1  3(x-x-x) 
 (Elective Course I) 

612311 การบริหารงานบุคคล 3(3-0-6) 
 (Personnel Management) 

 รวม  20(x-x-x) 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

511303 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Quality Control and Assurance) 

511304 ปฏิบัติการการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 1(0-3-1) 
 (Food Quality Control and Assurance Laboratory)  

511305 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6) 
 (Food Processing II) 

511306 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-1) 
 (Food Processing Laboratory II) 

511407 หลักจุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-5) 
 (Principles of Food Microbiology) 

512303  หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Principles of Bioprocess Engineering) 

512304 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-1) 
 (Principles of Bioprocess Engineering Laboratory) 

512307 การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2 3(3-0-6) 
 (Unit Operation II) 

512308 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2 1(0-3-1) 
 (Unit Operation Laboratory II) 

515xxx วิชาเลือก 2  3(x-x-x) 
 (Elective Course II) 

 รวม  22(x-x-x) 
 

ปท่ี 3  ภาคฤดรูอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

510405 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-3) 
 (Co-operative Education I) 

 รวม  1(1-0-3) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 

510406 สหกิจศึกษา 2 6(0-18-6) 
 (Co-operative Education II) 
 รวม  6(0-18-6) 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

504104  อาหารเพื่อมนษุยชาติ 3(3-0-6) 
 (Food for Human Beings) 

510402 สัมมนา  1(0-3-1) 
 (Seminar) 

510403 ทัศนศึกษาโรงงาน 1(0-3-1) 
 (Factory Visit)     

511409 กฎหมายอาหาร 1(1-0-3) 
 (Food Laws) 

513401 หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6)  
 (Principles of Agro-industrial Sanitation) 

515401 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเกษตรและการวิเคราะหโครงการ 3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Economics and Project Analysis) 

614311 จริยธรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Business and Industrial Ethics) 

 รวม     15(13-6-29) 
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3.3  คําอธิบายรายวิชา   

419021 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 (Chemistry  for Scientists) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร  มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยาเคมี  โครงสรางของ
อะตอม  สมบัติตามตารางธาตุ   พันธะเคมี   สถานะของสสาร   สารละลาย   อุณหพลศาสตรเคมี   อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี   สมดุลเคมี   สมดุลกรด-เบส   เคมีไฟฟา   เคมีอินทรียเบ้ืองตน  และสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน 

419022 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 1(0-3-1) 
 (Chemistry Laboratory for Scientists)   
 วิชาบังคับกอน : 419021  เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการตาง  ๆ   ท่ีมีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในภาคบรรยายของวิชา 
419021 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 

421124  คณิตศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Mathematics for Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ฟงกชันมาตรฐาน  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  การหาอนุพันธและการประยุกต  
การอินทิเกรตและการประยุกต  เทคนิคการอินทิเกรต  เมทริกซและดีเทอรมิแนนท   ระบบสมการเชิงเสน 
สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตนและการประยุกต 

431134 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Physics for Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

กลศาสตรการเคล่ือนท่ี   กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน   การเคล่ือนท่ีแบบเสนตรง 
 การเคล่ือนท่ีแบบวงกลม  การจําแนกคล่ืน  สมการคล่ืนนิ่ง  คล่ืนกระแทก  บีตส  ความเขมและระดับความ
เขมเสียง โมเมนต ความเฉ่ือย ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร การสงผานความรอน สมการกาซ
อุดมคติ กฎแหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอน  และกลจักรทวน  คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล 
การพยุง  กฎของปาสคาล  สมการแหงความตอเนื่อง  สมการแบรนุยยี  การวัดความดัน  การวัดอัตรา 
การไหล   
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431135 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-2-1) 
 (Physics Laboratory for Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : 431134  ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร หรือเรียนรวมกัน 

หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา   431134  ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรม
เกษตร 

450111 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร  3(3-0-6) 
 (Statistics for Engineers and Scientists) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความหมายของสถิติ   แซมเปลสเปซและความนาจะเปน   ตัวแปรสุม   ฟงกชันความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม   คาคาดหวัง   ความแปรปรวน   การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิด
ไมตอเนื่องและตอเนื่องบางชนิด  การแจกแจง   Z, t, 2  และ F  การประมาณและทดสอบสมมติฐานของ
คาเฉล่ีย  ความแปรปรวนและสัดสวนเมื่อมี  1 ประชากรและ  2 ประชากร  การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว  การวิเคราะหถดถอย และสหสัมพันธเชิงเสนอยางงาย 

504104 อาหารเพื่อมนุษยชาต ิ 3(3-0-6) 
 (Food for Human Beings) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ความสัมพันธของการผลิตอาหารกับความตองการอาหารของประชากร ชนิด และ
แหลงอาหาร ระบบการผลิตอาหาร หลักการแปรรูปและการเก็บรักษาอาหาร  การสูญเสียสารอาหาร
ระหวางกระบวนการผลิตและการแปรรูป  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร บทบาทของสารอาหารตอชีวิต
มนุษย ปญหาสุขภาพและความไมสมดุลของสารอาหาร หลักโภชนศาสตรในการบําบัดโรค 

510201  เคมีอินทรียเบื้องตน 3(3-0-6) 
 (Basic Organic Chemistry) 
 วิชาบังคับกอน 419021  เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย  ไฮบริไดเซชันของคารบอน  พันธะในสารประกอบ
อินทรีย  การเรียกช่ือสารประกอบอินทรีย  สเตอริโอเคมี  ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  สมบัติทาง
กายภาพและการเตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย 
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510202  ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบื้องตน 1(0-3-1) 
 (Basic Organic Chemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน : 510201 เคมีอินทรียเบ้ืองตน หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  สมบัติทางกายภาพและการเตรียม
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน  สารประกอบอะโรมาติก  และสารประกอบอินทรียท่ีมีหมู
ฟงกชันชนิดตางๆ 

510203 ชีวเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
 (General Biochemistry) 

 วิชาบังคับกอน : 419021  เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร  
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ชีวิตและเซลล   องคประกอบทางเคมีและเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต  ลิปด  
โปรตีน เอนไซมและกรดนิวคลีอิก และวิธีการตางๆ ทางชีวเคมี 

510204 ปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป 1(0-3-1) 
 (General Biochemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน : 510203 ชีวเคมีท่ัวไป หรือเรียนรวมกนั 

หลักการทํางานเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร  การหาคาคงท่ีในการแตกตัวของกรด  
การเตรียมบัฟเฟอร  การวิเคราะหวิตามินซี  การตรวจสอบชนิดของเอนไซม  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ทํางานของเอนไซม   การตรวจสอบชนิด  และเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตและโปรตีน  การ
ตกตะกอนโปรตีนดวยการเพิ่มความแรงของไอออน และการตรวจสอบคุณสมบัติในการละลายของลิปด
บางชนิด 

510205 หลักจุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
 (Principles of Microbiology) 
 วิชาบังคับกอน : 520101 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

การจัดหมวดหมูและการเรียกช่ือจุลินทรีย   พื้นฐานทางจุลชีววิทยาของแบคทีเรีย  รา 
โปรโตซัว  สาหรายและไวรัส  แหลงอาหารของจุลินทรีย   ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
การควบคุมจุลินทรีย จุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค และจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 
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510206  ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา 1(0-3-1) 
 (Principles of Microbiology Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน : 510205 หลักจลุชีววิทยาหรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการ  การเรียนรูและการฝกฝนความชํานาญเก่ียวกับเทคนิคทางจุลชีววิทยา 
หลักการและขอควรปฏิบัติในการทําปฏิบัติการ  รูจักโครงสรางตาง  ๆ  ของจุลินทรีย  ปจจัยท่ีมีผลตอ 
การเจริญ  การกําจัด  และยับยั้งเช้ือจุลินทรีย  การใชประโยชนจากจุลินทรีย  การตรวจสอบคุณภาพทาง 
จุลชีววิทยา 

510207 หลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร   3(3-0-6) 
 (Principles of Analytical Chemistry for Agro-industry) 

 วิชาบังคับกอน : 419021  เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร 
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการเบื้องตนสําหรับงานวิเคราะหเชิงปริมาณแบบไตเตรตดวย
ปฏิกิริยาสะเทินกรด-เบส  ปฏิกิริยาแบบตกตะกอน  ปฏิกิริยาเกิดสารประกอบเชิงซอน  และปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน-รีดักชัน หลักการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา การวิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 

510208 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  1(0-3-1) 
 (Principles of Analytical Chemistry Laboratory for Agro-industry) 

 วิชาบังคับกอน : 510207 หลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
  หรือ เรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการเคร่ืองช่ังและเทคนิคการช่ัง  การสอบเทียบปริมาตรของเคร่ืองแกว  การ
วิเคราะหปริมาณสารในวัตถุดิบหรือในอาหารหรือส่ิงทดสอบดวยวิธีมาตรฐานทางเคมีและการวิเคราะห
ปริมาณสารดวยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร การเตรียมสารละลายมาตรฐาน  การหาความเขมขนท่ีแนนอน
ของสารละลาย 

510402 สัมมนา 1(0-3-1) 
 (Seminar) 
 วิชาบังคับกอน  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา   

การบรรยายและเสนอแนะเร่ืองท่ีนาสนใจ  ทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและ
การจัดการ  
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510403 ทัศนศึกษาโรงงาน 1(0-3-1) 
 (Factory Visit) 
 วิชาบังคับกอน :  ไมมี 

การดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ดานการวางแผนการผลิต  การควบคุมการ
ผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ การวางผังโรงงาน การสุขาภิบาลและความกาวหนาในวงการ
อุตสาหกรรมเกษตร มีการประเมินผลเปนผาน / ไมผาน (S/U) 

510405 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-3) 
 (Co-operative Education I) 
 วิชาบังคับกอน :  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

เตรียมความพรอมในการฝกปฏิบัติวิชาชีพในสถานประกอบการ เปนเวลาไมนอยกวา 
15 ช่ัวโมง การพัฒนาทักษะอาชีพ  การเตรียมโครงงานท่ีเนนประสบการณทํางานดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ  ขอมูลลักษณะงาน  ระเบียบขอปฏิบัติ เกณฑและวิธีการวัด และ
ประเมินผลในการฝกปฏิบัติ แนะนําแผนการนิเทศ มีการประเมินผลเปนผาน / ไมผาน (S/U) 

510406 สหกิจศึกษา 2 6(0-9-3) 
 (Co-operative Education II) 
 วิชาบังคับกอน :  510405 สหกิจศึกษา 1 

นักศึกษาเขาปฏิบัติงานจริงเสมือนพนักงานช่ัวคราวในหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ เปนเวลาไมนอยกวา 16 
สัปดาห นักศึกษาบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําสัปดาห รายงานความกาวหนาในการฝก
ปฏิบัติงาน สัมมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศ และตัวแทนจากสถาน
ประกอบการ นักศึกษาทํารายงานฉบับสมบูรณสงตอภาควิชา และหนวยงานหรือสถานประกอบการท่ี
ไปฝก มีการประเมินผลเปนผาน / ไมผาน (S/U) 

510407 โครงงานพิเศษ 1 2(1-3-3) 
 (Special Project I) 
 วิชาบังคับกอน : 511307  การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 

ความสําคัญของการวิจัย  องคประกอบของโครงงานวิจัย  การคนควาเอกสาร  การเขียน
โครงงานวิจัย  การนําเสนอโครงงานวิจัยท่ีสนใจทั้งท่ีเปนอาหารและมิใชอาหาร  ทดลองปฏิบัติการ
เบ้ืองตน วิเคราะหขอมูล ประเมินผลการทดลอง 
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510408 โครงงานพิเศษ 2 1(0-3-1) 
 (Special Project II) 
 วิชาบังคับกอน : 510407 โครงงานพิเศษ 1 

ดําเนินการวิจัยตามโครงงานท่ีตอเนื่องจากวิชา 510407 เพื่อใหนักศึกษาฝกแกไขปญหา 
นักศึกษาจะตองสงรายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย 

510409 ฝกงานดานอุตสาหกรรมเกษตร  1(0-240-0) 
 (Agro-industrial Training) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในหนวยงานเอกชน หรือในหนวยงานราชการท่ี
เกี่ยวของ โดยฝกไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง มีการประเมินผลเปนผาน/ไมผาน (S/U) 

511201 หลักเคมีอาหาร 3(3-0-6) 
 (Principles of Food Chemistry) 
 วิชาบังคับกอน : 510201 เคมีอินทรียเบ้ืองตน   
  510203 ชีวเคมีท่ัวไป 

คุณสมบัติองคประกอบทางเคมี  และคุณคาทางโภชนาการของอาหารชนิดตางๆ 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีท่ีเกิดข้ึนในวัตถุดิบระหวางกระบวนการผลิตและ            
การเก็บรักษา รวมถึงวิธีการปองกันและแกไขปญหา การใชสารเจือปนอาหาร และอันตรายทางเคมีใน
อาหาร 

511202 ปฏิบัติการหลักเคมีอาหาร 1(0-3-1) 
 (Principles of Food Chemistry Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน  : 511201 หลักเคมีอาหาร หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการวิเคราะหปริมาณความช้ืนและองคประกอบทางเคมีในอาหาร การทํางานของ
เอนไซมในอาหาร การทดสอบการเหม็นหืนของไขมัน การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล ความคงตัวของอิมัลช่ัน 
คุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดแปง รวมถึงปฏิบัติการวิเคราะหปริมาณรงควัตถุในผักและผลไม และ
ปริมาณวัตถุเจือปนในอาหาร 
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511301 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1 3(3-0-6) 
 (Food Processing I)  
 วิชาบังคับกอน  :   511201 หลักเคมีอาหาร      

ความจําเปนในการแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑเกษตร  การเตรียมและการจัดการ
วัตถุดิบสําหรับการแปรรูป หลักการฆาเช้ือดวยความรอนแกอาหารในภาชนะบรรจุปดสนิท  โดยศึกษา
การถายเทความรอน  ปจจัยท่ีมีผลตอการถายเทความรอน  การกําหนดกระบวนการฆาเช้ือดวยความรอน  
ชนิดและสวนประกอบของหมอนึ่งความดันไอ  รวมท้ังกระบวนการพาสเจอไรซ และสเตอริไลซอาหาร
ในระบบปลอดเช้ือ  ตัวอยางการแปรรูปอาหารโดยใชความรอน 

511302 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 1 1(0-3-1) 
 (Food Processing Laboratory I) 
 วิชาบังคับกอน  : 511301 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1 
   หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบกอนการแปรรูป เชนการทําความสะอาด การปอก
เปลือก และการลวกวัตถุดิบ และปฏิบัติการการบรรจุและการปดผนึกกระปอง ขอมูลการแผกระจาย
ความรอนในอาหาร การตรวจสอบคุณภาพกระปองและคุณภาพอาหารกระปอง ตลอดจนปฏิบัติการ 
แปรรูปอาหารตางๆ เชน แยม ลูกกวาด และนํ้าผลไม 

511303 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Quality Control and Assurance) 
 วิชาบังคับกอน  :  450111 สถิติสําหรับวิศวกรและนักวทิยาศาสตร 
  511301 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1 

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ หลักสถิติเบ้ืองตนสําหรับการควบคุมคุณภาพการใชสถิติ
ในงานควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหาร วิธีการวัดคาปจจัยเกี่ยวของกับคุณภาพ
อาหาร การใชวิธีทางสถิติและประสาทสัมผัสในการประเมินและควบคุมคุณภาพ  รวมท้ังระบบการ
ประกันคุณภาพตางๆ 
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511304 ปฏิบัติการการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 1(0-3-1) 
 (Food Quality Control and Assurance Laboratory) 
 วิชาบังคับกอน  : 511303  การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร  
  หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทางกายภาพของอาหาร เชน การวัดขนาด รูปรางและพื้นท่ีผิว 
การวิเคราะหหาปริมาตร ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ และความพรุน การวัดคาสี ความหนืด       
การทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัส  การเตรียมตัวอยางและการใชสถิติในการประมวลผลขอมูล การทดสอบ
ความแตกตาง การคัดเลือกผูทดสอบ การทดสอบเชิงพรรณนา การทดสอบความชอบและการยอมรับ 

511305 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2 3(3-0-6) 
 (Food Processing II)  
 วิชาบังคับกอน  : 511301 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1 

หลักการและกรรมวิธีในการแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑเกษตร โดยการใชสารเคมี  
การอบแหง  การทําใหเขมขน  การแชเย็น การแชเยือกแข็ง การใชพลังงานไมโครเวฟ การฉายรังสี     
การใหความรอนโดยวิธีโอหมมิก กระบวนการเอ็กซทรูชัน เทคโนโลยีเฮอรเดิล และ เทคโนโลยีสะอาด 
ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพเมื่อผานการแปรรูปวิธีตางๆ บทบาทหนาท่ีของบรรจุภัณฑอาหาร  ตลอดจน
วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

511306 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปอาหาร 2 1(0-3-1) 
 (Food Processing Laboratory II) 
 วิชาบังคับกอน  : 511305 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2 
   หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการแปรรูปและการถนอมผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน การใชสารเคมีใน      
การแปรรูป  การอบแหง  การเพิ่มความเขมขน การแชเย็น การแชแข็ง เปนตน 

511307 การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Experimental Design) 
 วิชาบังคับกอน  :   450111   สถิติสําหรับวิศวกรและนักวทิยาศาสตร 

หลักในการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร ทบทวนการทดสอบสมมติฐาน
คาเฉล่ียของประชากร แผนการทดลองปจจัยเดียว แผนการทดลองแบบสุม การทดสอบคาเฉล่ียของส่ิง
ทดลอง แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบลอค แผนการทดลองจตุรัสลาติน แผนการทดลองหลาย
ปจจัย การจัดส่ิงทดลองแบบแฟคทอเรียล การวิเคราะหสหสัมพันธ และความถดถอย การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการวางแผนการทดลอง   
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511401 เทคโนโลยีธัญพืช 3(2-3-5) 
 (Cereal Technology) 
 วิชาบังคับกอน  : 511301 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1   
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

โครงสรางและองคประกอบทางเคมีของธัญพืชชนิดตางๆ เทคโนโลยีการโมแบบแหง
และเปยก  เทคโนโลยีการผลิตสตารช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมีธัญพืชเปนสวนผสม 
ผลิตภัณฑขนมอบ  ผลิตภัณฑอาหารเสน ผลิตภัณฑอาหารวางและเคร่ืองดื่มประ เภทแอลกอฮอล ท่ี มี   
ธัญพืชเปนวัตถุดิบ และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

511402 เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-3-5) 
 (Bakery Technology) 
 วิชาบังคับกอน  : ไมมี 

สมบัติและหนาท่ีของสวนประกอบท่ีใชในการทําผลิตภัณฑขนมอบ การสรางสูตร 
กรรมวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางผังโรงงาน เคร่ืองมือท่ีเกี่ยวของ การเปล่ียนแปลง
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑระหวางกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา และปฏิบัติการ
ท่ีสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

511403 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑนม 3(2-3-5) 
 (Milk and Dairy Product Technology) 
 วิชาบังคับกอน : 511305  กระบวนการแปรรูปอาหาร 2 
  หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

องคประกอบและสมบัติทางเคมีและกายภาพของนม   กรรมวิธีการแปรรูปและเก็บ
รักษาผลิตภัณฑนมชนิดตาง  ๆ   การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนมและผลิตภัณฑนม  การประยุกตใช
เทคโนโลยีดานนมใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมนมภายในประเทศ ผลิตภัณฑทดแทนผลิตภัณฑนม และ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 
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511404 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 3(2-3-5) 
 (Meat Technology) 
 วิชาบังคับกอน  : 511305 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2     
   หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

โครงสรางและระบบกลามเนื้อ สมบัติทางกายภาพ เคมีและสรีรวิทยาของเน้ือสัตว 
หลักการฆาสัตวท่ีถูกตอง การตัดแตงซาก การเก็บรักษาและแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑ และผลของ
กระบวนการแปรรูปท่ีมีตอคุณภาพของผลิตภัณฑ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การเส่ือมคุณภาพ
ของเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

511405 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-3-5) 
 (Vegetable and Fruit Technology) 
 วิชาบังคับกอน  : 511305 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2     
   หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ความสัมพันธระหวางสรีรวิทยาของผักและผลไมกับกระบวนการแปรรูปท่ีมีผลตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑ กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑ เชน แยม เยลลี ผลิตภัณฑ
แชอ่ิม อบแหง ผลิตภัณฑแชแข็ง การบรรจุกระปอง ผลิตภัณฑผลไมและผักดอง น้ําผักและผลไม ชนิด
และปจจัยท่ีมีผลตอความเส่ือมเสียการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ และปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา 

511406 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่ม 3(2-3-5) 
 (Beverage Technology) 
 วิชาบังคับกอน  : 511305 กระบวนการแปรรูปอาหาร 2   
   หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

สวนประกอบของเคร่ืองดื่ม กรรมวิธีการผลิต และอุปกรณท่ีใชในการผลิตเคร่ืองดื่มอัด
กาซและไมอัดกาซ การควบคุมคุณภาพ เคร่ืองดื่มผง เคร่ืองดื่มเขมขน และปฏิบัติการที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา 

511407 หลักจุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-5) 
 (Principles of Food Microbiology) 
 วิชาบังคับกอน : 510205 หลักจุลชีววิทยา 

ศึกษาชนิดและความสําคัญของจุ ลินทรีย ท่ี เกี่ ยวของกับอาหารประเภทตางๆ 
องคประกอบของอาหารท่ีมีผลตอการเจริญของจุลินทรียและการเนาเสีย แหลงท่ีมาของการปนเปอน 
จุลินทรียในอาหาร จุลินทรียในอาหารที่ทําใหเกิดโรค มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยาและการตรวจ
วิเคราะหจุลินทรียในอาหาร การใชจุลินทรียในการผลิตอาหารและกรรมวิธีการผลิตท่ีมีผลตอจุลินทรีย 
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511408 เร่ืองคัดเฉพาะทางเทคโนโลยอุีตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Agro-industrial Technology and Management) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

เร่ืองเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ ในหัวขอเร่ืองท่ีกําลัง
ไดรับความสนใจในขณะน้ัน 

511409  กฎหมายอาหาร 1(1-0-3) 
 (Food Laws) 
 วิชาบังคับกอน : 511303 การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร 

กฎระเบียบ ขอกําหนด กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและความ
ปลอดภัยของอาหารและบรรจุภัณฑ ท้ังในและตางประเทศ พระราชบัญญัติอาหาร มาตรฐานสินคา
อาหารที่สําคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในดานท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร 
หนวยงานท่ีมีบทบาทเกี่ยวของ กรณีศึกษาในดานกฎหมายอาหาร 

512303 หลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 3(3-0-6) 
 (Principles of Bioprocess Engineering) 
 วิชาบังคับกอน  : 421124 คณิตศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
    510203 ชีวเคมีท่ัวไป 

ความสัมพันธของหลักการทางวิศวกรรมเคมีชีวภาพกับจุลินทรีย  การนําสมการ
คณิตศาสตรมาอธิบายระบบการทํางานของจุลินทรีย  จลนศาสตรของการเจริญเติบโต  และการใช
สารอาหารของจุลินทรีย กลไกการควบคุมการสังเคราะหของสารท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  การนํา
ความรูและวิธีการทางพันธุกรรมมาประยุกตเพื่อใชควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพ  กลไกการสังเคราะห  
กลไกท่ีสารตาง ๆ ถูกขับผานผนังเซลล การหมักแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง ระบบการกวน การขยาย
ผลผลิต     

512304 ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 1(0-3-1) 
 (Principles of Bioprocess Engineering Laboratory)  
 วิชาบังคับกอน :  512303 หลักวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
   หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคตางๆ โดยศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบและการทํางานของถัง
ปฏิกรณชีวภาพ การติดตามการเจริญของจุลินทรีย และการเปล่ียนแปลงของปริมาณสับสเทรตและ
ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนในระหวางการหมัก จลนศาสตรของการเพาะเล้ียงจุลินทรีย การแยกจุลินทรียและ
ผลิตภัณฑออกจากนํ้าหมัก 
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512305 การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 3(3-0-6) 
 (Unit Operations I) 
  วิชาบังคับกอน : 421124 คณิตศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
  และ 431134 ฟสิกสสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

ความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมกระบวนการแปรรูป   มิติและหนวย สมดุลมวลและ
พลังงาน  กลศาสตรของไหล การแยกเชิงกล  การผสม และการลดขนาด 

512306 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 1(0-3-1) 
 (Unit Operations Laboratory I)  
  วิชาบังคับกอน : 512305 การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการการปรับเทียบเคร่ืองมือ สมดุลมวลและพลังงาน   การสูญเสียพลังงานภายใน
ทอ ลักษณะการไหลของของไหล  การกรอง  การหมุนเหวี่ยง  การผสม และการลดขนาด 

512307 การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2 3(3-0-6) 
 (Unit Operations II) 
 วิชาบังคับกอน : 512305  การปฏิบัติการเฉพาะหนวย 1 

การถายโอนความรอนและมวลสาร การประยุกตใชการถายโอนความรอนในระบบการ
แปรรูป  การอบแหง  การระเหย  การกล่ัน ระบบการทําความเย็น การแชเย็นและการแชแข็ง 

512308 ปฏิบัติการการปฏิบัติการเฉพาะหนวย 2 1(0-3-1) 
 (Unit Operations Laboratory II)  
  วิชาบังคับกอน : 512307  การปฏิบัติการเฉพาะหนวย  2 หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการการหาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน  เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน การ
อบแหง  การระเหย  การแชเย็น และการแชแข็ง  

512401 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการหมัก 3(2-3-5) 
 (Fermentation Science and Technology)            
 วิชาบังคับกอน  : 510205 หลักจุลชีววิทยา 

กระบวนการหมักท่ีใชจุลินทรีย  จลนศาสตรการเจริญของจุลินทรีย การแยกและการ
เก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย การปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย การเตรียมหัวเช้ือสําหรับอุตสาหกรรมหมัก ถัง
หมักและการใชงาน การเก็บเกี่ยวและการวิเคราะหผลผลิตจากกระบวนการหมักแบบตางๆ การบําบัด
ของเสีย เศรษฐศาสตรการหมัก และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา     
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512402 เอนไซมสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 
 (Enzyme for Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : 510203 ชีวเคมีท่ัวไป 

โครงสรางและหนาท่ีของเอนไซม การสกัดและทําใหเอนไซมบริสุทธ์ิ การผลิต
เอนไซมตรึงรูป และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร และปฏิบัติการท่ี
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา     

512403 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ําตาล 3(3-0-6) 
 (Sugar Science and Technology) 
 วิชาบังคับกอน  : 510203 ชีวเคมีท่ัวไป  

พืชท่ีใหน้ําตาล องคประกอบทางเคมีและการจําแนกชนิดของน้ําตาล กระบวนการผลิต
น้ําตาลจากออย สมบัติทางกายภาพของนํ้าออย การวิเคราะหวัตถุดิบในกระบวนการผลิต กระบวนการ
ทําน้ําตาลใหบริสุทธ์ิ การหาเปอรเซ็นตความหวาน การใชประโยชนจากนํ้าตาลและผลพลอยไดจาก
กระบวนการผลิตน้ําตาล  ตลอดจนปญหาทางอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวของกับพืชเศรษฐกิจท่ีใหน้ําตาล 

512404 หลักพันธุศาสตรประยุกต   3(2-3-5) 
 (Principles of Applied Genetics)   
 วิชาบังคับกอน  : 520101 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

หลักการและกลไกการถายทอดลักษณะพันธุกรรมในจุลินทรีย พืช และสัตว  การนํา
ความรูดานพันธุศาสตรมาใชในการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย พืช และสัตว ใหมีคุณสมบัติตามท่ี
ตองการเชน การผสมพันธุ การชักนําใหเกิดมิวเทชั่น และความรูดานการใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม 
เพื่องานดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

512405 หลักจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 (Principles of Industrial Microbiology) 
 วิชาบังคับกอน  : 510205 หลักจุลชีววิทยา 

การใชจุลินทรียชนิดตางๆ ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  ไดแก  การผลิตโดยใชยีสต 
การผลิตโดยใชเช้ือรา การผลิตโดยใชเช้ือแบคทีเรีย  และผลิตภัณฑจากสาหราย  ปจจัยท่ีมีผลตอ
กระบวนการผลิต  เมแทบอลิซึมและวิถีชีวเคมีในการสรางผลิตภัณฑ  การคัดเลือกสายพันธุจาก
ธรรมชาติและการปรับปรุงสายพันธุจุลินทรียเพื่อใหไดผลผลิตตามตองการ  และปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา  



31 
 

 

512406 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-5) 
 (Principles of Biotechnology)                     
 วิชาบังคับกอน  : 510205 หลักจุลชีววิทยา 

วิธีการเพาะเล้ียงเชื้อบริสุทธ์ิ  แหลงของจุลินทรีย  การเพาะเล้ียงแบบตอเนื่องและไม
ตอเนื่อง  การออกแบบถังหมักชีวภาพ  การควบคุมโดยชีววิธี เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑและ
ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

512407 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร 3(2-3-5) 
 (Food Biotechnology) 
 วิชาบังคับกอน : 510205 หลักจุลชีววิทยา 

บทบาทของจุลินทรียท่ีนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมอาหาร  ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เจริญของจุลินทรียดังกลาว จลนศาสตรของการหมัก กระบวนการเพาะเล้ียงเช้ือ  การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ
และปฏิบัติการที่เกี่ยวของ 

513301 น้ําใชและการบําบัดน้าํเสียในโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 
 (Water and Waste Water Treatment in Industry) 
 วิชาบังคับกอน  : 510207 หลักเคมีวิเคราะหสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

แหลงน้ําดิบ คุณภาพและมาตรฐานนํ้าใชท่ีสําคัญ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อ
ใชในการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรม แหลงกําเนิด คุณลักษณะ และผลกระทบของน้ําเสีย การ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา มาตรฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับน้ําเสีย กระบวนการบําบัดน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

513401 หลักสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Principles of Agro-industrial Sanitation) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี                       

ความสําคัญของสุขาภิบาลโรงงาน  การวางผังโรงงาน การจัดสภาพส่ิงแวดลอมภายใน
โรงงาน การควบคุมมลพิษดานน้ํา อากาศ เสียง และขยะ ความปลอดภัยในการทํางาน ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานและขอกําหนดตางๆ ดานสุขาภิบาลของโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอยางการสุขาภิบาลใน
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรประเภทตางๆ  
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515301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและการตัดสินใจทางอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis and Decision Making in Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาการดําเนินการทางอุตสาหกรรมเกษตร 
โปรแกรมเชิงเสนและโปรแกรมพลศาสตรสําหรับปญหาการผลิต  การขนสง  การมอบหมายงาน  การ
ไหลของโครงขายงาน  การออกแบบคุณภาพสินคา  การวิเคราะหการตัดสินใจ การตัดสินใจปญหา
ประเภท  กระบวนการตัดสินใจหลายตัวแปรดวยวิธีกระบวนการวิเคราะหตามลําดับช้ัน  และการ
โปรแกรมเชิงเปาหมาย ความรูเบ้ืองตนในการหาคําตอบดวยวิธีข้ันตอนเชิงพันธุกรรม  

515302  การจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
 (Production Management in Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน: 515301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและการตัดสินใจทางอุตสาหกรรมเกษตร 

การพยากรณ การวางแผนความตองการวัสดุ การจัดหาทรัพยากรการผลิต การจัดการ
สินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคาและการขนถายวัสดุตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) การ
วางแผนการผลิตรวม การจัดลําดับและตารางการผลิตสําหรับวัตถุดิบและสินคาท่ีมีอายุการเก็บรักษา
จํากัด การควบคุมการผลิต การวางแผนกําลังคนและจัดการแรงงาน ทฤษฎีขอจํากัด การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 

515303 ระบบคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
 (Quality System for Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ระบบคุณภาพท่ีสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร หลักการและวิธีการ
ดําเนินงานของระบบคุณภาพ การปฏิบัติท่ีดีในการผลิตทางการเกษตร หลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการ
ผลิต การวิเคราะหอันตรายและจุดควบคุมวิกฤต ระบบการผลิตอาหารฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม 
การบูรณาการระบบจัดการคุณภาพสากล (ISO) และระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม (HACCP) การสอบเทียบเคร่ืองมือวัด การตรวจสอบยอนกลับ การประเมินความเส่ียงดาน
คุณภาพและความปลอดภัย การผลิตระดับซิก-ซิกมา  
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515304 การจัดการโซอุปทานอุตสาหกรรมเกษตร  3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Supply Chain Management) 
 วิชาบังคับกอน : 515303 การจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร  
  หรือไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 

การจัดการดานความตองการ การบูรณาการการจัดหา การดําเนินการข้ันตอนการขนสง
สินคาอุตสาหกรรมเกษตร ต้ังแตวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ การจัดการสินคาคงคลัง การ
วางแผนการดําเนินรวม การขนสงและการกระจายผลิตภัณฑ กลยุทธและยุทธวิธีในการจัดการโซ
อุปทาน การวิเคราะหโซคุณคา ประเด็นปญหาคุณภาพและความปลอดภัยในการจัดการโซอุปทาน การ
วิเคราะหและออกแบบเครือขาย โลจิสติกสบุคคลท่ีสาม (3PL) การพัฒนาความรวมมือ และอุปสรรคใน
การจัดการโซอุปทานอุตสาหกรรมเกษตร  

515305  พลวัตระบบอุตสาหกรรมเกษตร 3 (3-0-6) 
 (Agro-industrial System Dynamics) 
 วิชาบังคับกอน : 515301 การวิเคราะหเชิงปริมาณและตัดสินใจทางอุตสาหกรรมเกษตร 
 หรือเรียนรวม 

ธรรมชาติการดําเนินงานในกระบวนการเพิ่มมูลคาผลิตผลทางเกษตร ธรรมชาติความ
ซับซอนระบบอุตสาหกรรมเกษตร วิธีการศึกษาถึงผลลัพธและกระทบขางเคียงจากการแกปญหาใน
ระบบอุตสาหกรรมเกษตร การทํานายสถานการณการเปล่ียนแปลง  ลักษณะการเปล่ียนแปลงท่ีปรากฏ 
การพิจารณาสาเหตุการเปล่ียนแปลง การจําลองสถานการณ การทดสอบสมมติฐานเชิงวิทยาศาสตร และ
การอนุมานสถานการณในอนาคตดวยคอมพิวเตอร 

515306  การอนุรักษพลังงานและน้ําในอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Energy and Water Conservation in Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี                       

แหลงน้ําและพลังงานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหานํ้าและพลังงานขาดแคลน 
ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการใชน้ําและพลังงานท้ังในปจจุบันและอนาคต พระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน เทคโนโลยีสะอาดและการอนุรักษพลังงานและน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 
การวิเคราะหและการเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศในอุตสาหกรรมเกษตร การสรางจิตสํานึกดาน
พลังงานและนํ้า 
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515401 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเกษตรและการวิเคราะหโครงการ  3(3-0-6) 
 (Agro-industrial Economics and Project Analysis) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ความสมดุลของการพัฒนาในภาคเกษตรเม่ือเทียบกับ
เศรษฐกิจโดยรวม ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เศรษฐศาสตรท่ีใชใน
การวิเคราะหทางการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตร การเปล่ียนแปลงคาเงินตามเวลา การวิเคราะห
จุดคุมทุน หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงการ การประเมินคาทางการเงินของโครงการ การประเมิน
ความเปนไปไดของโครงการลงทุนทางอุตสาหกรรมเกษตร  ท้ังดานการตลาด เทคนิคการผลิต แรงงาน 
การเงิน กฎหมาย และสังคม 

520101 วิทยาศาสตรชวีภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Biological Science for Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

หลักการตางๆ  ของส่ิงมีชีวิต องคประกอบของเซลล  หลักเบ้ืองตนของเมแทบอลิซึมใน
เซลลและส่ิงมีชีวิต  อิทธิพลของชีวเคมีตอเซลล  กลไกการตอบสนองและประสานงานของระบบ
ประสาทและตอมไรทอ หลักพันธุกรรมและวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  

520102 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 1(0-3-1) 
 (Biological Science Laboratory for Agro-industry) 
 วิชาบังคับกอน : 520101 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเกษตร 
  หรือ เรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการกลองจุลทรรศน โครงสรางของเซลลพืชและสัตว  การหายใจระดับเซลล  การ
สังเคราะหแสง เนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว การแบงเซลล ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรูสึก  ระบบของรางกาย  การแปรผันและกฎการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของ    
เมนเดล วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

611314 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Laws) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

หลักเกณฑเกี่ยวกับกฎหมาย ศึกษาลักษณะนิติกรรมและสัญญา เพื่อเปนการปูพื้นฐาน
ในการเขาใจกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวางระเบียบและควบคุมธุรกิจของรัฐ ไดแก กฎหมาย
เกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัท มหาวิทยาลัย การเงิน ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีควบคุมธุรกิจเปนพิเศษ  เชน 
กฎหมายควบคุมการจําหนายสินคา กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 
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611351 การบัญชีเบื้องตน 3(3-0-6) 
 (Principles of Accounting) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ความหมาย วัตถุประสงคและความสําคัญของบัญชี  ตลอดจนแนวความคิดพื้นฐานของ
การบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี สมุดบันทึกรายการขั้นตนของกิจการขายบริการและขายสินคา 
การผานรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทําการ รายการปรับปรุง ปดบัญชี การแกไข
ขอผิดพลาดทางบัญชี ศึกษาการจดบันทึกบัญชี การปรับปรุงบัญชี การจัดทํางบการเงินของกิจการ
อุตสาหกรรมระบบใบสําคัญ 

612311 การบริหารงานบุคคล 3(3-0-6) 
 (Personnel Management) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

หนาท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคลเพ่ือใหไดบุคคลท่ีเหมาะสม และการใช
ทรัพยากรกําลังคนอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร ศึกษาการจัดสายงาน และความรับผิดชอบ 
ในการบริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวางแผนกบุคคลกับแผนกอ่ืนๆ 

612312 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
 วิชาบังคับกอน  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

ความหมายและความสําคัญของการตลาดในฐานะท่ีเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจ โดย
ศึกษาถึงแนวความคิดและหลักการตลาดสมัยใหม ระบบการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค สวนผสมทาง
การตลาด ตลอดจนการศึกษาถึงเคร่ืองมือในการบริหารการตลาด บทบาทและความรับผิดชอบของ
นักการตลาดท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคม 

614311 จริยธรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Business and Industrial Ethics) 
 วิชาบังคับกอน  :   โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

การปลูกฝงใหนักศึกษามีความสํานึกรับผิดชอบตอตัวเอง วิชาชีพ และสังคมสวนรวม 
รวมท้ังเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบขององคกรธุรกิจในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม 
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810301 ภาษาอังกฤษ  1 3(3-0-6) 
 (English  I) 
 วิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

บูรณาการทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในระดับพื้นฐาน   เพื่อ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา  ผานการ
เรียนรูคําศัพทและไวยากรณจากบทสนทนา  บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยค
และยอหนาท่ีมีโครงสรางไมซับซอน  ตลอดจนการฝกทักษะเพิ่มเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง 

810302 ภาษาอังกฤษ  2 3(3-0-6) 
 (English  II) 
 วิชาบังคับกอน  :  810301  ภาษาอังกฤษ  1 

บูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน  โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพท
และไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความท่ัวไป การเขียนประโยคท่ีมีโครงสราง
ซับซอนและยอหนาขนาดส้ัน การฝกทักษะเพิ่มเติมท่ีศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

810311 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 (English Study Skills) 
 วิชาบังคับกอน  :  810302  ภาษาอังกฤษ 2   

สงเสริมทักษะในการจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคตางๆ ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เชน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อชวยในการพูด การอานและการเขียน การจด
บันทึกยอ และการยอความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เชน การวางแผน การตรวจสอบ และการ
ประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน 

810312 การอาน 1 3(3-0-6) 
 (Reading I) 
 วิชาบังคับกอน  :  810302  ภาษาอังกฤษ  2  

กลวิธีการอาน เชน การอานแบบกวาดสายตา การอานเพื่อการหาขอมูลเฉพาะ และการ
เดาความหมายโดยอาศัยบริบท เพื่อประยุกตใชในการอานและการสรางความเขาใจดวยตนเอง พัฒนา
ทักษะการอานโดยการทํากิจกรรมและแบบฝกหัดในช้ันเรียน 
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810314 การเขียน 1 3(3-0-6) 
 (Writing I) 
 วิชาบังคับกอน  :  810302  ภาษาอังกฤษ  2  

การเขียนโดยใชโครงสรางประโยคตาง ๆ เชน ประโยคใจความเดียว ประโยคใจความ
รวมและประโยคใจความซอน การเขียนโครงราง การเขียนยอหนา และการเขียนลําดับเร่ือง โดยเลือกใช
คําศัพทท่ีสอดคลองกับบริบท 

810316 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 (English Conversation I) 
 วิชาบังคับกอน  :   810302  ภาษาอังกฤษ 2   

ทักษะการออกเสียงและการพูดเบ้ืองตนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะส่ิงตาง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น 

810320 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) 
 (English for Work) 
 วิชาบังคับกอน  :   810302  ภาษาอังกฤษ 2  

ทักษะการใชภาษาเพื่อการทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ บันทึก
ตาง ๆ  การสัมภาษณงาน การนัดหมายทางโทรศัพท การตอนรับผูเยี่ยมชม การเจรจาตอรอง การอธิบาย
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  และสินคาของบริษัท  การเขียน การนําเสนอและการประเมินผลโครงการ 

810324 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
 (English for Scientists) 
 วิชาบังคับกอน  :   810302  ภาษาอังกฤษ 2  

ทักษะการฟง พูด อาน เขียนดานวิทยาศาสตร การเขียนรายงานการทดลองโดยใช
เอกสารอางอิง การนําเสนอผลงาน 

810328 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (English for Industrial Management) 
 วิชาบังคับกอน  :   810302  ภาษาอังกฤษ 2  

การเรียนรูขบวนการ เทคนิค และภาษาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการอุตสาหกรรม เนนการ
ใชภาษาอังกฤษ เทคนิคท่ีใชในสภาพแวดลอมท่ีเปนจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม รวมท้ังฝกปฏิบัติ
ทักษะทางดานการพูดและการเขียน 
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835350 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 
 (Basketball) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

วิวัฒนาการตางๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ต้ังแตแรกเร่ิมจนถึงปจจุบัน ฝกใหมีทักษะ
พื้นฐาน เพื่อนําไปใชในการเลนทีม ตลอดจนความรู ความเขาใจ กฎ กติกา การเตรียมอุปกรณและ
ทัศนคติที่ดี 

835351 วอลเลยบอล  1(0-2-1) 
 (Volleyball) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ประวัติกีฬาวอลเลยบอล การฝกทักษะเบ้ืองตน และเทคนิคการเลน กฎ กติกา และ
สัญญาณ การตัดสิน เตรียมอุปกรณ และการปลูกฝงความรู ความเขาใจ และทัศนคติท่ีดี 

835352 แบดมินตัน    1(0-2-1) 
 (Badminton) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาแบดมินตัน การฝกทักษะเบ้ืองตน เทคนิคการเลน กฎ กติกา 
การเตรียมอุปกรณ เลือกใชอุปกรณท่ีเหมาะสม และสามารถนําทักษะเบ้ืองตนไปใชในการเลน
แบดมินตันได การเปนผูเลนและผูชมท่ีดี 

835353 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 (Dancing) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบ้ืองตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝง
ความรูความเขาใจและทัศนคติท่ีดี การเตนรําแบบละติน แบบบอลรูมและแบบเบ็ดเตล็ด การจัดงาน
ลีลาศ  

835354 เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) 
 (Table Tennis) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

วิวัฒนาการตางๆ เกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส สามารถเลือกใชอุปกรณท่ี เหมาะสม 
สามารถนําทักษะเบ้ืองตนไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิสได และเปนผูเลน ผูชมท่ีดี 
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835355 เทควันโด 1(0-2-1) 
 (Taekwondo) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ประวัติและพัฒนาการของการตอสูปองกันตัวในรูปแบบของวิชาเทควันโด ฝกการตอสู
ปองกันตัวต้ังแตข้ันพื้นฐานสายสีขาว จนถึงข้ันข้ึนสายสีเหลืองข้ัน 1 รวมท้ังกฎ กติกา มารยาท และ
บทบัญญัติของวิชาเทควันโดไปใชในการปองกันตัวในชีวิตประจําวันได 

835356  ฟุตบอล 1(0-2-1) 
 (Football) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาฟุตบอล พื้นฐานและเทคนิคของกีฬาฟุตบอล เขาใจ
กฎ กติกา มารยาทท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และนําไปถายทอดใหผูอ่ืนได 

835357 เซปกตะกรอ 1(0-2-1) 
 (Sepak Takraw) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ประวัติและพัฒนาการของการกีฬาตะกรอ ฝกทักษะและเทคนิคเบ้ืองตนของการเลน 
เขาใจกฎ กติกา และมารยาทของผูเลนและผูชมท่ีดี สามารถนําความรู ทักษะ และเทคนิคไปใชใน
ชีวิตประจําวันและนําไปถายทอดใหผูอ่ืนได 

835358 เปตอง 1(0-2-1) 
 (Pétanque) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การ ฝกทักษะ
พื้นฐาน  ไดแก  การถือลูก  การโยน  การตี  และการนับคะแนน  การจัดแขงขันกีฬาเปตอง การแขงขันกีฬา
ในช้ันเรียน 

835359 ไทจ๋ี/ไทเกก 1(0-2-1) 
 (Taiji/Taikek) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ความหมายและความเขาใจเกี่ยวกับไทจี๋ /ไทเกก  ประวัติและวิวัฒนาการของไทจี๋/ไท
เกก   การปองกันการบาดเจ็บจากการฝก  การฝกทักษะพื้นฐาน  ไดแก  การทรงตัว  การเคล่ือนท่ีของเทา
และลําตัว การฝกลมปราณไทจี๋/ไทเกก  18 ทา และการฝกมวยไทจี๋/ไทเกก ข้ันท่ี  1  
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836352 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 (Personality Development) 
 วิชาบังคับกอน  :   ไมมี 

ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพของตนเองและปรับปรุง
ใหเหมาะสม การเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดี สุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การพูด การฟง การ
แสดงออกท่ีเหมาะสมและการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม 

 


