
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
712-151               2(2-0-4) 
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำรเบ้ืองต้น 
(Introduction to Food Science and Nutrition) 
 ควำมหมำยและควำมสัมพันธ์ของวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
และโภชนำกำร สภำวะอำหำรและโภชนำกำรของประเทศและ
โลกปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรบริโภคภำวะโภชนำกำรของบุคคล
ข้อแนะน ำกำรบริโภคกำรใช้วิทยำศำสตร์กำรอำหำรเพ่ือถนอม
อำหำรกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรผลิตอำหำร 
 Definition and correlation of food science and 
nutrition; food and nutritional status of the country 
and the world; factors affecting human consumption; 
nutritional status; dietary guideline; applications of 
food science to preserve foods; field trip of food 
manufacturing 
 
712-231     2(2-0-4) 
เคมีอำหำร 
(Food Chemistry) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 หรือ          
721-231 หลักเคมีอินทรีย ์
 โครงสร้ำงและสมบัติทำงเคมีขององค์ประกอบในอำหำร  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อำหำร
ระหว่ำงกำรแปรรูปและกำรเก็บรักษำ วัตถุเจือปนอำหำร 
 Structure and chemical property of 
compositions in food; chemical changes of food raw 
materials and products during processing and storage; 
food additive 
 
712-232     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอำหำร 
(Food Chemistry Laboratory) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม: 712-231 เคมีอำหำร 
 ปฏิบัติกำรด้ำนสมบัติทำงเคมีและกำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงกำรแปรรูป และกำรเก็บรักษำของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
อำหำร 

 Practice in chemical properties and their 
changes during processing and storage of food 
materials and products 
 
712-321     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อำหำร 
(Food Packaging Technology) 
 สมบัติทำงเคมีและกำยภำพของวัสดุที่ใช้ท ำภำชนะบรรจุ
อำหำรประเภทของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลำยได้ กำร
ดัดแปลงสภำวะบรรจุ อุปกรณ์และเคร่ืองจักรส ำหรับกำรบรรจุ 
กฎหมำยกำรบรรจุหีบห่อและมำตรฐำนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อำหำร ฉลำกอำหำรและฉลำกโภชนำกำร กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์
เพ่ือส่งเสริมกำรตลำด 
 Chemical and physical properties of food 
packaging materials; types of packaging; degradable 
packaging; atmospheric modification; equipments and 
machines for packing; packaging laws and food 
packaging standard; labeling; packaging development 
for marketing promotion 
 
712-333     2(2-0-4) 
กำรวิเครำะห์อำหำร 
(Food Analysis) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-231 เคมีอำหำร 
 ควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์อำหำร 
กำรวิเครำะห์คุณภำพทำงเคมี หลักกำรและกำรใช้เคร่ืองมือ
วิเครำะห์ กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของผลิตภัณฑ์
อำหำร กำรประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือกำรวิเครำะห์สำรต้องสงสัยใน
อำหำรฮำลำล 
 The importance of the chemical quality 
analysis for food products; principle and application 
of instrument analysis;monitoring the quality changes 
of food products;technique application for suspicious 
substances analysis in halal food 
 
 



712-334     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์อำหำร 
(Food Analysis Laboratory) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 712-333 กำรวิเครำะห์อำหำร 
 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของอำหำร 
กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงคณุภำพของอำหำรกำรวิเครำะห์
สำรต้องสงสัยในอำหำรฮำลำล กำรใช้เคร่ืองมือวิเครำะห์เทคนิค
สเปคโตรสโคปีและโครมำโตกรำฟฟ่ี 
 Practice in chemical composition of food; 
quality changes analysis of food products; analysis of 
suspicious substances in halal food; analytical 
instrument operations; spectroscopy and 
chromatography techniques 
712-341     3(2-3-4) 
จุลินทรีย์ส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำร 
(Microbial for Food Products) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 722-271จุลชีววิทยำ และ 722-272 
ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 
 ควำมส ำคัญของจลุินทรีย์ในอำหำรจุลินทรีย์ท่ีท ำให้อำหำร
เน่ำเสียและท ำให้เกิดโรค ควำมปลอดภัยและมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์อำหำร กำรตรวจวิเครำะห์จุลินทรีย์ในอำหำรประเภท
ต่ำง ๆ กำรใช้ประโยชน์จำกจุลินทรีย์ส ำหรับกำรผลิตอำหำร 
 Microbiology Laboratory Importance of 
microorganisms in foods, microorganisms causing 
food spoilage and food borne disease; safety and 
standard offood products; methods of microorganism 
analysis in various food; utilization of microorganisms 
for food production 
 
712-352     2(2-0-4) 
กำรแปรรูปอำหำร 1 
(Food Processing I) 
 วัตถุดิบและกำรจัดกำรเคร่ืองมือและหลักกำรในกำรแปร
รูปอำหำร กำรใช้ควำมเย็นกำรใช้ควำมร้อน กำรอัดพอง           
กำรท ำแห้ง กำรรมควัน กำรหมักดองกำรใช้รังสี ผลของกำรแปร
รูปต่อสมบัติ ของอำหำรเทคโนโลยีใหม่ในกำรแปรรูปอำหำร 
 Raw materials and managements; equipments 
and methods in food processing; refrigeration;thermal 
processing; extrusion;drying; smoking;fermentation; 

radiation; effects of processing on food properties; 
new technologies in food processing 
 
712-353     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร 1 
(Food Processing Laboratory I) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม: 712-352 กำรแปรรูปอำหำร 1 
 ปฏิบัติกำรกำรตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบและกำรจัดกำร 
วัตถุดิบเพ่ือกำรแปรรูป กำรใช้เคร่ืองมือและกำรแปรรูปอำหำร
ด้วยวิธีกำรแช่เยือกแข็งกำรพำสเจอร์ไรส์ กำรสเตอริไรส์          
กำรท ำแห้ง กำรรมควันกำรหมักดอง กำรอัดพอง และกำรใช้
ไมโครเวฟ 
 Practice in inspection of raw material quality 
for food processing; the use of equipments and food 
processing in various methods such as freezing, 
pasteurization, sterilization, drying, osmotic 
dehydration, smoking, extrusion, and microwave 
 
712-354     2(2-0-4) 
วิศวกรรมอำหำร 
(Food Engineering) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 721-341 อุณหพลศำสตร์ 
 สมดุลระหว่ำงวัฏภำคและสมดุลเคมี ทฤษฏีจลนพลศำสตร์
ของสสำรและพลังงำน กระบวนกำรเฉพำะหน่วยในวิศวกรรม
อำหำร กำรลดขนำดกำรแยกและกำรผสมอำหำรกำรท ำให้เกิด
สภำพอิมัลชันรีโอโลยีของอำหำรกำรออกแบบกระบวนกำรผลิต 
 Phase equilibrium and chemical equilibrium; 
Kinetics law of mass and energy; unit operationin 
food engineering; size reduction; separation and 
mixing of food; emulsification; food rheology; 
process-production design 
 
712-355     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอำหำร 
(Food Engineering Laboratory) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 712-354 วิศวกรรมอำหำร 
 ปฏิบัติกำรด้ำนสมดุลระหว่ำงวัฏภำคจลนพลศำสตร์ของ
สสำรและพลังงำนกระบวนกำรเฉพำะหน่วย รีโอโลยีของอำหำร 



 Practice in laboratory of phases equilibrium; 
kinetics theory of matter and energy; unit operation; 
food rheology 
 
712-356     2(2-0-4) 
กำรแปรรูปอำหำร 2 
(Food Processing II) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-352 กำรแปรรูปอำหำร 1 และ  
712-353 ปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร 1 
 กำรวำงผังโรงงำนแปรรูปอำหำร น้ ำและกำรปรับปรุง
คุณภำพน้ ำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร กระบวนกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทต่ำง ๆ กำรเก็บรักษำและกำรควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์  
 Food processing plant lay out; water and water 
treatment in food industry; processing of various 
food products; storage and quality control of 
products 
 
712-357     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร 2 
(Food Processing Laboratory II) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 712-356 กำรแปรรูปอำหำร 2 
 ปฏิบัติกำร กำรเตรียมน้ ำใช้ในกำรแปรรูปอำหำร 
กระบวนกำรแปรรูปอำหำรทะเล เนื้อสัตว์ นม ไข่ ธัญพืช ถั่วเมล็ด
แห้ง ผัก ผลไม้ และน้ ำมันเพ่ือกำรบริโภค 
 Practice in water treatment for food processing; 
processing of sea foods, animal meat, milk, egg, 
cereals, dried seed legumes, vegetable, fruitand 
edible oil 
 
712-371     3(3-0-6) 
ควำมปลอดภัยและสุขำภิบำลอำหำร 
(Food Safety and Sanitation) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-352 กำรแปรรูปอำหำร 1 และ 
712-341 จุลินทรีย์ส ำหรับผลิตภณัฑ์อำหำร 
 ควำมปลอดภัยและระบบกำรจัดกำรเพ่ือควำมปลอดภัย
อำหำร สุขำภิบำลอำหำร หลักปฏิบัติที่ดีในกำรผลิตอำหำรกำร
วิเครำะห์จุดควบคุมวิกฤตในอุตสำหกรรมอำหำรและอำหำรฮำ
ลำล กฎหมำยอำหำร กำรจัดกำรของเสียและเทคโนโลยีสะอำด 

 Risk, safety and management system for food 
safety; food sanitation; good manufacturing practice; 
hazard analysis and critical control point in food 
industry and halal food; food laws; waste 
management and clean technology 
 
712-391     3(2-3-4) 
กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร 
(Experimental Design for Food science and Nutrition) 
 หลักกำรวำงแผนกำรทดลอง กำรสุ่มตัวอย่ำง กำร
เปรียบเทียบสองตัวแทน แผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
แผนกำรทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนกำรทดลอง      
แบบลำตินสแควร์ กำรทดลองแบบแฟคทอเรียล กำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงสถิติ 
 Principle of experimental designs; sampling; 
two-variable comparison; completely randomized 
design; randomized complete block design; latin 
squares design; factorial experiment; using statistical 
software 
 
712-401     (ไม่มีหน่วยกิต) 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 กำรฝึกงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร 
หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกวำ่ 300 ชั่วโมง และผ่ำน         
กำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 Field work in food science and nutrition or 
related filed for a minimum of 300 hours and passing 
the requirement 
 
712-402     1(0-3-0) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักกำร แนวคิด กระบวนกำรสหกิจศึกษำและระเบียบข้อ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องเทคนิคในกำรสมัครงำน ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือน ำไปพัฒนำตนเองตำม
มำตรฐำนวิชำชีพของแต่ละสำขำวิชำ เช่น กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ 



กำรท ำงำนเป็นทีม และระบบบริหำรงำนคุณภำพใน             
สถำนประกอบกำร ตลอดจนวิธีกำรเขียนรำยงำน และเทคนิค         
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร เป็นต้น 
 Principles, concepts, and regulations; 
techniques for job application; basic workplace skills 
for professional improvements in field of study: 
personality development, English proficiency, 
information technology, communication, social 
relations, teamwork,and efficient administration 
system; report writing and academic presentation 
techniques 
 
712-403     6(0-36-0) 
สหกิจศกึษำ 
(Cooperative Education) 
 โครงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร
ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์นิเทศและที่ปรึกษำจำก            
สถำนประกอบกำร 
 One semester full-time internship in a public or 
private sectors; practice work experience infood 
science and nutrition under supervision of co-
operative education advisor and employers  
 
712-442     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีอำหำรหมัก 
(Fermented Food Technology) 
 หลักกำรของกระบวนกำรหมักจลุินทรีย์และปจัจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรหมัก ประเภทของอำหำรหมัก กำรพัฒนำ          
กำรหมักและเทคโนโลยีอำหำรหมัก กำรควบคุมคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยของอำหำรหมัก 
 Principle of fermentation process; icroorganisms 
and factors relating to fermentation; types of 
fermented food; development of fermentation and 
fermented food technology; control of safety and 
quality of fermented food 
 
712-461     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
(Milk Product Technology) 
 องค์ประกอบทำงเคมีและสมบัติทำงกำยภำพของน้ ำนม 

กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำนมดิบ ชนิดของผลิตภัณฑ์นมและ          
กำรแปรรูป กฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
 Chemical composition and physical property of 
milk, determination of raw milk quality, types of milk 
product and processing, law and regulation related 
 
712-462     3(2-3-4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
(Meat Science and Technology) 
 องค์ประกอบและสมบัติทำงเคมี-ชีวเคมีและกำยภำพของ
เนื้อสัตว์ กำรฆ่ำและกำรตัดแต่งชิ้นส่วนย่อย คุณภำพเนื้อสัตว์
และ กำรประเมินคุณภำพ หลักกำรและเทคโนโลยีกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อ กำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรในผลิตภัณฑ์เนื้อ          
กำรควบคุมคุณภำพ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
 Compositions and chemical, biochemical and 
physical properties of meat; slaughtering and cutting; 
meat qualities and evaluations; principles and 
processing technology of meat products; application 
of food additive in meat products; quality control 
and product development 
 
712-463     3(2-3- 4)
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสัตว์น้ ำ 
(Fishery Product Technology) 
 กำรจ ำแนกชนิดของสัตว์น้ ำ องค์ประกอบสมบัติทำงเคมี
และทำงกำยภำพของสัตว์น้ ำ หลกักำร ประมง กำรเปลี่ยนแปลง
คุณภำพของสัตว์น้ ำ หลักกำรและเทคโนโลยีกำรผลิต กำรควบคุม
คุณภำพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำสภำวะกำรตลำดของผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ 
 Seafood identification; composition; chemical 
and physical properties of seafood; principle of 
fishery; quality changes of fishery product, principles 
and processing technology; quality control and 
marketing of fishery product 
 
712-464     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีอำหำรอบ 
(Bakery Technology) 



 ชนิดของผลิตภัณฑ์อำหำรอบ สมบัติและหน้ำท่ีของ
ส่วนผสมในอำหำรอบ เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรอบ กำรเก็บ
รักษำ  กำรควบคุมคุณภำพและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรอบ 
 Types of bakery product; properties and 
function of ingredient in bakery; bakery production 
technology; storage, quality control and 
development of bakery products 
 
712-465     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จำกธัญพืชและถั่ว 
(Cereal and Legume Products Technology) 
 ชนิดและลักษณะของธัญพืชและถั่ว โครงสร้ำง
องค์ประกอบและคุณค่ำทำงโภชนำกำรของธัญพืช และถั่ว 
กำรเก็บรักษำธัญพืชและถั่ว เทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรตรวจสอบ
และควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ กำรใช้ประโยชน์และควำมส ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ ์
 Types and characteristics of cereal and legume; 
structure, composition and nutrition of cereal and 
legume, storage of cereal and legume; processing 
technology; inspection and quality control of the 
products; utilization and economic importance of the 
products 
 
712-466     3(2-3-4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีข้ำว 
(Rice Sciences and Technology) 
 ควำมส ำคัญของข้ำว พันธุข์้ำว โครงสร้ำงเมล็ดและ
คุณภำพของข้ำว มำตรฐำนข้ำวไทย กำรเปลี่ยนแปลงและกำร
ควบคุมคุณภำพหลังกำรเก็บเกี่ยวของข้ำว คุณค่ำทำงโภชนำกำร
และประโยชน์ เชิงสุขภำพของขำ้ว กำรเพ่ิมมูลค่ำและผลิตภัณฑ์
ข้ำว สตำร์ชข้ำวและกำรใช้ประโยชนน์วัตกรรมจำกข้ำว 
 Significance of rice; rice varieties; rice grain 
structure and qualities; Thai rice standard; quality 
changes after harvesting; nutritional and health 
benefit of rice; value added and rice products; starch 
and its utilization; rice innovation 
 
712-467     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 
(Fruit and Vegetable Products Technology) 

 ชนิดและลักษณะของผักและผลไม้ องค์ประกอบทำงเคมี 
สรีรวิทยำของผักและผลไม้ เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว หลักกำร
และเทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้กำรควบคุมคุณภำพ
ผลิตภัณฑ ์
 Types and characteristics of fruit and 
vegetable; chemical composition; fruit and vegetable 
physiology; post harvest technology; principles and 
technologies of fruit and vegetable processing; 
quality control of the products 
 
712-468     3(2-3-4) 
กำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร 
(Utilization of By-product from Food Industry) 
 แหล่งและองค์ประกอบของวัสดุเศษเหลือจำก
อุตสำหกรรมอำหำร กำรจัดกำรวัสดุเศษเหลือและกำรใช้
ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร 
 Sources and compositions of wastes from food 
industry; management and utilization of food 
processing by-product 
 
712-469     3(2-3-4) 
แป้งและกำรใช้ประโยชนจ์ำกแปง้ 
(Starch and Its Applications) 
 แหล่งของสตำร์ช สมบัติของสตำร์ชและกำรวิเครำะห์ 
กำรดัดแปรสตำร์ช ฟลำวร์ที่เติมและเสริมสำรอำหำร              
กำรประยุกต์ใช้ฟลำวร์และสตำร์ชในผลิตภัณฑ์อำหำรและไม่ใช่
อำหำร กรณีศึกษำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรพ้ืนถิ่นภำคใต้         
จำกแป้ง 
 Source and of starch; starch properties and 
their analysis; starch modifications; enriched and 
fortified flour; application of flour and starch in food 
and non-food products; case study of southern local 
starch based food product processing 
 
712-472     3(2-3-4) 
กำรประกันคุณภำพอำหำร 
(Food Quality Assurance) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-356 กำรแปรรูปอำหำร 2 
 กำรประเมินคุณภำพอำหำรทำงประสำทสัมผัสและ          
ทำงกำยภำพ แนวควำมคิดด้ำนคุณภำพ ระบบกำรบริหำรงำน



คุณภำพและกฎระเบียบตำมมำตรฐำนสำกล กำรบริหำรงำน
คุณภำพโดยหลักกำรทำงสถิติ 
 Sensory and physical evaluation of food; 
concept of quality; international quality management 
system and standard regulation; statistics for quality 
management 
 
712-473     3(3-0-6) 
หลักกำรผลิตอำหำรฮำลำล 
(Halal Food Production) 
 ควำมหมำย ควำมส ำคัญและข้อก ำหนดของอำหำรฮำลำล 
ควำมสัมพันธข์องอำหำรฮำลำลกับวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร กำรจัดกำรวัตถุดิบและหลกักำรผลิตอำหำรตำม        
หลักมำตรฐำนฮำลำลควำมส ำคัญและกำรขออนุญำตใช้
เคร่ืองหมำยฮำลำลกำรตลำดและธุรกิจอำหำรฮำลำล 
 Definition, importance and regulations of halal 
food; correlation of halal food with food science and 
nutrition; raw material management and food 
producing under halal standard; importance and 
permission of halal accreditation; marketing and 
business of halal food 
 
712-474     3(2-3-4) 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
(Food Products Development) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-356 กำรแปรรูปอำหำร 2 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร          
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ หลกักำรและ ขั้นตอนในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร กำรประเมินคุณภำพและกำรทดสอบกำร
ยอมรับของผู้บริโภคเทคนิคทำงสถิติในงำนพัฒนำผลิตภัณฑ ์
 Factors affecting food product development;  
characteristics of new products; principles and steps 
of food product development; quality evaluation and 
consumer test; statistical techniques in product 
development 
 
712-475     3(2-3-4) 
นวัตกรรมอำหำรและขนมไทย 
(Innovation in Thai Food and Dessert) 

 ชนิดและคุณลักษณะของอำหำรและขนมไทย แนวโน้ม
ของกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต กำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ 
และกำรบรรจุภัณฑ์ กำรสร้ำงนวตักรรมและเพ่ิมมูลค่ำอำหำรและ
ขนมไทย 
 Characteristics of Thai foods and desserts; 
trends in development of production technologies, 
shelf life extension and packaging; innovation 
creation and value added of Thai foods and desserts 
 
712-481     3(3-0-6) 
กำรตลำดของอำหำร 
(Food Marketing) 
 หลักกำรตลำด ควำมส ำคัญของกำรตลำด ตลำดของ
อำหำรในระดับมหภำคและจุลภำค พฤติกรรมผู้บริโภค            
กำรวำงแผนกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์ตลำด และ
พฤติกรรมกำรซ้ือ กลยุทธ์ทำงกำรตลำดของอำหำร 
 Principles and importance of marketing; macro 
and micromarketing of food, consumer behaviour; 
activity planning of marketing; marketing analysis and 
buying behaviour, strategies of food marketing 
 
712-482     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
(Food Industry Management) 
 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำนอำหำร กำรวำงแผน 
กำรผลิตและอัตรำก ำลัง กำรบริหำรสินค้ำ คงคลัง กฎหมำย
โรงงำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม             
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรผลิต
อำหำรจิตวิทยำอุตสำหกรรม 
 Food plant layout and design; plant production 
and man power planning; storage management; plant 
regulations; energy conservation; environmental 
management; applications of appropriate technology 
and management for food productions; industrial  
psychology 
 
712-483     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
(Management for new entrepreneur) 
 กำรวำงแผนและกำรจัดกำรผลิต กำรตลำด ระบบบัญช ี



ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กฏหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง กำรเขียนแผนกำรตลำด
กำรศึกษำดูงำน 
 Production planning and management; 
marketing; accounting system; human resource 
system management; electronic commerce; law 
andrelated regulation; marketing plan writing; field 
trip 
 
712-492     1(0-3-0) 
สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
(Seminar in Food Science and Nutrition) 
 กระบวนกำรสืบค้นข้อมลูกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
บทควำมในหัวข้อที่ทันสมัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำร        
และโภชนำกำร กำรน ำเสนอสมัมนำ 
 Information searching; analyzing and 
synthesizing of article in current topic of Food 
Science and Nutrition; seminar presentation 
 
712-493     1(0-3-0) 
โครงร่ำงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
(Research Proposal in Food Science and Nutrition) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-391 กำรออกแบบกำรทดลอง
ส ำหรับวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
และโภชนำกำรส่วนประกอบของโครงร่ำงงำนวิจัยกำรต้ังโจทย์
วิจัยและสมมติฐำน กำรทบทวนวรรณกรรมกำรวำงแผน         
กำรทดลอง กำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย 
 Structure of research proposal; formulation of 
research questions and hypothesis; literature review; 
experimental design; research proposal writing 
 
712-494     3(0-9-0) 
กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
(Research Project in Food Science and Nutrition) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-493 โครงร่ำงงำนวิจัย              
ทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
        โครงร่ำงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร กำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ

โภชนำกำร กำรจัดกำรข้อมลู กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย              
และกำรน ำเสนอผลงำน 
 Research in food science and nutrition; data 
management; research report writing and 
presentation 
 
718-111       2(2-0-4) 
โภชนศำสตร์และกำรก ำหนดอำหำรเบ้ืองต้น 
(Introduction to Nutrition and Dietetics) 
        ค ำจ ำกัดควำมของโภชนศำสตร์ และกำรก ำหนดอำหำร 
ควำมส ำคัญของโภชนำกำรต่อสขุภำพ สถำนกำรณ์ด้ำนอำหำร
และโภชนำกำรในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต วิชำชีพ
นกัโภชนำกำร และนกัก ำหนดอำหำร กำรผสมผสำนควำมรู้
โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำรในระบบงำนส่งเสริมสขุภำพ 
จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ 
        Definitions of nutrition and dietetics; 
significances of nutrition on health; food and 
nutrition situation in the past, present and future; the 
professions in nutrition and dietetics; the integration 
of nutrition and dietetics in health care; ethics and 
standard of practices 
 
718-131                   3(3-0-6) 
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรส ำหรับกำรก ำหนดอำหำร  
(Food Science for Dietetics)  
        ควำมหมำยและควำมสัมพันธ์ของวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
และโภชนำกำร กำรเสื่อมเสียของอำหำร หลักกำรถนอมอำหำร 
ประเภทของเคร่ืองมือและวิธีกำรแปรรูปอำหำรเบ้ืองต้น           
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำรชนิดต่ำง ๆ ผลของกำรแปรรูป
และกำรเก็บต่อคุณภำพอำหำร  
 Definition and correlation of food science and 
nutrition; food deterioration; principles of food 
preservation; types of equipment and basic food 
processing; food storage; effect of processing and 
storing on food qualities 
 
718-141                   2(2-0-4) 
หลักกำรฮำลำลส ำหรับระบบบริกำรสุขภำพและอำหำร 
(Principle of Halal for Health and Food Services) 



 หลักกำรฮำลำลส ำหรับระบบบริกำรสุขภำพและอำหำร 
วิถีมุสลมิที่เกี่ยวข้องกับอำหำรและสขุภำพ หลักเกณฑ์            
ในกำรรับรองฮำลำล ครัวฮำลำล สปำเพ่ือสุขภำพตำมวิถีมุสลิม 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรบ ำบัดโรคตำมวิถีมุสลิม 
 Principle of halal for health and food services; 
Muslim ways related to food and health; regulation in 
halal accreditation; halal kitchen; healthy spa 
according to Muslim ways; health promotion and 
therapeutics according to Muslim way 
 
718-142                   3(2-3-4) 
หลักกำรประกอบอำหำร 
(Principles of Food Preparation)  
 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของอำหำร หลักกำรเลือก 
กำรเตรียม และกำรประกอบอำหำร กำรจัดครัวและเคร่ืองมือใน
กำรประกอบอำหำร กำรสร้ำงต ำรับอำหำรมำตรฐำน อำหำรเพ่ือ
สุขภำพ กำรจัดตกแต่งและกำรจดัเสิร์ฟอำหำร  
 Definitions and importance of food; principles 
of food selection,  preparation and cooking; layout of 
kitchen and cooking equipment; formulation of 
standard recipes; healthy  food; food decoration and 
serving   
 
718-161                              2(2-0-4) 
เภสัชวิทยำเชิงโภชนำกำร     
(Nutritional Pharmacology) 
 เภสัชจลนศำสตร์ เภสัชพลศำสตร์ กลไกกำรออกฤทธิ์ของ
ยำกลุ่มต่ำงๆ ผลข้ำงเคียงของกำรใช้ยำ กำรแพ้ยำ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงยำและอำหำร  ข้อควรระวังในกำรใช้ยำในกลุ่มบุคคล
เปรำะบำง บัญชียำหลักแห่งชำติ ยำสมุนไพร
 Pharmacokinetics; pharmacodynamics; and 
pharmacological effects of various drugs; side effects 
of drug usage; drug allergy; drug and nutrient 
interaction; precaution in applying drug in vulnerable 
groups; national list of essential drugs; medicinal 
herb 
 
718-164                              3(3-0-6) 
ชีววิทยำของเซลล์และพนัธุกรรม  
(Cell Biology and Genetics) 

 โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์โพรคำริโอตและยูคำริโอต 
กำรแบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์และ กำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในเซลล์  สำรพันธุกรรมและกำรแสดงออกของยีน 
         Structure and function of prokaryotic and 
eukaryotic cells; cell division;  cell metabolism and 
metabolic pathway; gene and gene expression 
 
718-213                                                    3(3-0-6)  
ชีวเคมีเชิงโภชนำกำร                                
(Nutritional Biochemistry) 
 โครงสร้ำงทำงเคมีและบทบำททำงชีวเคมีของสำรอำหำร 
กำรน ำสำรอำหำรไปใช้ประโยชนใ์นระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 
ปฏิสัมพนัธ์ของสำรอำหำร และผลกระทบในกระบวนกำร         
ทำงชีวเคมีที่ส ำคัญต่อภำวะโภชนำกำร และสุขภำพ 
 Chemical structure and biochemical roles of 
nutrients;  utilization of nutrients in cellular and 
tissue;  interaction of nutrients and importance 
biochemical effects on nutritional status and health 
 
718-217                                3(2-3-4) 
หลักโภชนบ ำบัด 
(Principles of Nutrition Therapy) 
 กระบวนกำรในกำรให้โภชนบ ำบดั รำยกำรอำหำร
แลกเปลี่ยน หลกักำรก ำหนดอำหำรและกำรให้ค ำแนะน ำส ำหรับ
คนในสภำวะปกติและสภำวะเจ็บป่วย ฝึกปฏิบัติกำรก ำหนดและ
ดัดแปลงอำหำรส ำหรับบุคคลในสภำวะต่ำง ๆ 
 Nutritional care process; estimation of energy 
and nutrients requirement; food exchange lists; 
principles of diet management and nutrition 
counseling for normal and ill individuals; laboratory 
practices in disease-specific diet management 
 
718-221                       ไม่นับหน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงกำรจัดกำรระบบบริกำรอำหำร 
(Practicum in Food Service Management) 
 ฝึกงำนกำรจัดบริกำรอำหำรไม่น้อยกว่ำ  150 ชั่วโมง            
ในโรงพยำบำล สถำนบ ำบัด โรงเรียน หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ            
ที่มีกำรจัดบริกำรอำหำรปริมำณมำก โดยน ำทักษะที่ได้เรียน          
มำใช้ในสถำนที่จริง เช่น กำรวำงแผนในกำรผลิตอำหำร           
กำรเลือกวัตถุดิบและกำรสั่งซื้อ กำรควบคุมกำรผลิตและคุณภำพ 



กำรบริกำรอำหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล กำรติดต่อประสำนงำน
ตลอดจนกำรจัดบริกำรอำหำร                 
 Minimum of 150 hours practicum in food 
service management in hospitals or therapeutic 
institutions, schools or other sectors dealing with 
food services by applying skills in food productions, 
selection and purchase of raw materials, production 
and quality control, food services, human resource 
management and co-operative communication 
 
718-232                    3(3-0-6) 
ควำมปลอดภัยและสุขำภิบำลอำหำร  
(Food Safety and Sanitation) 
 ควำมมั่นคงทำงอำหำร ควำมปลอดภัยในกำรผลิตอำหำร  
ประเภทและสำเหตุของอันตรำยในอำหำรตลอดห่วงโซ่และ
แนวทำงป้องกัน อุบัติกำรณ์ใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย
ของอำหำร หลักกำรสุขำภิบำลอำหำร หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติท่ีดีในกำรผลิตอำหำร มำตรฐำนงำนโภชนำกำรใน
โรงพยำบำล กฎหมำยอำหำร  
 Sustainable diet; safety in food production; 
types and causes of food hazards along food chain 
and prevention; new issues related to food safety; 
principles of food sanitation; good food 
manufacturing practice; nutritional standards in 
hospital; food law  
718-248           3(2-3-4) 
กำรจัดกำรระบบกำรบริกำรอำหำรเพ่ือโภชนำกำร 
(Nutrition Oriented Food Service Management) 
 หลักกำรจัดกำรระบบกำรบริกำรอำหำรในสถำน
ประกอบกำร และโรงพยำบำล กำรวำงแผน กำรก ำกับ ควบคุม
และกำรประเมิน กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรเงิน กำรจัดซ้ือ 
กำรเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ กำรวำงผังสถำนที่ประกอบและบริกำร
อำหำร กำรก ำหนดรำยกำรอำหำร กำรจัดท ำต ำรับและคุณค่ำ 
ทำงโภชนำกำรให้เหมำะกับกำรผลิตอำหำรจ ำนวนมำก               
กำรจัดกำรครัวฮำลำล กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรและกำร
บริกำรอำหำรในสถำบัน 
 Principles of food service management in 
workplaces and hospitals; planning, monitoring and 
evaluation; management of human resources and 
budgets; purchasing; handling of materials and 

equipments; layout of area for food preparation and 
services; meal planning; recipes and nutritional 
quality management of large quantity of food 
production; Halal kitchen management; practice in 
food service management 
 
718-265           3(3-0-6) 
สรีรวิทยำของมนุษย์และกำยวิภำค     
(Human Physiology and Anatomy)  
 ลักษณะ โครงสร้ำง ต ำแหน่งและควำมสัมพันธข์อง   
อวัยวะต่ำงๆ กำรท ำงำนและกลไกควบคุมกำรท ำงำนพื้นฐำนของ           
ระบบอวัยวะในร่ำงกำยของมนุษย์ในภำวะปกติ 
 Appearance; structural architecture; position 
and relation of human organ; basic function and 
mechanism of regulation of human organ systems in 
normal conditions 
 
718-266                  3(3-0-6) 
พยำธิวิทยำ  
(Pathology)  
 หลักของพยำธิวิทยำ กำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะ สำเหตุของกำรเกิดโรคในมนุษย์และกลไกของ          
กำรเกิดโรค รวมท้ังเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ          
เมื่อเกิดพยำธิสภำพ 
 Principles of pathology; the changes of cell 
tissues or organs, emphasis on the causes and 
mechanisms of  human diseases, including 
pathophysiology of the affected systems 
 
718-312                  3(2-3-4) 
โภชนำกำรศกึษำและกำรให้ค ำปรึกษำทำงโภชนำกำร 
(Nutrition Education and Counseling) 
 กำรให้ค ำปรึกษำทำงโภชนำกำร  กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎี
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสร้ำงเสริมกำรบริโภคอำหำรและ 
วิถีชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มที่มีปญัหำทำงโภชนำกำรให้เหมำะสม 
หลักกำรและกลวิธีในกำรสื่อสำร กำรผลิตสื่อ กำรให้โภชนำกำร
ศึกษำเพ่ือส่งเสริมภำวะโภชนำกำร และป้องกันปัญหำ          
ทุพโภชนำกำร 
 Nutrition counseling; application of behavior 
modification theory in promoting desirable food 



consumption habits and life styles of individuals or 
groups; communication principles and techniques; 
media creation; nutrition education for promoting 
optimal nutritional status and controlling 
malnutrition problems 
 
718-313     3(3-0- 6) 
โภชนำกำรมนษุย ์
(Human Nutrition) 
 กระบวนกำรน ำสำรอำหำรไปใช้ประโยชน์ เมแทบอลิซึม
และหน้ำที่ของสำรอำหำรและสำรที่ไม่ใช่สำรอำหำรในร่ำงกำย 
ผลของกำรได้รับสำรอำหำรไม่พอ และมำกเกินพอต่อสขุภำพ  
ควำมต้องกำรสำรอำหำร ปริมำณสำรอำหำรที่ควรได้รับ 
ข้อแนะน ำกำรบริโภคเพ่ือโภชนำกำร  กำรประเมินคุณค่ำทำง
โภชนำกำรของอำหำร ฉลำกโภชนำกำร 
 Nutrient utilization; metabolism and roles of 
nutrients and non-nutrient bioactive compounds; 
effects of deficient and excess nutrient intakes on 
health; nutrient requirements; dietary reference 
intakes; dietary guidelines; nutritional evaluation of 
foods; nutrition labeling 
 
718-314       3(3-0-6) 
โภชนำกำรตลอดวงจรชีวิตมนษุย์ 
(Nutrition Throughout The Human Life Cycle) 
 ควำมส ำคัญของโภชนำกำรตลอดวงจรชีวิตมนุษย์ต่อ           
กำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกจิ กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยวิภำค
และสรีรวิทยำในแต่ละช่วงอำยุ  โภชนำกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
เจริญเติบโต พัฒนำกำร และสุขภำวะของบุคคล ต้ังแต่เกิด
จนกระทั่งวัยชรำ  อำหำรที่เหมำะสมส ำหรับบุคคลในแต่ละช่วง
อำยุ ปัญหำทำงโภชนำกำรที่พบได้ในแต่ละช่วงอำยุ และแนวทำง
ป้องกันและแก้ไข 
 Significance of nutrition throughout human life 
cycle for socioeconomic development; anatomical 
and physiological changes in each stage of the life 
cycle; nutrition for growth, personal development 
and well-being; normal nutrition for each stage of 
life; nutritional interventions for prevention and 
correction of nutritional problems in each phase of 
the cycle 

718-315        3(3-0-6) 
โภชนบ ำบัดทำงกำรแพทย์ 1 
(Medical Nutrition Therapy I) 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโภชนำกำรและกำรเจ็บป่วย            
เมแทบอลิซึมของพลังงำนและสำรอำหำรในภำวะของโรค           
โภชนบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน เมแทบอลิกซินโดรม 
โรคเบำหวำน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด          
โรคควำมดันโลหิตสูง เอชไอวี/เอดส์  โรคมะเร็ง โภชนำกำร
ทำงเลือก 
 Relationship between nutrition and illnesses; 
metabolism of energy and nutrients during illness; 
nutrition therapy for obesity, metabolic syndrome, 
diabetes, dyslipidemia, cardiovascular disease and 
hypertension, HIV/AIDS, cancer; alternative nutrition 
therapy 
 
718-316        3(3-0-6) 
โภชนบ ำบัดทำงกำรแพทย์ 2 
(Medical Nutrition Therapy II) 
 โภชนบ ำบัดส ำหรับผู้ปว่ยโรคตับและโรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคไต โภชนำกำรส ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัด ติดเชื้อและ            
กำรเจ็บป่วยภำวะวิกฤติ  โรคทำงโภชนำกำรในเด็ก กำรให้อำหำร
ทำงสำยให้อำหำรและทำงหลอดเลือดด ำ  
 Nutrition therapy for hepatic diseases and 
gastrointestinal disorders, renal diseases; nutrition for 
patient having surgery, infection and critical illness;  
nutrition related diseases in children; enteral and 
parenteral nutrition support 
 
718-318     3(2-3-4) 
โภชนำกำรชมุชน 
(Community Nutrition) 
 สถำนกำรณ์ปัญหำโภชนำกำรชุมชนในประเทศไทย 
นโยบำยอำหำรและโภชนำกำรแห่งชำติ ปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะ
โภชนำกำรในชมุชน กำรวินิจฉัย กำรวิเครำะห์ปัญหำ            
กำรวำงแผน และกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหำ
โภชนำกำรในชมุชน  กำรติดตำมและประเมนิผลภำวะโภชนำกำร
ในชุมชน 
 Community nutritional problems in Thailand; 
national food and nutrition policy; factors affecting 



community nutritional status; diagnosis, analysis, 
planning and action in prevention or solving 
community nutritional problems; monitoring and 
evaluation of community nutritional status 
 
718-319     3(2-3-4) 
กำรประเมินภำวะโภชนำกำร 
(Nutritional Assessment) 
 กำรคัดกรองทำงโภชนำกำร หลักกำรและเทคนิควิธีกำร 
ในกำรประเมินภำวะโภชนำกำร มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน
ทำงโภชนำกำรในระดับบุคคล และชมุชน กำรแปลผลกำร
ประเมินทำงโภชนำกำร ฝึกปฏิบติักำรประเมินภำวะโภชนำกำร
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
 Nutrition screening; principles and techniques 
in nutritional assessment; standards and references 
for evaluating the nutritional status of individuals and 
community; interpretation of nutritional assessments; 
practice in nutritional assessment by various methods 
 
718-322               ไม่นับหน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงโภชนำกำรในคลินิก 
(Practicum in Clinical Nutrition) 
 ฝึกปฏิบัติวิชำชีพในคลนิิกโรคต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำ 200 
ชั่วโมงที่สัมพันธก์ับอำหำร อย่ำงน้อย 1 กลุ่มโรค  ได้แก่ โรคอ้วน 
เบำหวำน  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคระบบ
ทำงเดินอำหำรและโรคตับ โรคมะเร็ง กำรประเมินภำวะ
โภชนำกำรรำยบุคคล กำรก ำหนดอำหำร กำรประเมินและติดตำม
ผลกำรให้โภชนบ ำบัด  กำรท ำงำนกับสหสำขำวิชำชีพในกำร
บ ำบัดโรค 
 Minimum of 200 hours practicum in clinical 
nutrition dealing with at least one syndrome, i.e. 
diabetes, obesity, cardiovascular disease, renal 
failure, gastrointestinal disturbances, liver diseases 
and cancer; individual nutritional assessment; diet 
prescription; monitoring and evaluation of nutrition 
therapy;  multi-professional teamwork 
718-323     ไม่นับหน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงโภชนำกำรในชุมชน 
(Practicum in Community Nutrition) 

 ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงโภชนำกำรชุมชนไม่น้อยกว่ำ 150 
ชั่วโมง กำรฝึกทักษะกำรประเมินภำวะโภชนำกำรชุมชน        
กำรวินิจฉัยปัญหำ กำรวำงแผน และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
โภชนำกำร กำรติดตำมและกำรประเมินผลโครงกำร 
 Minimum of 150 hours practicum in community 
nutrition; skills on community nutritional assessment, 
problem identification, planning, problem solving 
intervention, and program monitoring and evaluation   
 
718-362     2(2-0-4) 
สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพและประโยชน์ต่อสขุภำพ 
(Bioactive Compounds and Health Benefits)  
 ค ำจ ำกัดควำม ชนิด กำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรใน
ด้ำนต่ำงๆ  และประโยชน์ต่อสุขภำพ 
 Definition; types; biological activities and health 
effects 
 
718-411                                                3(2-3-4)  
โภชนบ ำบัด 
(Diet Therapy) 
 กระบวนในกำรให้โภชนบ ำบัด กำรเปลี่ยนแปลงทำง
สรีรวิทยำและชีวเคมีของผู้ป่วยด้วยโรคต่ำงๆ บทบำทของอำหำร
และสำรอำหำรต่อกำรป้องกันและกำรรักษำโรค หลักกำรก ำหนด
และจัดอำหำรส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะโรค ปฏิบัติกำรกำรก ำหนดและ
จัดเตรียมอำหำรเฉพำะโรค 
 Nutrition care process; physiological and 
biochemical changes of patients; roles of diet and 
nutrient in disease prevention and treatment; 
principle of diet prescription and food management 
for patients with specific diseases; practice in meal 
preparation for disease-specific 
 
718-424       1(0-2-1) 
กำรเตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักกำร แนวคิด กระบวนกำรและระเบียบข้อปฏิบัติ 
เทคนิคในกำรสมัครเข้ำสถำนประกอบกำร ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร  กำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำน
วิชำชีพของสำขำวิชำ ประกอบด้วย กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ 



กำรท ำงำนเป็นทีม และระบบบริหำรงำนคุณภำพใน           
สถำนประกอบกำร กระบวนกำรในกำรท ำวิจัยและโครงงำน
วิธีกำรเขียนรำยงำน และเทคนิคกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
 Principles, concepts, process and regulations; 
techniques for job application; basic workplace skills; 
professional improvements: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, 
teamwork, and efficient administration system;  
process in doing research and projects; report writing 
and academic presentation techniques 
 
718-425     6(0-36-0) 
สหกิจศกึษำ 
(Cooperative Education) 
 กำรปฏิบัติงำนจริงเต็มเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำในหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน หรือสถำนประกอบกำรที่มีกำรจัดบริกำร
อำหำรปริมำณมำก หรืองำนโภชนำกำรในคลินิก หรือ            
งำนโภชนำกำรชมุชน ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์นิเทศ และ             
ที่ปรึกษำจำกสถำนประกอบกำร รำยงำน/กำรน ำเสนอผลส ำเร็จ
โครงงำนสหกิจศึกษำ 
 One semester full-time internship in public or 
private sectors dealing with large quantity of food 
services, clinical nutrition, community nutrition, 
under direct supervision of  designated lecturers and 
advisors from the workplaces; report writing 
/presentation of the required project outcome 
 
718-433     3(2-3-4) 
หลักกำรวิเครำะห์คุณภำพและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
(Principles of Food Analysis and Product 
Development) 
 หลักกำรและปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
พ้ืนฐำน คุณสมบัติทำงกำยภำพ กำรประเมินประสำทสัมผัสและ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
 Principles and laboratory of food components 
analysis; physical properties; sensory evaluation and 
food product development 
 
 

718-440       3(2-3-4) 
ศิลปะกำรท ำอำหำร   
(Culinary Arts) 
 ทฤษฎีและหลักในกำรเตรียมและกำรปรุงอำหำรแบบต่ำง 
ๆ หลักในกำรเตรียมและปรุงผัก แป้ง ไข่ เนื้อสัตว์ น้ ำสต๊อคและ
ซุป ศิลปะในกำรประกอบอำหำร กำรเลือกและกำรจัดเตรียมผัก
ผลไม้เพ่ือกำรตกแต่ง  กำรแกะสลักผัก ผลไม้   และ งำนใบตอง
ในกำรตกแต่งอำหำร อำหำรตำมสมัยนิยม อำหำรท้องถิ่น 
ปฏิบัติกำรประกอบอำหำรบุฟเฟต์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์   
 Theories and  principles of preparing  and 
cooking: vegetables, starch, eggs, meat stocks and 
soups;  culinary arts:  selecting and preparing fruits 
and vegetables for decoration, fruit and vegetables 
carving, banana leaf for food decoration; modern 
food; local food; practice in preparing buffets; 
packaging design 
 
718-441     3(2-3-4)      
ขนมอบ    
(Bakery)  
 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับขนมอบ คุณสมบัติของส่วนผสม
และสำรปรุงแต่ง วิธีใช้และกำรเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์                
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ขนมอบและบรรจุภัณฑ ์
 Basic knowledge of bakery; properties of 
ingredients and food additives; use and keeping of 
cookware; storage and packing of bakery products 
 
718-442     3(2-3-4)      
สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 
(Herbs for Health)  
 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของสมุนไพร แหล่งที่มำ 
สำรประกอบท่ีส ำคัญ ฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ  ส่วนที่น ำมำใช้           
กำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของสมุนไพร สมุนไพรที่ใช้ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพและรักษำโรค 
 Botanical characteristics; sources; important 
active compounds; pharmacological activities; usable 
parts; quality and standards control of herbs; herbs 
for health promotion and disease treatment 
 
 



718-443     3(3-0-4) 
อำหำรเพ่ือสุขภำพ 
(Food for Health) 
 วิถีกำรด ำเนินชีวิตและสขุภำพของคนในยุคปัจจุบัน         
ผลของกำรบริโภคอำหำรต่อสุขภำพของคนในปัจจุบัน           
อำหำรเพ่ือสุขภำพในรูปแบบต่ำง ๆ คุณค่ำทำงโภชนำกำรและ 
ผลจำกกำรบริโภคอำหำรเพ่ือสุขภำพ  กำรกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับ
ปริมำณและหน้ำท่ีของสำรอำหำร 
 Current human life-styles and health status; 
effects of food consumption on human health at the 
present; various kinds of health food; nutritive values 
and effects of health food consumption; nutrient 
content and function claims 
 
718-444     3(2-3-4) 
ธุรกิจอำหำร   
(Food Business) 
 หลักกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ ลกัษณะขององค์กร 
โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบและวิธีด ำเนินงำนธุรกิจ
อำหำร กระบวนกำรจัดกำรและกำรวำงแผน แนวทำงพัฒนำ
ธุรกิจอำหำรและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Principles of business; characteristics of 
organization; structure, authority and responsibility; 
food business running, planning and management; 
food business development and related law 
 
718-445     3(2-3-4) 
อำหำรและโภชนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ                                                  
(Food and Nutrition for Elder)  
 กระบวนกำรของควำมชรำภำพ; ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัย
ทำงด้ำนกำย จิตสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและยำต่อภำวะ
โภชนำกำรของผู้สูงอำยุ; ภำวะทุพโภชนำกำรและผลของ        
กำรเจ็บป่วย (เฉียบพลันและ เร้ือรัง) ต่อภำวะโภชนำกำรของ
ผู้สูงอำยุ; กำรประเมินภำวะโภชนำกำร; เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ
และกำรติดตำมผล; กลยุทธ์ในกำรให้บริกำรทำงด้ำนอำหำรและ
โภชนำกำรที่สมบูรณ์แบบส ำหรับผู้สูงอำยุ; ปฏิบัติกำรจัดกำร
อำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 Aging process; interrelationships of the 
physiological, psychosocial, economic, environmental, 
and pharmacological factors affecting the nutritional 

status of older adults;  malnutrition and effects of 
illness (acute and chronic) on nutritional status;  
nutritional assessment; counseling and monitoring 
approaches;  strategies for delivering comprehensive 
food and nutrition services for older adults; practicing 
in diet management for elders. 
 
718-446     3(2-3-4) 
กำรประกอบอำหำรว่ำง 
(Snack Cookery)  
 ควำมหมำย ประเภทและประโยชนข์องอำหำรว่ำง 
หลักกำรเตรียมและกำรประกอบอำหำรว่ำง  กำรผลิตอำหำรว่ำง
แบบนำนำชำติ  กำรจัดตกแต่งและกำรจัดเสิร์ฟอำหำร หลักกำร
จัดบริกำรอำหำรว่ำงแบบต่ำง ๆ กำรบรรจุหีบห่อ 
 Definitions, types and uses of snack; principles 
of snack cookery; production of international snack 
food; food decoration and serving; principles of snack 
foods service;  packaging 
 
718-451     1(0-2-1) 
สัมมนำทำงด้ำนโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 
(Seminar in Nutrition and Dietetics) 
 กระบวนกำรสืบค้นข้อมลู  วิเครำะห์และสังเครำะห์เพ่ือ
เรียบเรียงเนื้อหำในหัวข้อที่น่ำสนใจทำงด้ำนโภชนำกำรและ
โภชนำกำรเพ่ือกำรป้องกันและบ ำบัดโรค และกำรน ำเสนอผลงำน 
 Information searching, analysis and synthesis of 
interesting articles relating to current topics in 
nutrition and nutrition therapy; presentation 
 
718-453     3(0-9-0) 
วิจัยทำงโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 
(Research in Nutrition and Dietetics) 
 กำรค้นคว้ำ วิจัยทำงด้ำนโภชนำกำรและโภชนำกำรเพ่ือ
กำรป้องกันและบ ำบัดโรค กำรจัดกำรข้อมูล กำรเขียนรำยงำน
กำรวิจัย และกำรน ำเสนอผลงำนภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์         
ที่ปรึกษำ 
 Research in nutrition and nutrition therapy; 
data processing and analysis; research report writing 
and presentation under supervision 
 



718-463               1(0-2-1) 
กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพและปริมำณของสำรพฤกษเคมีและ  
กำรทดสอบฤทธิ ์
(Quantitative and Qualitative Analysis of 
Phytochemicals and Testing its Biological Activities) 
 กำรสกัด กำรคัดกรอง กำรแยกและกำรหำปริมำณของ
สำรพฤกษเคมี กำรทดสอบฤทธิ์ในหลอดทดลองและในเซลล์
เพำะเลี้ยง 
 Extraction; screening; identification and 
quantification of phytochemicals; testing its biological 
activities both in vitro and ex vivo 
 
718-468     3(2-3-4) 
เทคนิคปฏิบัติกำรทำงโภชนำกำรมนุษย ์
(Laboratory Techniques in Human Nutrition)  
 ทฤษฎี หลักกำรและข้อจ ำกัดของเทคนิคปฏิบัติกำรที่ใช้
ทำงโภชนศำสตร์ จริยธรรมกำรท ำวิจัยในมนุษย์ กำรเก็บ             
กำรเตรียมและกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงทำงชีวภำพ               
ปฏิบัติกำรเทคนิคทำงชีวเคมี ชีววิทยำโมเลกุล และ            
วิทยำภูมิคุ้มกัน 
 Theory, principle and limitation of laboratory 
techniques used in nutrition; Ethics in human 
research; collection, preparation and storage of 
biological samples; laboratory practice on 
biochemistry, molecular biology and immunology 

721-113     3(3-0- 6) 
เคมีทั่วไป 2 
(General Chemistry II) 
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมดุลกรด- 
เบสและเกลือไอออนิก เคมไีฟฟ้า ธาตุแทรนซิชันการเกดิ
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีอินทรียแ์ละสารชีวโมเลกลุ 
 Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-
basetheory, acid-base and ionic salt equilibrium, 
electrochemistry, transition element, complex 
compound formation, organic chemistry and biological 
substance 
 
721-221     3(3-0- 6) 
เคมีอนินทรีย์ 1 
(Inorganic Chemistry I) 

 โครงสร้างอะตอม สมบัติพรีิออดิกเคมีของธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟและธาตุแทรนซิชัน ของแข็งไอออนิกโครงสร้างผลึกเคมีโคออร์ดิ
เนชันเบื้องต้นและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Atomic structure, periodic properties; chemistry 
ofrepresentative and transition elements; inorganic 
solid,crystal lattices and unit cells; introduction to 
coordination chemistry and coordination compounds 
 
721-222     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอนินทรีย ์
(Inorganic Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางเคมขีองสารอนินทรีย์การ
วิเคราะหเ์ชิงคุณภาพกึ่งจลุภาคส าหรับแคตไอออนและแอนไอออน 
การเตรียมและทดสอบปฏิกริิยาเคมีของสารประกอบโคออรด์ิเนชัน 
การหาค่าคงท่ีสมดลุของสารเชิงซอ้นด้วยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตร ี
 Laboratory practices on chemical properties of 
inorganic compounds; semimicro qualitative analysis for 
cations and anions; preparation and chemical reaction 
testing of coordination compounds; spectrometric 
determination of the equilibrium constant of a complex 
 
721-231     3(3-0- 6) 
หลักเคมีอินทรีย ์
(Principles of Organic Chemistry) 
 โครงสร้าง การเรียกช่ือ และสมบตัิของ สารอินทรียส์เตอริโอ
เคมี การเตรียมและปฏิกริิยาของสารประกอบอะลิฟาติก 
อะโรมาติก อัลคลิเฮไลด์ อัลกอฮอล์ อีเทอร์และอีพอกไซด์ อัลดีไฮด์
คีโตน ไกลคอล เอมีน ฟีนอล อิริลเฮไลด์ กรดซลัโฟนิกกรดคาร์บอก
ซิลิกและอนุพันธ์ สารพอลเิมอร์ คาร์โบไฮเดรต ไลปิด 
และโปรตีน 
 Structure, nomenclature and properties of 
organiccompounds; stereochemistry; preparation and 
reactionsof aliphatic compounds, aromatic ompounds, 
alkylhalides, alcohols, ethers and epoxides, aldehydes, 
ketones, glycols, amines, phenols, aryl halides, sulfonic 
acids, carboxylic acids and their derivatives, polymers, 
carbohydrates, lipids, and proteins 
 
 
 



721-233     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ 1 
(Organic Chemistry Laboratory I) 
 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของสารประกอบอินทรีย ์เช่นจุดหลอมเหลว จดุเดือด และ
การละลายการท าสารอินทรีย์ให้บริสุทธ์ิโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตก
ผลึก การกลั่นการสกัดและโครมาโทกราฟีการเตรียมและทดสอบ
ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ในรายวิชา 721-231 หลักเคมีอินทรีย์
หรือ 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 
 Laboratory practices on determination of some 
physical properties of organic compounds: melting 
point,boiling point and solubility; different methods of 
organiccompound purification: crystallization, 
distillationextraction and chromatography; preparation 
and testingof organic compounds in 721-231 Principle of 
OrganicChemistry or 721-232 Organic Chemistry I 
 
721-241    3(3-0- 6) 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
(Physical Chemistry I) 
 สมบัติของแก๊ส แก๊สอุดมคติและแก๊สจริงสมการสภาวะของ
แก๊ส อุณหพลศาสตร์รวมทั้งการประยุกต์ทางเคมีสมดลุวัฏภาคใน
ระบบองค์ประกอบเดียวและสององค์ประกอบจลนศาสตร์เคมี อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอตัราทฤษฎีการเกดิปฏิกิรยิาเคมี กลไกและ
การเร่งปฏิกริิยา 
 Properties of gases, perfect and real gases, 
equations of state, thermodynamics including 
itsapplication in various chemical systems, phase 
equilibriain one-component and binary component 
systems;chemical kinetics, rate of reaction, rate law, 
theory ofchemical kinetics, mechanism and catalysis 
 
721-242    1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส ์
(Physical Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของของเหลวและ
ของแข็งสมบัติของแก๊สและการประยุกต์ใช้เพื่อหามวลโมเลกลุของ
สารเอนทัลปีของการเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตร์เคมีการหาอันดับ
ปฏิกิริยา ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมีสภาพละลายได้และ
สมดลุเคมี ไฟฟ้าเคม ี

 Laboratory practices on physical properties of 
liquidand solid; properties of gas and their applications 
for thedetermination of molecular mass of substances; 
enthalpy of chemical reaction; chemical kinetics, 
determination of reaction order and reaction rate 
constant; solubility and chemical equilibrium; 
electrochemistry 
721-251     3(3-0- 6) 
เคมีวิเครำะห์ 
(Analytical Chemistry) 
 ทบทวนความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ความคลาดเคลื่อนและการใช้สถิตเิบื้องต้นในการประเมินข้อมลู 
เทคนิคทางการวิเคราะห์ การวเิคราะห์โดยการไทเทรต 
การวิเคราะห์โดยน้ าหนักและการวิเคราะหโ์ดยการวัดการดดูกลืน
แสงของสารมสี ี
 Fundamental concepts review in quantitative 
analysis; errors and application of basic statistic in data 
assessment; analytical techniques: titrimetric, ravimetric 
and colorimetric analysis 
 
721-252     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 
(Analytical Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวเิคราะห์หาปริมาณสารโดยการ
ไทเทรตการวิเคราะหโ์ดยการชั่งน้ าหนักและการวิเคราะหโ์ดยการวดั
การดูดกลืนแสงของสารมีส ี
 Laboratory practices on titrimetric,gravimetric and 
colorimetric analysis 
 
721-281     3(3-0- 6) 
กระบวนกำรอุตสำหกรรมทำงเคมี 
(Chemical Industrial Processes) 
 กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมเคมดี้านยางและพลาสติก
สารเคลือบผิว ซีเมนต์ เยื่อและกระดาษ สบู่และสารท าความสะอาด
น้ ามันปาลม์ น้ าตาล อาหารและอืน่ ๆ 
 Chemical industrial processes of rubber and 
plastic,surface coatings, cement, pulp and paper, soap 
anddetergent, palm oil, sugar, food and others 
 
721-282     3(3-0- 6) 



วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
(Introduction to Chemical Engineering) 
 ระบบหน่วยและการแปลงหน่วยกระบวนการและตัวแปร
กระบวนการ การค านวณปริมาณสัมพันธ์การดุลมวลในพหุหน่วย
ผลิต ระบบท่ีเกดิปฏิกริิยาเคมีระบบแปรใช้ใหม่ ระบบส่งเลี่ยง และ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ อุณหเคมีดลุมวลสารและพลังงาน 
 Systems and conversion of unit; processes and 
process variables; stoichiometric calculations; balances 
onmultiple units, reactive systems, recycle units, 
bypassunits and combustion reactions; thermochemistry; 
massand energy balance 
 
721-284    2(2-0- 4) 
ควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
(Safety in Industry) 
 ความส าคญัของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
อันตรายและอุบัตเิหตุในอุตสาหกรรมความถี่และความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตกุารป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย
และสารมีพิษการก าจัดสารพิษและกากอุตสาหกรรม 
ความปลอดภัยในงานเฉพาะด้านนโยบายและระบบการจัดการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 
 Significance of safety in industry; hazard and 
accidents in industry; frequency and severity of 
accidents;equipments for accident prevention; hazard 
preventionfrom fire and toxic substances; disposal of 
toxicsubstances and industrial wastes; safety in specific 
task;policy and management system for safety; laws 
andregulations concerning safety in industry 
 
721-285     2(2-0- 4) 
อุณหพลศำสตร์วิศวกรรมเคมี 
(Chemical Engineering Thermodynamics) 
 สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของไหลอณุหพลศาสตร์ของ
สารละลาย สมดลุระหวา่งไอกับของเหลวสมบตัิทางอุณหพลศาสตร์
และสมดลุไอกับของเหลวจากสมการสภาวะ และสมดุลปฏิกิรยิาเคมี 
 Thermodynamic properties of fluids; solution 
thermodynamics; vapor-liquid equilibrium (VLE); 
thermodynamic properties and VLE from equations of 
state and chemical reaction equilibria 

 
721-291     2(2-0- 4) 
เทคโนโลยีสะอำด 
(Clean Technology) 
 แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีสะอาดความส าคัญของ
เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการลดปริมาณของเสยี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลติเทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
เทคโนโลยีสะอาดในปัจจุบันกรณศีึกษาเทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
 Concepts and principle of clean technology; 
importance of clean technology in industry; waste 
minimization; Improving production efficiency; recycling 
technology; currently clean technology; case studies of 
clean technology in several types of industries 
 
721-351     3(3-0- 6) 
กำรวิเครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 
(Instrumental Analysis) 
 หลักการและวิธีการวเิคราะหส์ารโดยการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ชนดิต่าง ๆ ทาง สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมี
และเทคนิคอ่ืน ๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 Principles and methods of chemical analysis by 
means of instruments in the groups of spectroscopy, 
chromatography, electrochemistry and other related 
techniques 
 
721-352     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 
Instrumental Analysis Laboratory 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมอืวิเคราะห์ในกลุ่ม 
สเปกโทรสโกปี โครมาโท- กราฟี ไฟฟ้าเคมี และเทคนิคอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 Laboratory practices on instrumental analysis in 
thegroups of spectroscopy, chromatography, 
electrochemistryand other related techniques 
 
721-353     3(3-0- 6) 
สเปกโทรสโกปีของสำรอินทรีย ์
(Organic Spectroscopy) 



 ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีโดยเน้นทาง
อัลตราไวโอเลตอินฟราเรด นิวเคลยีร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
และแมสสเปกโทรสโกปีการใช้สเปก- โทรสโกปีในการพสิูจน์
สารอินทรีย ์
 Theories, methods and instrumentation of 
spectroscopy emphasis on UV, IR, NMR and mass 
spectroscopy; application of spectroscopy in 
identificationof organic compounds 
 
721-354     3(3-0- 6) 
เคร่ืองมือวัดและควบคุม 
(Instruments for Measurement and Control) 
 หลักการควบคมุกระบวนการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
และการแปลงลาปลาสแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหลักการ
ควบคุมและพลวัตของกระบวนการควบคุมทฤษฎีและลกัษณะ 
เฉพาะของเครื่องมือวัดในการควบคุมกระบวนการการวดัอุณหภูมิ 
ความดัน การไหลและการวัดระดบัการอ่านและเขียน แผนภาพ
กระบวนการผลติ 
 Principle of process controls; mathematical 
modeland Laplace transform; mathematical model 
anddynamics of process control; theories and 
characteristicsof measuring equipment for process 
control; temperature,pressure, flow rate measurement 
and level control; pipingand instrumentation diagram 
(P&amp;ID) reading and writing 
 
721-381     3(3-0- 6) 
ยูนิตโอเปอเรชัน 1 
(Unit Operations I) 
 หน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับอนภุาคของแข็ง การผสมของแข็ง 
การลดขนาดของแข็ง การตกตะกอน การกรอง การหมุนเหวีย่ง 
การกวนและการผสมของเหลว ฟลูอิ- ไดเซชันเทคนคิการท าแห้ง
และการปรับความชื้น 
 Unit operations involving solid particles; solid 
mixing,solid size reduction; sedimentation; filtration; 
centrifugation; agitation and mixing of liquid; luidization, 
drying and humidification techniques 
 
721-382     3(3-0- 6) 
ยูนิตโอเปอเรชัน 2 

(Unit Operations II) 
 สมดลุวัฏภาค กระบวนการแยกโดยโดยการดดูซึม การกลั่น
การสกัดของเหลวและของแข็ง การท าระเหยและการตกผลึก 
การแยกด้วยเยื่อกรองและการดดูซับ 
 Phase equilibria; separation processes by 
absorption,distillation, extraction of liquid and solid; 
evaporation andcrystallization; membrane process and 
adsorption 
 
721-383     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรยูนิตโอเปอเรชัน 
(Unit Operations Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลและอุปกรณ์การไหล 
การถ่ายโอนความร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องท า
ความเย็น เครื่องแยกและผสม ฟลอูิไดเซชันท่ีสอดคล้องกับรายวิชา 
721-381 ยูนิตโอเปอเรชัน 1 และวิชา 721-382 ยูนิตโอเปอเรชัน 2 
 Laboratory practices on fluid mechanics and 
apparatus; heat transfer and heat exchanger; efrigerator; 
separation and mixing equipments; fluidization related 
to721-381 Unit Operations I and 721-382 Unit Operations 
II 
 
721-386     3(3-0- 6) 
ปรำกฏกำรณ์น ำพำ 
(Transport Phenomena) 
 ฟลักซ์และพื้นฐานของปรากฏการณ์น าพา ของไหลสถิต
สมการความต่อเนื่องสมการอนุรักษ์พลังงานและเฮดสูญเสียในระบบ
ท่อสมการอนุรักษโ์มเมนตัมและแรงปะทะ กฎความหนืดของนิวตัน
กฎการถ่ายเทความร้อนของฟูเรียร์การน าและการพาความร้อนใน
สภาวะคงตัวและไม่คงตัวอุปกรณแ์ลกเปลีย่นความร้อน กฎการแพร่
ของฟิค การแพร่ในแก๊สของเหลวและของแข็ง การถ่ายเทมวลและ
ความร้อนในขณะเดียวกัน 
 Flux and introduction of mass, heat and 
momentumtransfer; fluid statics; continuity equation; 
energyconservative equation and head loss in piping 
system;momentum conservative equation and impact; 
Newton’slaw of viscosity; Fourier’s law of heat transfer; 
heattransfer in steady state and unsteady state; heat 
exchangers; Fick’s law of diffusion, diffusion in gas, 
liquidand solid; simultaneous heat and mass transfer 



721-387     2(2-0- 4) 
น้ ำใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม 
(Industrial Water) 
 มาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการตรวจ
วิเคราะห์ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าน้ าส าหรับป้อนเข้าหม้อ
ต้มน้ า น้ าส าหรับระบบหล่อเย็นน้ าปราศจากไอออน 
 Standard of industrial water quality and analysis; 
water treatment systems; boiler feed water; cooling 
water;deionized water 
 
721-391     2(2-0- 4) 
กำรควบคุมคุณภำพ 
(Quality Control) 
 ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของการควบคุมคณุภาพ 
หลักสถติิที่เกี่ยวข้องกับการควบคณุภาพเทคนิคการควบคมุคุณภาพ
เชิงสถิติแผนการสุ่มตัวอย่างและยอมรับผลิตภัณฑ ์
ระบบคณุภาพในอุตสาหกรรม 
 Benefits and objectives of quality control; 
principlesof statistics for quality control; techniques for 
statisticalquality control; plans for sampling and 
productacceptance; industrial quality systems 
 
721-401     1(0-2- 1) 
กำรเตรียมสหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education Preparative) 
 หลักการ แนวคิดกระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเทคนิคในการสมคัรเข้าสถานประกอบ 
การความรู้และทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบ 
การการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา 
ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีมและระบบ
บริหารงานคณุภาพในสถานประกอบการวิธีการเขียนรายงาน และ
เทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Principles, concept and regulations; techniques 
forjob application; basic workplace skills; professional 
improvements in field of study: personality 
development,English proficiency, information 
technology,communication, social relations, teamwork, 
and efficientadministration system; report writing and 
academicpresentation techniques 

721-402     6(0-36- 0) 
สหกิจศกึษำ 
(Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเตม็เวลาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือสถานประกอบการด้านเคมีอุตสาหกรรม 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และผูบ้ริหารสถานประกอบการ 
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Practical work experience in industrial chemistry, 
under supervision of co-operative education advisor 
andemployers for 1 semester 
 
721-403     ไม่มีหน่วยกิต 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 ต้องฝึกงานทางด้านเคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Field work requirement in industrial chemistry or 
related fields for a minimum of 300 hours 
 
721-473     1(0-2- 1) 
สัมมนำทำงเคมีอุตสำหกรรม 
(Seminar in Industrial Chemistry) 
 แนะน าวิธีการศึกษาวิชาสมัมนา วธิีค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ 
และการน าเสนอรายงานน าเสนอในหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทาง
เคมีอุตสาหกรรมและส่งรายงานโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้ควบคุม อภิปรายวิจารณ ์และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
 Orientation of seminar course; information 
searchingmethod and presentation; presentation and 
reportsubmission of recent interesting topics in 
industrialchemistry under supervision of advisor; critical 
discussionby staffs and students 
 
721-475     2(0-6- 0) 
กำรวิจัยทำงเคมีอุตสำหกรรม 1 
(Research Project in Industrial Chemistry I) 
 การศึกษาค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมลูในหัวข้อเรื่องของ
โครงการวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจการน าเสนอและ
ส่งโครงร่างงานวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการวจิัยเชิง
ทดลองเบื้องต้น 



 Literature review on certain topics of interest in 
industrial chemistry; oral presentation and submission 
ofresearch proposal to project advisor; preliminary 
researchexperiments 
 
721-476     4(0-12- 0) 
กำรวิจัยทำงเคมีอุตสำหกรรม 2 
(Research Project in Industrial Chemistry II) 
 การวจิัยเชิงทดลองทางด้านเคมีโดยเน้นด้านเคมี
อุตสาหกรรมในหัวข้อท่ีก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคณุวุฒิรวมทั้งการเรยีบเรยีงและเสนอ
ผลงานเป็นภาคนิพนธ์ 
 Experimental research on current topics in 
chemistryemphasis on industrial chemistry under 
supervision ofproject advisors and/or experts; 
presentation andsubmission of short thesis 
 
721-481     2(2-0- 4) 
เคมีอุตสำหกรรม 
(Industrial Chemistry) 
 การวิเคราะห์กระบวนการและกรณีศึกษาโดยใช้หลักการ
สมดลุมวลและพลังงาน ปฏิกิริยาเคมี หลักการถา่ยโอน 
กระบวนการผสมกระบวนการแยก และการควบคมุกระบวนการใน
อุตสาหกรรมเคม ี
 Process analysis and case studies based on 
conceptof mass and energy balance, chemical reaction, 
transferprocess, mixing process, separation process, and 
industrialchemical process control 
 
721-482     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอุตสำหกรรม 
(Industrial Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา 721-382 
ยูนิตโอเปอเรชัน 2 และ 721-481 อุตสาหกรรมเคม ี
 Laboratory practices on topics covered in 721-
382Unit Operations II and 721-481 Chemical Industry 
 
721-243     3(3-0- 6) 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
(Physical Chemistry II) 

 เคมีไฟฟ้า สารละลายอิเล็กโทรไลต์พฤติกรรมของไอออนใน
สารละลาย เคมีของพื้นผิว แรงตึงผิวการเกดิฟิล์ม อุณหพลศาสตร์
ระหว่างรอยต่อของเหลวการดูดซบัของแก๊สบนผิวของของแข็ง 
 Electrochemistry, solution of electrolyte, behavior 
ofions in solution; surface chemistry, surface tension, 
filmformation, thermodynamics of liquid 
interfaces,adsorption of gases on solid surface 
 
721-332     3(3-0- 6) 
เคมีอินทรีย์ทำงอุตสำหกรรรม 
(Industrial Organic Chemistry) 
 การสังเคราะหส์ารประกอบอินทรยี์ กลไกปฏิกิริยา 
ออกซิเดชันรีดักชัน อนุมูลอสิระ การเตมิ การจัดเรียงตัวใหม่ การ
แทนท่ีและการประยุกต์ใช้บางปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์สารอินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมเคมีอินทรีย ์
 Synthesis of organic compounds; 
reactionmechanism: oxidation, reduction, addition, free 
radical, 
rearrangement, substitution and elimination; application 
of certain reactions to synthesis organic compound in 
organic industry 
 
721-333     2(2-0- 4) 
ปิโตรเคมี 
(Petrochemistry) 
 แหล่งก าเนิดและการแบ่งประเภทของปิโตรเลียมการแยก
ปิโตรเลียม การปรบัปรุงคณุภาพปโิตรเลียมผลิตภณัฑจ์าก
ปิโตรเลียมการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียมปิโตรเคมี
ขั้นต้นและขั้นกลาง ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีหลักในทางอุตสาหกรรม 
 Sources and classification of petroleum; 
petroleumrefinery; petroleum upgrading, petroleum 
products;blending bio-fuels with petroleum; upstream 
andintermediate petrochemicals, main industrial 
petrochemicals 
 
721-345     2(2-0- 4) 
เคมีนิวเคลียร์ 
(Nuclear Chemistry) 
 โครงสร้างนิวเคลยีสและกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิรยิานิวเคลียร์
อันตรกิริยาของกัมมันตภาพรังสีกบัสสารการตรวจและการวัด



กัมมันตภาพรังสีการปฏิบตัิให้ปลอดภัยจากกมัมันตภาพรังสีการใช้
ประโยชน์ธาตุกัมมันตรังสีในทางเคมี 
 Nuclear structure and radioactivity; nuclear 
reaction;interaction of radiation with matter; detection 
andmeasurement of radioactivity; radioactive safety 
practices;application of radioactive elements in chemistry 
 
721-355     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 
(Water Analysis Laboratory) 
 การเก็บตัวอย่างน้ าและน้ าเสีย การเก็บรักษาตัวอย่างน้ า 
การวิเคราะห์คณุภาพน้ าและน้ าเสยีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ 
การอ่านผลและแปลผลคณุภาพน้ าการควบคุมคณุภาพในการตรวจ
วิเคราะห์และคุณภาพข้อมูลจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัต ิ
การ มาตรฐานคณุภาพน้ าและน้ าทิ้ง 
 Water and wastewater sampling and storage; 
analysisof physical, chemical and biological 
characteristics ofwater and wastewater; interpretation of 
analysis results;quality control and assurance on water 
analysis; standardof water and wastewater 
 
721-363     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีเอนไซม์ 
(Enzyme Technology) 
 โครงสร้าง สมบตัิ และหนา้ที่ของเอนไซม์ ชนิดของเอนไซม ์
จลนศาสตร์และกลไกการท างานของเอนไซม์หลักการและกรรมวิธี
ในการผลติเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์ การแยกการท าให้บริสุทธ์ิ และการ
ตรึงเอนไซม์การดัดแปลงโครงสร้างของเอนไซม์ด้วยเทคนิควิศวกรรม
โปรทีนการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 Chemistry, structure and function of enzymes; 
enzyme classification; kinetics and mechanism of 
enzymeaction; principle and processes for enzyme 
productionfrom microorganisms; isolation, purification 
andimmobilization of enzymes; modification of 
enzymestructure by protein engineering techniques; 
industrial andenvironmental applications of enzymes 
 
721-385     2(1-3- 2) 
เทคนิคทำงเคมีอุตสำหกรรม 
(Industrial Chemical Techniques) 

 พื้นฐานวัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้วัสดุ เช่น พอลิเมอร์ 
เซรามิก โลหะ และวสัดผุสม ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับเทคนิค
เครื่องกลได้แก่ ระบบท าความเย็น ท าความร้อน และการขนถ่าย
สารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และอิเลคทรอนิกส์ในการ
ควบคุมกระบวนการการใช้ซอฟแวร์ส าหรับการออกแบบ
กระบวนการและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคม ี
 Principle of engineering material and materials 
selection: polymer, ceramic, metal and composite 
material; fundamental of mechanical techniques: 
cooling,heating, material, and handling system; 
fundamental ofelectronic and electronic in process 
control; use ofcomputer software for process and 
equipment design inchemical industry 
 
721-388     1(0-3- 0) 
ทัศนศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรม 
(Industrial Excursion) 
 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีเกีย่วข้อง
ทางด้านเคมีอุตสาหกรรม 
 Field trip at industry plants in Thailand related to 
industrial chemistry 
 
721-389     2(2-0- 4) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับเคมีอุตสำหกรรม 
(English for Industrial Chemistry) 
 ภาษาอังกฤษพ้ีนฐานที่ใช้ในงานเคมีอุตสาหกรรมการอ่าน
บทความทางเคมีอุตสาหกรรมการเขียนและการน าเสนองานทาง
วิชาการ การสนทนาและภาษาอังกฤษส าหรับการสมัภาษณ์งาน 
 Fundamental English used in industrial chemistry; 
article reading in industrial chemistry; academic writing 
and presentation; conversation; English for job interview 
 
721-392     2(2-0- 4) 
กำรกัดกร่อนและกำรเลือกใช้วัสดุ 
(Corrosion and Material Selection) 
 หลักพ้ืนฐานของการกัดกร่อนในทางไฟฟ้าเคมีรูปแบบของ
การกัดกร่อน การทดสอบอัตราการเกิดการกัดกร่อนโลหะกับการ 
กัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อนสภาวะแวดล้อมกับการกัดกร่อน 
การเลือกใช้วัสดเุพื่อป้องกันการกดักร่อน 



 Principles of corrosion in terms 
ofelectrochemistry;types of corrosion; tests of corrosion 
rate; metal andcorrosion; corrosion prevention; 
environment andcorrosion; material selection for 
corrosion prevention 
 
721-393     2(2-0- 4) 
วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ 
(Polymer Composites Materials) 
 วัสดุเชิงประกอบ พอลเิมอร์และยางที่ใช้เป็นวัสดุเนื้อหลัก
วัสดุเสริมแรงประเภทตา่ง ๆ รูปรา่ง สารตัวเติมเสรมิแรง
กระบวนการผลติสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดเุชิง
ประกอบพอลิเมอร์การออกแบบและการค านวณส าหรับการ
ประยุกต์ใช้งานของพอลิเมอรเ์สรมิแรงด้วยเส้นใย หลักการพื้นฐาน
ในการคัดเลือกและใช้วัสดุชนิดของสารตัวเติมแบบวัสดุอนุภาค วัสดุ
อนุภาคเสริมแรงในพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ 
 Composite materials; polymer and rubber 
matrices;reinforcing materials; filler feature; 
manufacturingprocesses; physical and mechanical 
properties of polymercomposites; design and calculation 
for applications offiber reinforced polymers; general 
principles guidingselection and use of materials; types of 
particulate fillers;particulate fillers reinforced in various 
polymers 
 
721-394     2(2-0- 4) 
นำโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น 
(Introduction to Nanotechnology) 
 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน
ความสัมพันธ์ของสมบัติและโครงสร้างของวัสดุนาโนการสังเคราะห์
วัสดุนาโน และรปูแบบการเรียงตัวของโลหะพอลิเมอร์ เซรามิก และ
วัสดุเชิงประกอบนาโนการประยุกต์ใช้ของวัสดุนาโนเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย 
 Principles of science and technology of 
nanomaterials; structure-property relationships of 
nanomaterials; synthesis of nanomaterials and self- 
assembly application of metals, polymers, ceramics 
and nanocomposites; the application of nanomaterials 
in industrial technology; nano safety 
 

721-431     3(3-0- 6) 
เคมีของมหโมเลกลุ 
(Macromolecular Chemistry) 
 พื้นฐานท่ัวไปของสารมหโมเลกุล ได้แก่พอลิเมอร์ธรรมชาติ
และพอลิเมอรส์ังเคราะห์ลักษณะส าคัญของมหโมเลกุล 
การสังเคราะหม์หโมเลกลุแบบอนมุูลอิสระ แบบแคตไอออนิก 
แบบแอนไอออนิก และแบบซีเกลอร์แนตทา เทคนิคการสังเคราะห ์
มหโมเลกลุแบบบัลค์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอยและแบบ
อิมัลชัน โครงสร้าง สมบตัิ และการประยุกต์ใช้มหโมเลกลุ 
 Fundamental of macromolecule compounds i.e. 
natural and synthetic polymers; characteristic of 
macromolecules, synthesis of macromolecules: free 
radical, cationic, anionic and Ziegler Natta, techniques 
ofmacromolecular synthesis: bulk, solution, suspension 
andemulsion; structure, properties and application of 
macromolecules 
 
721-432     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีของมหโมเลกลุ 
(Macromolecular Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา 721-431เคมี
ของมหโมเลกลุ 
 Laboratory practices on topics covered in 721-
431Macromolecular Chemistry 
 
721-483     2(2-0- 4) 
ตัวเร่งปฏิกิริยำในอุตสำหกรรม 
(Catalyst in Chemical Industry) 
 หลักพ้ืนฐานของตัวเร่งปฏิกริิยาและการเร่งปฏิกิริยาแบบต่าง 
ๆการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมการวิเคราะหส์มบตัิของ
ตัวเร่งปฏิกริิยาการใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคม ี
 Basic principle of catalysts and catalysis; 
productionof industrial catalysts; characterization of 
catalysts;catalyst usage in chemical industry 
 
721-484     3(3-0- 6) 
กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรมและของเสียอนัตรำย 
(Industrial and Hazardous Waste Treatment) 
 ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆกรรมวิธี
ก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทางชีวภาพ 



ทางกายภาพและเคมี การจัดการของเสียอันตรายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกระบวนการลดปริมาณของเสียและการน าของเสยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
 Types of industrial wastes; industrial waste 
treatmentincluding biological, physical and chemical 
processes;hazardous waste management and related law 
andregulations; waste minimization and waste utilization 
 
721-486     1(1-0- 2) 
กฎหมำยอุตสำหกรรม 
(Industrial Laws) 
 พระราชบัญญัตโิรงงาน พระราชบญัญัติจดทะเบยีน
เครื่องจักรพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย ขั้นตอนทางกฎหมายในการ
ตั้งโรงงานกฎหมายผังเมืองและเทศบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องกับโรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สวสัดิการสังคมกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
 The Factory Act; the Machinery Registration Act 
andthe Hazardous Substance Act; the legal proceeding 
forestablishing a factory; Town and Country planning Act 
andlocal administration regulations related to 
factorybusiness; labor relations, labor welfare and social 
securitylaws; other related environmental laws 
 
721-491     2(2-0- 4) 
กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำรเคมี 
(Chemical Risk Assessment) 
 หลักการประเมินความเสี่ยงการจ าแนกประเภทการประเมิน
ความเสีย่ง ประเภทของสารเคมีความเป็นพิษและการเสี่ยงต่อความ
เป็นพิษความสมัพันธ์ระหว่างปรมิาณและการตอบสนองแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตรส์ าหรับท านายความเป็นพิษของสารการตรวจสอบ
ความเป็นพิษการประเมินการไดร้บัสารเคมีเข้าไปในร่างกายการ
ประเมินความเสี่ยงและการจดัการสารเคมีที่เป็นพิษ กรณีศึกษา 
 
 Principle of risk assessment; classification of risk 
assessment; types of chemicals; toxicity and toxic risks; 
dose-response relationship; quantitative-structure 
activityrelationships (QSARs); toxicity testing; human 
chemicalexposure assessment; risk characterization and 
toxicchemical management; case study 
 

721-493     2(2-0- 4) 
พลังงำนทดแทน 
(Renewable Energy) 
 ค าจ ากัดความและชนิดของพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกการผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของพลังงาน เช่น 
พลังงานลมพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน
ใต้พิภพพลังงานน้ า เซลล์เช้ือเพลิง และการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรการการใช้พลังงานอย่างประหยัดและยั่งยืนผลกระทบของ
พลังงานทดแทนท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 
 Definition and types of renewable and 
alternativeenergy; production and applications of energy 
such aswind energy, biomass energy, solar energy, 
geothermalenergy, water energy, fuel cell and energy 
conservation;measures for sufficient and sustainable 
energy usage;effects of renewable energy on 
environment 
 
721-494     3(3-0- 6) 
วิศวกรรมเคมีชีวภำพเบ้ืองต้น 
(Introduction to Biochemical Engineering) 
 จุลชีววิทยาเบื้องต้น สารชีวโมเลกลุชนิดต่าง ๆการเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใช้เอนไซม์ จลนศาสตร์ของการใช้สารสับสเตรท 
การเกิดผลติภณัฑ์ การออกแบบและวิเคราะหเ์ครื่องปฏิกรณ์ 
ชีวภาพการประยุกต์ใช้จุลินทรยี์สารพันธุ์เดี่ยวและผสมใน
กระบวนการอุตสาหกรรม 
 Introductory microbiology; type of biomolecules; 
enzyme catalysis; kinetics of substrate utilization, 
productformation; and biomass production; design and 
analysis ofbiological reactors; application of pure culture 
and mixedculture in industrial processes 
 
721-495     2(2-0- 4) 
เทคโนโลยีแก๊สชีวภำพ 
(Biogas Technology) 
 หลักการเบื้องต้นของการย่อยสลายไร้อากาศรวมถึงจุลินทรีย์
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการย่อยสลายไร้อากาศสองขั้นตอนและ
การย่อยสลายร่วมปัจจยัที่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ
การผลิตแกส๊ชีวภาพ สมดุลมวลในการผลิตแกส๊ชีวภาพเครื่อง
ปฏิกรณ์ส าหรับผลิตแกส๊ชีวภาพการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ
การบ าบัดน้ าทิ้งขาออกและกากตะกอนน้ าเสียการน าแกส๊ชีวภาพไป



ใช้ประโยชน์ส าหรับพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและ
ยานพาหนะสถานการณ์การผลติแก๊สชีวภาพและตัวอย่างระบบการ
ผลิตแกส๊ชีวภาพ เยีย่มชมระบบผลิตแก๊สชีวภาพ 
 Principle of anaerobic digestion including 
microorganisms participating; two-stage anaerobic 
digestion and co-digestion; factors influencing biogas 
production efficiency and stability; mass balance in 
biogasproduction; kinetics and digesters for biogas 
production;biogas upgrading; post treatment of effluent 
and sludge;biogas utilization for the generation of electric 
power,heat, and for vehicle; biogas production situation 
andtypical biogas plant; biogas plants visit 
 
721-496     2(2-0- 4) 
อุตสำหกรรมน้ ำมันปำลม์ 
(Palm oil Industry) 
 ปาล์มน้ ามันการผลติและกระบวนการผลิตน้ ามันปาลม์และ
น้ ามันเมล็ดในปาล์มกระบวนการกลั่นบรสิุทธ์ิและเทคโนโลยีการ
แยกส่วนน้ ามันปาล์มสมบตัิทางฟิสิกส์เคมีของน้ ามันปาลม์และ
องค์ประกอบอ่ืนๆคุณภาพของน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันปาล์ม วัตถดุบิพลังงานชีวภาพจากน้ ามันปาลม์ 
ของเสียและการจดัการดา้นสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ ามันปาลม์
การบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานน้ ามันปาล์ม 
 Oil palm; palm and palm kernel oil production 
andprocessing; palm oil refining and fractionation 
technology;physicochemical properties of palm oil and 
itscomponents; palm oil quality, Industrial relations; oil 
palm as bioenergy feedstock; waste and environmental 
management in palm oil industry; effluent treatment 
 
721-497     2(2-0- 4) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
 ค าถามการวิจยั การวางแผนและขัน้ตอนการท าวิจัย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู การเขียนรายงานการใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิจัยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย การวิจัยเฉพาะ
เรื่อง 
 Research questions; research planning and 
procedures; data collection and analysis; report writing; 
statistic use in research; use of statistical programming 

package; special topic research 
 
722-111     3(3-0- 6) 
ชีววิทยำท่ัวไป 1 
(General Biology I) 
 บทน า การศึกษาชีววิทยาเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล ์เซลล์และเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์การสืบพันธุ์และ
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตระบบ
นิเวศหน้าท่ีและความสมัพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 
 Introduction; study of biology; chemistry of life; 
cell structure and functions; plant and animal cells and 
tissues; cell reproduction and heredity; biodiversity; 
ecosystem; functions and relationship of ecosystem 
components 
 
722-112     3(3-0- 6) 
ชีววิทยำท่ัวไป 2 
(General Biology II) 
 หลักการจ าแนกสิ่งมีชีวิตกลไกของวิวัฒนาการ การ
แสดงออกของยีน การกลายการน าพันธุศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ชนิดของจุลินทรีย์การเพาะเลี้ยงจลุินทรีย์ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรีย์การเจริญและการพัฒนาของพืชและสัตว์ สรรีวิทยาของพืช
และสตัว ์
 Principles of organism classification; mechanisms 
of evolution; gene expression; mutation; applications of 
genetics; types of microorganisms; culture of 
microorganisms; useful and harmful microorganisms; 
growth and development of plant and animal tissues; 
plant and animal physiology 
 
722-113     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
(Biology Laboratory) 
 ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบตัิการ เทคนิคการใช้กล้อง
จุลทรรศน ์การวัดขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิดและ
องค์ประกอบของเซลล์การแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิหลักพันธุกรรม
และลักษณะพันธุกรรมในคนแบคทีเรีย ยีสต์และราอิทธิพลของแสง
และคาร์บอนไดออกไซดต์่อการสังเคราะห์ด้วยแสงการจัดจ าแนกพืช
และสตัว์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 



 Laboratory safety; use of microscopes; size 
measuring by microscope; types and components 
of cells; mitosis cell division; principle of heredity and 
human inheritance; bacteria yeast and mold; effects of 
light and carbon dioxide on photosynthesis; lassification 
of plants and animals; biodiversity in ecosystem 
 
722-231     3(3-0- 6) 
พฤกษศำสตร์ทั่วไป 
(General Botany) 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช 
กายวิภาคของราก ล าต้น และใบ การจ าแนกหมวดหมู่ของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสงการหายใจระดบัเซลล์การล าเลียงน้ าและอาหาร 
การสืบพันธุ ์และการแพร่พันธุ์ของพืชวิวัฒนาการของพืช  
 Structures and functions of plant cells, tissue and 
organs; anatomy of root, stem and leaf; plant  
taxonomy; photosynthesis; cellular respiration; 
conduction and translocation; reproduction and  
dispersion of plants; evolution of plants 
 
722-232     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรพฤกษศำสตร์ 
(Botany Laboratory) 
 เซลล์พืชเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อพ้ืนและเนื้อเยื่อ
ล าเลียงโครงสร้างภายนอกของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมลด็ 
โครงสร้างภายในของ ราก ล าต้น และใบ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
การหายใจ การคายน้ า ไบรโอไฟตพ์ืชมีท่อล าเลียงไร้เมลด็ จิมโน
สเปิรม์ 
 Plant cells; meristematic tissue and dermal tissue; 
ground tissue and vascular tissue; root, 
stem and leaf; flower, fruit and seed; anatomy of root, 
stem and leaf; photosynthesis; respiration ; transpiration; 
bryophyte; seedless vascular plants; gymnosperm 
 
722-241     3(3-0- 6) 
สัตววิทยำทั่วไป 
(General Zoology) 
 การจัดจ าพวกและลักษณะของไฟลัมต่างๆของสัตว์ เน้นสตัว์
กลุ่มหลัก ๆ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไมม่ีกระดูกสันหลัง กาย

วิภาคของสัตว์สรีระวิทยาระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์การ
เจริญเติบโตของคัพภะนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสตัว ์
 Classification and characteristics of phyla of 
animals focusing on a major groups of invertebrates and 
vertebrates; animal anatomy; animal physiological  
systems; embryo development; animal ecology and 
evolution 
 
722-242     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรสัตววิทยำ 
(Zoology Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-241 สัตววิทยาทั่วไป 
Laboratory practices on topics covered in 722-241 
General Zoology 
 
722-251     3(2-3- 4) 
ชีววิทยำภำคสนำม 
(Field Biology) 
 กระบวนการในการศึกษาภาคสนามและในห้องปฏิบตัิการ
เกี่ยวกับพืช สัตว ์จุลินทรยี์ สภาพของดินและน้ า และภูมิปญัญาการ
จัดการทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต ้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ภาคสนามเลือกลักษณะของพื้นที่ใน
การศึกษาได้แก่พื้นที่ต้นน้ า พรุ ลุม่น้ า ชายฝั่ง ในท้องถิ่นภาคใต้ 
 Process of field and laboratory studies of native 
plants, animal, microorganisms, soil and water 
conditions, management strategies through local 
wisdom; emphasis on ecological relationships; selected 
field trips area including watershed, wetland, riparian and 
coastal habitats in the local area 
 
722-271     3(3-0- 6) 
จุลชีววิทยำ 
(Microbiology) 
 รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย ์การจ าแนกและการจดั
กลุ่มจลุินทรีย ์การเจรญิเตบิโตและสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการ
เจริญของจลุินทรีย์ การควบคุมจลุนิทรีย์พันธุศาสตร์ และเมแทบอลิ
ซึมของจุลินทรีย์ความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ ภูมิคุ้ม กัน 
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรมอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย ์



 General characteristics of microorganisms; 
identification and classification of microorganisms; 
microbial growth and environmental effects on microbial 
growth; control of microbial growth; microbial genetics 
and metabolism; relationship between human and 
microorganisms; immunology; environmental 
microbiology; application of microbiology in 
biotechnology, agriculture, food industry and medicine 
 
722-272     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 
(Microbiology Laboratory) 
 เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาเทคนิคการถ่ายเชื้อจลุินทรีย ์
การแยกเชื้อแบคทีเรยีการนับจ านวนจุลินทรีย์การก าจัดและการ
ยับยั้งจุลินทรียเ์มแทบอลซิึมของจลุินทรีย์และจลุชีววิทยาประยุกต์ 
 Basic microbiological techniques; aseptic transfer 
technique of microbes; bacterial isolation; microbial 
enumeration, destruction and inhibition; microbial  
metabolism and applied microbiology 
 
722-273     3(2-3- 4) 
จุลชีววิทยำทำงอำหำร 
(Food Microbiology) 
 จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกิจกรรมและ
บทบาทของจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียวิธีการควบคุมและ
ป้องกันการเน่าเสยีของอาหารหลกัการถนอมอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ 
อาหารเป็นพิษโรคตดิเช้ือท่ีมีสาเหตุมาจากอาหารการใช้จลุินทรีย์
เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของอาหารบางชนิดปฏิบัติการตามหัวเรื่อง
บรรยาย 
 Various groups of food microorganisms; activities 
and roles of microorganisms leading to food spoilage; 
control and prevention of food spoilage; food 
preservation methods; food poisoning; food-borne 
infection; utilization of microbial index in certain food 
quality inspection; laboratory practices on topics  
covered in class 
 
722-311     2(1-3- 2) 
กำรวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Illustration) 

 การวาดภาพตัวอย่างทางวิทยาศาสตรด์้วยเทคนิคต่าง ๆ 
ทักษะการน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพวิธีการน าเสนอ
งานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร ์
 Drawing of scientific specimens by several 
techniques; scientific presentation skills dealing with 
picture; oral and poster presentation techniques; 
scientific photography 
 
722-331     3(2-3- 4) 
สัณฐำนวิทยำของพืช 
(Plant Morphology) 
 จุดก าเนิดของพืชที่มีท่อล าเลียงลักษณะภายนอกและ
โครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงวิวัฒนาการของโครงสร้าง
ของพืชระบบการจัดจ าแนกพืชที่ยงัมีชีวิตและสญูพันธ์ุในแต่ละกลุม่ 
การกระจายตัวของพืชการปฏสินธแิละการเจรญิเติบโตของคัพภะ 
ปฏิบัติการตามหัวเรื่องที่ส าคญั 
 Origin of vascular plants; external form and 
internal structure of vascular plants; evolution of plant 
structure; system of classification of the extant and 
extinct vascular plants in each group; distribution of 
plants; fertilization and development of plant embryo; 
laboratory practices on topics covered in class 
 
722-332     3(3-0- 6) 
สรีรวิทยำของพืช 
(Plant Physiology) 
 การเติบโตและพัฒนาการของพืชธาตุอาหารและฮอร์โมนที่
จ าเป็นต่อพืชกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์บอนและไนโตรเจน 
ระบบต่อเนื่องระหว่างดิน พืชและบรรยากาศการล าเลียงสารอาหาร
ในพืชการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้ทางสรีรวิทยาของพืช 
 Plant growth and development; nutrients and 
hormones necessary for plant; carbon and nitrogen 
metabolisms; relation of soil , plant and atmosphere; 
translocation of nutrients in plant; plant responses 
to environment; applications of plant physiology 
 
722-333     1(0-3- 0) 
ปฏิบัตกิำรสรีรวิทยำของพืช 
(Plant Physiology Laboratory) 



 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-332 
 Laboratory practices on topics covered in 722-332 
Plant Physiology 
 
722-334     3(2-3- 4) 
พืชสมนุไพรและเคร่ืองเทศ 
(Medicinal Plants and Spices) 
 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและพืช
เครื่องเทศ ชีววิทยาท่ัวไปสณัฐานวิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรม 
วิธานของพืชดังกล่าวองค์ประกอบสารเคมีที่ส าคัญคณุสมบัติ
ทางการแพทย์และการรักษาโรคภมูิปัญญาท้องถิ่นในการใช้พืช
สมุนไพรและเครื่องเทศ ปญัหาและการอนุรักษ์ปฏบิัติการในหัวข้อ
บรรยาย 
 Biodiversity of medicinal and spice plants;  general 
biology, morphology ecology and taxonomy 
of medicinal and spice plants; important chemical 
composition; medication characters and treatment; 
ethnomedical uses of medicinal and spice plants, their 
problems and conservation; laboratory practices on 
topics covered in class 
 
722-335     3(2-3- 4) 
อนุกรมวิธำนพืช 
(Plant Taxonomy) 
 หลักและระบบในการจัดหมวดหมูพ่ืชประวัติการจดัจ าแนก
พืชหลักเกณฑ์การตั้งช่ือพืช เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
จ าแนกการวิเคราะหต์ัวอย่างพืช เน้นพืชดอกและพรรณไม้ท้องถิ่นใน
ประเทศไทยปฏิบตัิการในหัวข้อบรรยาย 
 Principles and system of plant taxonomy; history 
of plant classification; plant nomenclature; taxonomic 
literature; plant identification with emphasis on 
flowering plants and local plants of Thailand; laboratory 
practices on topics covered in class 
 
722-338     3(3-0- 6) 
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช 
(Plant Growth Regulators) 
 ค าจ ากัดความสารควบคุมการเจรญิเติบโตและฮอร์โมนพืช 
โครงสร้าง การสังเคราะห์การเคลือ่นย้ายบทบาททางสรีรวิทยาและ
กลไกการออกฤทธิ์ในพืชการน าสารควบคุมการเจรญิเติบโตไป 

ประยุกต์ใช้ทางการเกษตรสารควบคุมการเจริญเติบโตกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Definition; plant growth regulators and hormones; 
structure, biosynthesis, transport,  
physiological effects and mode of action of plant growth 
regulators; applications of plant growth 
regulators in agriculture; plants growth regulators and 
biotechnology 
 
722-346     3(3-0- 6) 
สรีรวิทยำของสัตว ์
(Animal Physiology) 
 พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
เน้นระบบหายใจระบบหมุนเวยีนโลหิตสมดลุน้ าและเกลือแร่ ระบบ
ย่อยอาหารระบบประสาทและกลา้มเนื้อ ระบบสืบพันธุ ์
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย 
 Introduction to the mechanisms of how the body 
systems work; emphasis on respiratory system, 
circulatory system, osmoregulation, digestive system, 
nervous and muscular systems, endocrine system, 
reproductive system, excretory system 
 
722-348     3(3-0- 6) 
วิวัฒนำกำรของสัตว ์
(Animal Evolution) 
 วิวัฒนาการของสัตว์เซลลเ์ดียวและสัตว์หลายเซลล์สตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลงัการศึกษาความสมัพันธ์ระหวา่ง
สายวิวัฒนาการของกลุม่สตัว์ต่าง ๆ ในแต่ละไฟลมัการจ าแนกไฟลมั
ของสัตว์ 
 Evolution of unicellular and multicellular animals, 
invertebrates and vertebrates; study of 
phylogenetic relationship among the various classes in 
each phylum; classification of animal phylum 
 
722-351     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำ 
(Ecology) 
 หลักการพื้นฐานของนิเวศวิทยาระบบนิเวศ พลังงานในระบบ
นิเวศปัจจัยจ ากดัที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงกลุ่มประชากรของ
สิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ



การวิเคราะห์ระบบนิเวศในระดับชุมชนชีวิต ประชากรและชนิด
นิเวศวิทยาประยุกต์ นิเวศวัฒนธรรมการจดัการทรัพยากรและการ
อนุรักษ์ธรรมชาตเิพื่อความยั่งยืน 
 Basic concepts of ecology; ecosystem; energy in 
ecosystem; limiting factors affecting the population of 
living organisms; interaction and relationship among  
the structural components of ecosystem; analysis of  
ecosystem at the community level; population and 
species; cultural ecology; natural resource management 
and conservation for sustainability 
 
722-352     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำ 
(Ecology Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-351 นิเวศวิทยา 
 Laboratory practices on topics covered in 722-351 
Ecology 
 
722-353     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำทำงทะเล 
(Marine Ecology) 
 โครงสร้างของระบบนิเวศทางทะเลสภาพแวดล้อมทางทะเล
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงานและสสารใน
ระบบนิเวศระบบนเิวศของชุมชนชีวิตใกล้ชายฝั่งผลผลิตทางชีวภาพ
ของทะเลความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล 
ทรัพยากรทางทะเล การประมงภาวะมลพิษทางทะเล 
 Structure of marine ecosystem; marine 
environment, interaction and relationship between 
marine organisms and environment; energy and matter in 
ecosystem; coastal ecosystem; marine biological 
productivity; marine natural resources; marine 
fisheries; marine pollution 
 
722-354     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำทำงทะเล 
(Marine Ecology Laboratory) 
 โครงสร้างของระบบนิเวศทางทะเลสภาพแวดล้อมทางทะเล
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมพลังงานและสสารใน
ระบบนิเวศระบบนเิวศของชุมชนชีวิตใกล้ชายฝั่งผลผลิตทางชีวภาพ
ของทะเลทรัพยากรทางทะเล การประมงภาวะมลพิษทางทะเล 

 Structure of marine ecosystem; marine 
environment; relationship between organisms and 
environment; energy and matter in ecosystem; ecology 
of coastal community; marine biological productivity; 
marine biodiversity; marine natural resources; fishery; 
marine populations 
 
722-361     3(3-0- 6) 
พันธุศำสตร์ 
(Genetics) 
 กฎพื้นฐานทางพันธุกรรมความผันแปรในลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้มพันธุกรรมเชิงปรมิาณ 
พันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศพันธุกรรมของยีนนอกนิวเคลียสพันธุกรรม
ระดับโมเลกุลรวมถึงองค์ประกอบของยีนและโครโมโซม การ
สังเคราะห์โปรตีนหลักเบื้องต้นของพันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์
ประยุกต ์
 Basic principles of heredity; characteristic variations 
in organisms and environmental influences; 
quantitative heredity; sex inheritance; cytoplasmic 
inheritance; molecular genetics; chemical composition of 
genes and chromosomes; protein synthesis; introduction 
to population genetics; applied genetics 
 
722-362     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์ 
(Genetics Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-361 พันธุศาสตร ์
 Laboratory practices on topics covered in 722-361 
Genetics 
 
722-363     3(2-3- 4) 
ชีวสำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Bioinformatics) 
 ฐานข้อมูลต่าง ๆ ทางชีววิทยาและการสืบค้นข้อมูลการใช้
ซอฟแวร์คอมพิวเตอรเ์พื่อการเปรยีบเทียบล าดับนิวคลโีอไทด์และ
กรดอะมโิน การออกแบบไพร์เมอร์การจ าลองโครงสร้างของโปรตีน
การท านายหน้าท่ีของยีนและโปรตีน 
 Biological databases and database search; 
computer software usage for nucleotide and amino acid 
sequence alignments; primer design, protein structure 



modeling; prediction of gene and protein function 
 
722-364     3(2-3- 4) 
พันธุศำสตร์เซลล์เบ้ืองต้น 
(Elementary Cytogenetics) 
 การแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซมโครงสร้างของ
โครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง โครโมโซมที่มลีักษณะพเิศษการก าหนด
เพศและโครโมโซมเพศการเปลีย่นแปลงจ านวนและรูปรา่งของ
โครโมโซมเทคนิคการศึกษาโครโมโซมและการย้อมแถบสโีครโมโซม
โครโมโซมและความสมัพันธ์ทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลล์พันธุ
ศาสตร์ของพืชสัตว์และมนุษย์ปฏบิัติการตามหัวข้อบรรยาย 
 Cell division and behavior of chromosome; 
chromosome structure in higher organisms; giant and 
lampbrush chromosome; sex-determination and sex 
chromosome; chromosome aberration; chromosome 
techniques and chromosome banding; chromosome 
and evolution; cytogenetics of plants; animals and 
human; laboratory practices on topics covered in class 
 
722-371     3(2-3- 4) 
จุลชีววิทยำทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial Microbiology) 
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Prerequiste : 722-271 
Microbiology, 722-272 Microbiology Laboratory 
 ขอบเขตของจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการหมักกระบวนการหมักและถังหมักการเจรญิของ
จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักการเก็บเกี่ยวและการท าบรสิุทธ์ิ
ผลิตภณัฑ์จากการหมักจลุินทรีย์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมและการ 
ปรับปรุงสายพันธ์ุการใช้จุลินทรยี์ในการผลิตผลิตภณัฑ์ 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิการศึกษานอกสถานท่ีปฏิบัติการตามหัวเรื่อง
บรรยาย 
 Scope of industrial microbiology; fermentation 
unit; fermentation processes and fermenter; microbial 
growth during fermentation; recovery and purification of 
fermentation products; microorganisms used in industry 
and strain improvement; application of microorganisms in 
production of primary and secondary metabolites; field 
trip; laboratory practices on topics covered in class 
 
 

722-381     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีชีวภำพ 
(Biotechnology) 
 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการหมัก พันธุวิศวกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว์และจุลินทรยี์การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพจรยิธรรม และเทคโนโลยีชีวภาพสิทธิบัตร 
และกฎระเบยีบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Development of biotechnology; processes in 
biotechnology; fermentation technology; genetic  
engineering; plant biotechnology; animal biotechnology; 
microbial biotechnology; biotechnology applications; 
ethics and biotechnology; patents and regulations 
 
722-392     3(3-0- 6) 
ระบบควบคุมคุณภำพ 
(Quality Control System) 
 หลักการควบคมุคณุภาพในอุตสาหกรรมหลักการสุขาภิบาล
ระบบการจัดการน้ าเสียและของเสียเทคโนโลยีสะอาด 
ระบบควบคมุคุณภาพและระบบประกันคณุภาพ ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 Principles of quality control in industry; principles 
of sanitation; wastewater and waste management 
system; clean technology ;quality control and quality 
assurance systems; field trip  
 
722-401     1(0-2- 1) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education Preparation) 
 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัตเิทคนิค
ในการสมัครเข้าสถานประกอบการความรู้พื้นฐานในการปฏิบตัิงาน
ในสถานประกอบการการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ
สาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม
และระบบบริหารงานคณุภาพในสถานประกอบการ 
การศึกษาค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมลูในหัวข้อเรื่องของโครงการวิจัย
ทางเคมี-ชีววิทยาท่ีนักศึกษาสนใจการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย 
วิธีการเขียนรายงานและเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 



 Principle, concept, and regulations; techniques for 
job application; basic workplace skills; professional 
improvements in field of study: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, teamwork, 
and efficient administration system; listerature review on 
certain topics of interest in chemistry-biology; 
preparation of research proposal; report writing and 
academic presentation techniques 
 
722-402     6(0-36- 0) 
สหกิจศกึษำ 
(Co-operative Education) 
 การวิจัยเชิงทดลองการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการด้านเคมีหรือชีววิทยา หรือท้ังเคมี
และชีววิทยาภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถาน
ประกอบการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษารวมทั้งการเรียบเรียงและ
เสนอผลงาน 
 Experimental research; full-time internship in a 
public or privatesector organization, or corporation 
related to field of study for 1 semester, under the direct 
supervision of a designated faculty member and 
executive; report writing and presentation 
 
722-403     300 ชั่วโมง 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 ต้องฝึกงานทางด้านเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกีย่วข้อง ไม่
น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Field work requirement in chemistry, biology or 
related fields for a minimum of 300 hours 
722-421     3(3-0- 6) 
ชีววิทยำระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 
(Molecular and Cellular Biology) 
 วิธีการศึกษาเซลล์องค์ประกอบระดับโมเลกุลและเม 
แทบอลิซึมของเซลล ์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล ์การท างานของ
จีน การสรา้งโปรตีนและการควบคุมการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิกการ
เปลี่ยนสภาพของเซลล์ชีววิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์
ประสาท 

 Method of cell study; molecular composition and 
cell metabolism; cell structure and functions; gene 
actions; protein synthesis and regulation; nucleic acid 
synthesis; cell differentiation; biology of muscular and 
nervous cells 
722- 435    3(3-0- 6) 
พืชเศรษฐกิจของภำคใต้และกำรแปรรูปผลผลิต 
(Southern Economic Crops and Product Processing) 
 พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาคใต้ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
และพืชอื่น ๆ สายพันธุ์ สรีรวิทยาการปลูกและการดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยวและการรักษาสภาพผลผลิต การแปรรูปผลผลติในระดับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม 
 Important southern Thai economic crops including 
oil palm, rubber and others; cultivars, 
physiology, planting, care and maintenance; product 
harvesting and preservation; product processing in 
community and industrial scale 
 
722-441     3(3-0- 6) 
สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสนัหลัง 
(Marine Invertebrates) 
 สัณฐานวิทยา นเิวศวิทยาพฤติกรรม การกระจาย สรีรวิทยา
ความส าคญัทางเศรษฐกิจและการแพทย์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในทะเลโดยเน้นถึงสตัว์ทะเลในท้องถิ่น 
 Morphology, ecology, behavior, distribution, 
physiology, economic and medicinal significance of 
marine vertebrates; emphasis on local marine 
invertebrates 
 
722-442     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
(Marine Invertebrates Laboratory) 
 สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Laboratory practices on topics covered in 722-441 
Marine Invertebrates 
 
722-443     3(3-0- 6) 
สัตววิทยำของสัตว์ท่ีมีกระดูกสนัหลัง 
(Vertebrate Zoology) 
 วิวัฒนาการและการจัดจ าพวกของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 



ความสัมพันธ์ระหว่างสตัว์ที่มีกระดูกสันหลังแต่ละพวกกับบรรพบรุษุ
การเปรยีบเทียบสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของสตัว์มีกระดูกสัน
หลังแต่ละพวกการกระจายพันธุ์ทางสภาพภมูิศาสตร์พลวัตของ
ประชากรการสืบพันธุ์และการพัฒนาการของตัวอ่อน 
 Evolution and classification of vertebrates; 
relationship between vertebrates and their origins; 
comparative study of morphology and anatomy of each 
vertebrate; zoo geography; dynamics of population; 
reproduction and development of embryo 
 
722-444     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรสัตววิทยำของสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง 
(Vertebrate Zoology Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-443 สัตววิทยาของสัตว์ทีม่ี
กระดูกสันหลัง 
 Laboratory practices on topics covered in 722-443 
Vertebrate Zoology 
 
722-445     3(3-0- 6) 
เนื้อเยื่อวิทยำ 
(Histology) 
 โครงสร้าง กายวิภาคลักษณะของเซลล์ เนื้อเยื่อสตัว ์
ก าเนิดและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่าง ๆ 
 Structure and characteristics of cellular tissues of 
animals; histogenesis and histophysiology of organs of 
various systems 
 
722-446     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเนื้อเยื่อวิทยำ 
(Histology Laboratory) 
 ปฏิบัติการศึกษาลักษณะเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของสัตว์และ
รายละเอียดของอวัยวะในระบบตา่ง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน ์
 Microscopic laboratory practices on structure and  
characteristics of cellular tissues and organs of various 
systems 
 
722-451     3(3-0- 6) 
กำรจัดกำรระบบนิเวศ 
(Ecosystem Management) 

 แนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาในการจัดการระบบนิเวศ 
โครงสร้างกระบวนการและกลไกของระบบนิเวศความรู้และความ
เข้าใจเบื้องต้นที่จ าเป็นในการวางแผนการจดัการรูปแบบวิธีการ
จัดการระบบนิเวศการจัดการแบบแยกส่วนการจดัการแบบองคร์วม
กรณีศึกษาสวนเชิงเดี่ยวกับสวนผสมผสาน 
 Basic concepts of ecology for ecosystem 
management; ecological structures, processes and 
mechanisms; fundamental knowledge and nderstanding 
for planning and management of ecosystem; artitioning 
and wholistic management; case studies: single and 
mixed cropping agricultural systems 
 
722-452     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำวัฒนธรรม 
(Cultural Ecology) 
 แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาความสมัพันธ์ระหว่าง
นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม กระบวนการปรับตัวแบบต่าง ๆ และ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ระบบความคิดศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีจรยิธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรผลกระทบเชิงนโยบายตอ่วัฒนธรรมการจัดการทรัพยากร
โดยชุมชนและต่อธรรมชาต ิ
 Basic concepts of ecology; relationship between 
ecology and culture; adaptation processes and cultural 
ecology; thinking system, religion, traditions, ethics and 
local wisdom and the conservation and management of 
resources; policy impacts on cultures and community- 
based resources management and on nature 
 
722-461     3(3-0- 6) 
พันธุวิศวกรรม 
(Genetic Engineering) 
 โครงสร้างและสมบตัิของกรดนิวคลิอิกการถ่ายแบบของดี
เอ็นเอการถอดรหัสและการแปรรหัสการแสดงออกของจีนและการ
ควบคุมเทคนิคพ้ืนฐานทางพันธุวิศวกรรมเอนไซม์ที่ใช้ในการโคลน
จีนการตัดและเชื่อมต่อดีเอ็นเอพาหะในการโคลนจีน การโคลนจีน 
การหาล าดับของเบสของดีเอ็นเอการถ่ายจีนเข้าไปในเซลล์พืชและ
สัตว์การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ชีวสารสนเทศ ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม 



 Structure and properties of nucleic acid; DNA 
replication; transcription and translation; gene 
expression and control; basic techniques in genetic 
engineering; enzymes in gene cloning; cutting and joining 
DNA; cloning vectors; gene cloning; DNA sequencing; 
gene transfer to plant and animal cells; application of 
genetic engineering in medical science, 
industry and agriculture; bioinformatics; biosafety of 
genetically modified organisms 
 
722-462     3(3-0- 6) 
พันธุศำสตร์โมเลกุล 
(Molecular Genetics) 
 โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การถ่าย
แบบของดีเอ็นเอการถอดรหัสและการแปลรหัสของสารพันธุกรรม 
การควบคุมการแสดงออกของจีนในโพรแครโิอตดีเอ็นเอและการจัด
ระเบียบของดเีอ็นเอการควบคมุการแสดงออกของจีนในยูแคริ 
โอต การกลาย การซ่อมแซมดเีอ็นเอเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกลุ
และการประยุกต์ใช้ 
 Structure and chemical composition of DNA; DNA 
replication, transcription and translation; regulation of 
gene expression in prokaryotes; DNA and genome 
structure; regulation of gene expression in eukaryotes; 
mutation; DNA repair; molecular genetic techniques and 
applications 
 
722-472     3(3-0- 6) 
สรีรวิทยำของจุลินทรีย ์
(Microbial Physiology) 
 องค์ประกอบทางเคมีโครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย ์
การใช้ธาตุอาหาร การเจรญิ การผลิตพลังงานและเมแทบอลิซึมของ
จุลินทรีย์ การสร้างส่วนประกอบของเซลล์ การสื่อสารของจุลินทรยี์
ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของจลุินทรีย ์
 Chemical composition, structure and function of 
microbial cells; assimilation; growth; bioenergetics and 
microbial metabolism; biosynthesis of cell components; 
microbial cell-cell communication; factors affecting  
microbial activities 
 
 

722-474     3(3-0- 6) 
กำรติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 
(Infection and Immunity) 
 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาภูมคิุ้มกัน การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันโดยการสร้างแอนติบอดแีละการตอบสนองโดยอาศัยเซลล ์
การสร้างแอนติบอดีสมบัติของแอนติบอดีชนิดของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบภมูิคุ้มกันปฏิกิริยาระหวา่งแอนติเจนและแอนติบอดี
จุลินทรีย์ที่มคีวามส าคัญทางการแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยาด้านการ
เพาะเลี้ยง ด้านสรีรวิทยาการจัดจ าแนกและการบ่งช้ีชนิดการท าให้
เกิดโรค ระบาดวิทยาการป้องกันและควบคุมโดยเน้นที่เช้ือแบคทีเรีย
ก่อโรคไวรัสก่อโรค และเช้ือราก่อโรค 
 Principles of immunology; antibody immune 
responses and cell-mediated immune responses; 
antibody production; properties of antibody; types of 
cells involving immune systems; antigen-antibody 
reaction; medical important microorganisms on  
morphology, culturing, physiology, classification and 
identification; pathogenesis; epidemiology; prevention 
and control focusing on pathogenic bacteria, viruses and 
fungi 
 
722-475     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรกำรติดเชื้อและภูมิคุม้กัน 
(Infection and Immunity Laboratory) 
 การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางดา้นวิทยาภูมิคุ้มกันเบื้องต้นและ
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
 
 A theoretical and practical study of techniques 
used in basic immunology and medical microbiology 
 
722-486     3(3-0- 6) 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture) 
 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
เทคนิคพ้ืนฐานและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เจริญและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธ์ุ การเพาะเลีย้งแคลลัสการเพาะเลี้ยงเซลล์
แขวนลอยการเพาะเลีย้งโพรโทพลาสต์ การแปรผันทางพันธุกรรม
การประยุกต์ใช้เทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางด้านการเกษตร



เทคโนโลยีชีวภาพและการดัดแปรพันธุกรรมของพืชการศึกษาหัวข้อ
งานวิจัยทางด้านการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช 
 Principles of plant tissue culture; laboratory and 
equipments; basic techniquesand advantages of plant 
tissue culture; development and differentiation of  
plant tissue; micropropagation; callus culture; cell 
suspension culture; protoplast culture; somaclonal 
variation; applications of plant tissue culture technique 
in agriculture, biotechnology and plant genetic 
engineering; study on research topics in plant tissue 
culture 
 
722-487     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture Laboratory) 
 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเตรียมอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 
การเลือกและฟอกฆ่าเชื้อช้ินส่วนของพืชการย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การเพาะเลี้ยงแคลลสัการเพาะเลีย้งเซลล์แขวนลอยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อส่วนตา่งๆ ของพืชการเจรญิและพัฒนาของเนื้อเยื่อพืชที่
เพาะเลี้ยง การย้ายปลูก 
 Laboratory equipments and basic techniques in 
plant tissue culture; preparation of plant tissue culture 
media; selection and surface sterilization of explants; 
subculture; callus culture; cell suspension culture; 
initiation of culture from various explants; growth and  
development of plant tissue in culture; transfer of 
plantlets to soil  
 
722-494     3(3-0- 6) 
พิษวิทยำ 
(Toxicology) 
 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาแหลง่ที่มาและการกระจายของ
สารพิษปนเปื้อนความสมัพันธ์ของปริมาณสารพิษและการ 
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อสารพิษกลไกการเกิดพิษรวมถึงพยาธิภาพ
ของเซลล์และเนื้อเยื่อการรบัสารพษิเข้าสู่ร่างกายการสะสมและการ
ท าลายสารพิษทีร่ับเข้าสู่รา่งกายความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
สารพิษในระยะการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
มลพิษที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ าบทบาทความเป็นพิษโดยการใช้สิ่งมีชีวิต

ในการตรวจเฝ้าระวังและท าลายปญัหามลพิษที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมชนิดและการออกแบบการทดสอบมลพิษทางน้ า 
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการทดสอบทางพิษวิทยา 
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
กับพิษวิทยา 
 General principles of toxicology; sources and 
distributions of toxicants; dose-response relationship, 
mechanisms of toxicity and pathological changes 
occurring in damaged tissue; uptake; absorption; storage, 
clearance of toxicants, teratology; principle of  
ecotoxicology; aquatic toxicology; the role of toxicity 
tests and bioassays for predicting and monitoring 
freshwater pollution; toxicity tests; validation of toxicity  
tests; water quality standards; applications of 
biotechnology to toxicology 
 
723-111     3(3-0- 6) 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics I) 
 บทน า การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ กฏการเคลื่อนที่
ของนิวตันและประยุกต์ งานและพลังงานโมเมนตัมเชิงเส้นและการ
ชน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งและการกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบสั่น
และคลื่น สมบตัิของสสาร กลศาสตร์ของของไหล เสียง ความร้อน
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ 
 Introduction; motion in one and two dimensions; 
law of motion and applications; work and energy; linear 
momentum and collisions; rotation of a rigid object and 
rolling motion; vibrations and waves; properties of 
matter; fluid mechanics; sound; thermal and the kinetic 
theory of gas- 
 
723-112      3(3-0- 6) 
ฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics II) 
 สนามไฟฟ้า กฏของเกาส์ ศักยไ์ฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กทริก 
กระแสและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า กระแสตรง สนามแม่เหล็ก 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผน
ใหม่เบื้องต้น 
 Electric fields; Gauss’s law; electric potential; 
capacitance and dielectric; current and resistance; direct 



current circuits; magnetic fields; alternating current 
circuits; electromagnetic waves; optics; introduction to 
modern physics 
 
723-113     3(3-0- 6) 
หลักฟิสิกส์ทั่วไป 
(Principles of General Physics 
 บทน า กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น กลศาสตร์ของของไหล 
เสียง ทัศนศาสตร์ ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สนามไฟฟ้า 
สนามแมเ่หล็ก วงจรไฟฟ้า ฟิสิกสแ์ผนใหม่เบื้องต้น 
 Introduction; mechanics; vibrations and waves; 
fluid mechanics; sound; optics; thermal and the kinetic 
theory of gas; Electric fields; magnetic fields; current 
circuits; introduction to modern physics 
 
723-114     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส ์
(Physics Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่ส าคญัในเรื่อง การวัดความยาว
อย่างละเอียด สมการเอมพิริกัล กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์มอนกิ ความยืดหยุ่น ความหนืดของ
ของเหลว แรงตึงผิวของของเหลว สมมลูไฟฟ้า-ความร้อน การวัด
ความต้านทานของตัวต้านทาน การแปลงแกลแวนอมเิตอรเ์ป็น
แอมมิเตอรแ์ละโวลต์มิเตอร ์การประจุและปล่อยประจุของตัวเก็บ
ประจุ วงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับ กระจกโค้งและเลนส ์
 Laboratory practice on topics covered in length 
measurements; empirical equations; Newton’s second 
law of motion; simple harmonic motion; flexibility; 
viscosity of the liquid; surface tension of the liquid; 
electrical equivalent of heat; resistance of the resistor; 
conversion of galvanometer into voltmeter and 
ammeter; charged and discharged of the capacitor; series 
AC circuits; curved mirrors and lens 
 
723-211     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics Laboratory I) 
 การวัดความยาวอย่างละเอียด สมการเอมพิริกลั กฎการ 
เคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์มอนิก แรง
สู่ศูนย์กลาง ความยืดหยุ่น ความหนืดของของเหลว แรงตึงผิวของ 

ของเหลว คลื่นนิ่งในเส้นเชือกเรโซแนนซ์ สมมลูไฟฟ้า-ความร้อน 
สภาพการน าความร้อน 
 Laboratory practice on topics covered in length 
measurements; empirical equations; Newton’s second 
law of motion; simple harmonic motion; centripetal 
force; flexibility; viscosity of the liquid; surface tension of 
the liquid; standing wave in the string; resonance; 
electrical equivalent of heat; thermal conductivity 
 
723-212     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 2 
(General Physics Laboratory II) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่ส าคญัในเรื่อง การวัดความ
ต้านทานของตัวต้านทาน การแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์
และโวลต์มเิตอร์ การประจุและปล่อยประจุของตัวเก็บประจุ 
แทนเจนต์แกลแวนอมเิตอร์ การหาดัชนีหักเหและก าลังกระจายแสง
ของปริซึม ดัชนีหักเห กระจกโค้ง เลนส์ การวัดความเข้มแห่งการ
ส่องสว่าง วงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดก าลังและพลังงาน
ไฟฟ้า หลอดสูญญากาศไทรโอด 
 Laboratory practice on topics covered in 
measurement resistance of the resistor; conversion of 
galvanometer into voltmeter and ammeter; charged and 
discharged of the capacitor; Tangent galvanometers; the 
indices of refraction of the prism and light; refractive 
index; curved mirrors; lens; series AC circuits and 
measurement of electric power; vacuum tube triode 
  723-221                                               3(3-0-6) 3(3-0-6) 
กลศาสตร์ 1  
(Mechanics I) 
      รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
       การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง สอง และสามมิติ การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกน
คงที่ การโน้มถ่วง แกนอ้างอิงที่เคลื่อนที่ การสั่นของเส้นเชือก 
        Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-112 
General Physics II 
        Motion of a particle in one, two and three 
dimensions; motion of a system of particles; rotation of 
a rigid body about a fixed axis; gravitation; moving 
coordinate systems; vibrating string 



723-222                                                  3(3-0-6) 
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์      
(Heat and Thermodynamics)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-
112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 แนวคิดเบื้องต้นในอุณหพลศาสตร์   สมบัติเชิงความ
ร้อนของสารบริสุทธ์ิ  สมการสภาวะของสสาร  กฏพื้นฐานของอุณ
หพลศาสตร์  เอนโทรปีและศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-
112 General Physics II 
 Basic concept of thermodynamics; thermal 
properties of pure substance; equation of state; laws of 
thermodynamics; entropy and thermodynamics 
potential 
 
723-224                                               3(3-0-6) 
 การสั่นและคลืน่                                               
(Vibrations and Waves) 
        รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
        การสั่นอิสระ การสั่นแบบมีการหน่วงและการกระตุ้น คลื่น
เคลื่อนที่ การรวมกันของคลื่น 
        Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-112 
General Physics II 
 Free vibrations; damped and forced 
vibrations; travelling waves; superposition of waves 
 
723-241                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์แผนใหม ่                
(Modern Physics) 
         รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
        บทน า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์ พ้ืนฐานของ
ฟิสิกส์อะตอมและกลศาสตร ์ ควอนตัม รูปแบบอะตอมของบอร์
และซอมเมอรเ์ฟลดส์ าหรับอะตอมไฮโดรเจน ฟิสิกส์ของนิวเคลียส  
ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
         Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-112 
General Physics II 
         Introduction; Einstein's’ special theory of 
relativity; foundation of atomic physics and quantum 

physics; Bohr and Sommerfeld’s models for the 
hydrogen atom; physics of nucleus and introduction to 
solid state physics 
 
723-251                                               3(3-0-6) 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) 
  ทฤษฎีสารกึ่งตัวน า ไดโอด วงจรไดโอด ชนิดของไดโอด 

ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณใหม่และวงจรขยายสัญญาณเล็ก 

การป้อนกลับ ออสซิลเลเตอร์ เฟท ออปเปอร์เรชันนอลแอมพลิฟาย

เออร์  ระบบดิจิทลั วงจรคอมบิเนชันของระบบดจิิทัล วงจรซีเควนเชียล

ของระบบดิจิทลั ด-ีเอและเอ-ดี คอนเวอร์เตอร ์วงจรประยกุต์ดิจิทลั 

  Semiconductor theory; diode; diode 

circuits; types of diode; transistor, small and large signal 

amplifier; feedback; oscillators; FET; operational 

amplifier; digital system; combination of digital circuits; 

sequential of digital circuits; AD and DA converter; 

digital application circuits 

723-253                                               1(0-3-0) 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Laboratory) 
       ปฏิบัติการเกีย่วกับหัวข้อในวิชา 723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 

       Laboratory practice on topics covered in 723-251 

Electronics  

 
723-281                                                 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1        
(Mathematical Physics I) 
 ความสอดคล้องของคณิตศาสตร์กับปริมาณทาง
ฟิสิกส์ อัตราการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงน้อย ๆ การรวม
ปริมาณทางฟิสิกส์ สมการบรรยายเหตุการณ์ในทางฟิสิกส์อย่าง
ง่าย แรงและสนามศักย์ แหล่งก าเนิด สนามหมุน พิกัดและการ
แปลงพิกัด การประมาณ อนุกรมฟูเรียร์ 
 Correspondence between mathematics and 
physical quantities; rate of changing; a little amount of 



changing; physical summation; equations describing 
simple physical events; force and potential fields; 
source; rotational field; coordinates and transformation; 
approximation; Fourier series 
 
723-282                                               3(3-0-6) 
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2  
(Mathematical Physics II) 
 สมการบรรยายเหตุการณ์แบบมีแหล่งก าเนิดและไม่
มีแหล่งก าเนิด สมการการไหลของความร้อน สมการคลื่น ฟังก์ชัน
ของตัวแปรเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ในทางฟิสิกส์ 
 Equations describing events with and 
without source; equation of heat flow; wave equation; 
functions of complex variable; differential equations in 
physics 
 
723-321                                                 3(3-0-6) 
กลศาสตร์ 2  
(Mechanics II) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-221 กลศาสตร์ 1 
 สมการของลากรองจ์ สมการของแฮมิลตัน เทนเซอร์ 
ความเฉื่อย การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น 
 Prerequisite: 723-221Mechanics I 

Lagrange’s equation; Hamillton’s equation; inertia tensor; rotation of rigid body; oscillation 
 
723

 -

322                                                 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการกลศาสตร์ 
(Mechanics Laboratory) 
         ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-221 กลศาสตร์ 1 
          Laboratory practice on topics covered in 723-221 
Mechanics I 
 
723-323                                              3(3-0-6) 
กลศาสตร์เชิงสถิติ 
(Statistical Mechanics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-222 ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์ 
 สถานะของระบบ เอนโทรปีและอุณหภูมิ การแจก
แจงแบบโบลต์ซมันน์และพลังงานอิสระเฮล์มโฮลตซ์ การแผ่รังสี
ความร้อนและการแจกแจงแบบพลังค์ ศักย์เคมีและการแจกแจง

แบบกิบส์ แก๊ซอุดมคติ แก๊ซเฟร์มี และโบซ พลังงานอิสระกิบส์และ
ปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนเฟส 
 Prerequisite: 723-222 Heat and 
Thermodynamics 
 State of a system; entropy and temperature; 
Boltzmann distribution and Helmholtz free energy; 
thermal radiation and Planck distribution; chemical 
potential and Gibbs distribution; ideal gas; Fermi and 
Bose gases; Gibbs free energy and chemical reactions; 
phase transitions 
 
723-331                                              3(3-0-6) 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 
 (Electricity and Magnetism I) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-
112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 ไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าในเนื้อสาร ปัญหาค่าขอบ 
ไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็กและสารแม่เหล็ก 
สมการของแมกซ์เวลล์ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-
112 General Physics II 
 Electrostatic fields; electric field in material 
space; electrostatic boundary-value problems; 
magnetostatic fields; magnetic force and magnetic 
material; Maxwell’s equation 
 
723-332                                               3(3-0-6) 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2  
(Electricity and Magnetism II) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 
 สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน า
คลื่น สายอากาศ หัวข้อปัจจุบันอ่ืน ๆ 
 Prerequisite: 723-331 Electricity and 
Magnetism I 
 Maxwell’s equation; electromagnetic wave; 
wave guides; antennae; other modern topics 
 
723-333                                                1(0-3-0) 
ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
(Electricity and Magnetism Laboratory) 



 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-331 ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 1 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-331 Electricity and Magnetism I 
723-334                                                3(3-0-6) 
ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 
(Physical Optics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-
112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 ธรรมชาติของแสง สมการคลื่น คลื่นฮาร์มอนิก คลื่น
ระนาบ คลื่นทรงกลม คลื่นทรงกระบอก กฎพื้นฐานของทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้า โฟตอนและแสง การซ้อนทับของคลื่น การแทรก
สอด การเลี้ยวเบนแบบโฟรนโฮเฟอร์และแบบเฟรสเนล โพลาไรเซ
ซัน การกระจายแสงและการดูดกลืน เลเซอร์ โฮโลกราฟี แสงแบบ
ไม่เชิงเส้น 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-
112 General Physics II 
 Nature of light; wave equation; harmonic 
waves; plane waves; spherical waves; cylindrical waves; 
basic laws of electromagnetic theory; photons and light; 
superposition of waves; interference; Fraunhofer and 
Fresnel diffraction; polarization; scattering and 
absorption; lasers; holography; nonlinear optics 
 
723-341                                            3(3-0-6) 
กลศาสตร์ควอนตัม 1  
(Quantum Mechanics I) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 สถานะของระบบทางควอนตัม การแทนตัวแปร
พลวัต คอมมิวเตเตอร์ ตัวด าเนินการแบบขั้นบันไดในกรณีซิมเปิล
ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์หนึ่งมิติและกรณีโมเมนตัมเชิงมุม อะตอม
ไฮโดรเจน ผลของสนามแม่เหล็กต่อระบบทางควอนตัม หลักการ
ซ้อนทับ รูปแบบเมทริกซ์ของกลศาสตร์ควอนตัม 
 Prerequisite: 723-241 Modern Physics 
 State of quantum system; representation of 
dynamic variables; commutator; ladder operator; one 
dimensional simple harmonic oscillator and angular 
momentum; hydrogen atom; magnetic effects in 
quantum systems; superposition principle; matrix 
formulation of quantum mechanics 

 
723-352                                              3(2-2-5) 
ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 
(Programming Language for Physicists) 
 ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น แ ล ะ รู ป แ บ บ ไ ว ย า ก ร ณ์ ข อ ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
 Principle and syntax of computer language; 
practice of writing and developing a computer program 
using a selected language 
 
723-401                                                  1(0-2-1) 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อ
ปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
 Principle, concept, process and regulations; 
techniques for job application; basic workplace skills; 
professional improvements in field of study: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, teamwork, 
and efficient administration system; report writing and 
academic presentation techniques 
 
723-402                                               6(0-0-36) 
สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ และท า
โครงงานด้านฟิสิกส์ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหาร
สถานประกอบการ  
 Full-time internship in a public or private 
sector organization, or corporation related to field of 
study and conducting a research project in physics  for 



one semester , under the direct supervision of a 
designated faculty member and executive  of  relevant 
organization or corporation  
 
723-403                         300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) 
ฝึกงาน (Field Work) 
 การฝึกงานด้านฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ไม่น้อย
กว่า  300 ช่ัวโมง 
 Practical work requirement in  physics or  
related fields for 300 hrs. minimum  
 
723-486                                               1(0-2-1) 
สัมมนาฟิสิกส์ 
(Physics Semina) 
 การค้นคว้าและน าเสนอเฉพาะเรื่องที่เลือกในสาขา
ฟิสิกส์ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ 
 Research and presentation of selected 
topics in physics 
723-487                                                  3(0-9-0) 
โครงงานฟิสิกส์ 
(Physics Project) 
 โครงงานวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 
 Research project in physics 
 
723-443                                                 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 
(Modern Physics Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 การปฏิบัติการหัวข้อจากรายวิชา 723-241 ฟิสิกส์
แผนใหม่ 
 Prerequisite: 723-241 Modern Physics 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-241 Modern Physics 
 

วิชาเอกเลือก 

 -กลุ่มวิชากลศาสตร์ 

723-223                                          3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของวัสดุ 
(Mechanics of Materials) 

 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 ชนิดของวัสดุ  ความสัมพันธ์ของความเค้น -
ความเครียด การบิด การโค้งงอ ทฤษฎีบทพลังงาน การแปลง
ของความเค้นและความเครียด จุดคราก และความเข้มของ
ความเค้น 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Classification of materials; stress-strain 
relations; torsion; bending; energy theorems; stress 
and strain transformation; yield criteria and stress 
concentration 

- กลุ่มวชิาทัศนศาสตร์และประยกุต์ 

723-335                                             1(0-3-0) 
ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 
(Optics Laboratory) 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-334 
ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-334 Physical Optics 
723-381                                            3(3-0-6) 
เทคโนโลยีพลังงาน 
(Energy Technology) 
 พลังงาน พลังงานซากดึกด าบรรพ์ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานชีวมวล มลภาวะ 
 Energy; fossil energy; solar energy; wind 
energy; hydro energy, geothermal energy; nuclear 
energy; bio-mass energy; pollution 
 
723-382                                            3(3-0-6) 
ดาราศาสตร์ปฏิบัต ิ
(Practical Astronomy) 
 พิกัดทางดาราศาสตร์ เวลา ทรงกลมท้องฟ้า การ
ขึ้นและการตกของดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ 
กล้องโทรทรรศน์ 
 Astronomical coordinate; time; celestial 
sphere; rising and setting of stars; the sun; the 
moon; planets; telescope 



 
 
 
723-383                                          3(3-0-6) 
ดาราศาสตร์อิสลาม 
(Isalamic Astronomy) 
 การประยุกต์ใช้หลักการดาราศาสตร์ทรงกลมกับ
ดาราศาสตร์อิสลาม ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ การขึ้น-ตกของ
ดวงอาทิตย์ สมการและการค านวณเวลาละหมาด ซุฮรี ฮัสรี 
มักริบ อีซา ปาจัร และซูรุก สมการและการค านวณทิศกิบลัต
ธรรมชาติของดวงจันทร์ จันทร์ดับ การขึ้น-ตกของดวงจันทร์ 
การท าปฏิทินฮิจเราะฮ์ศักราช การสังเกตจันทร์เสี้ยว 
              Application of spherical astronomy 

principle to Islamic astronomy; nature of sun; sun 

rise-set; equation of prayertive; Suhri; Asn; Maghvib; 

Isa; Pajar; Shuruk Qiblat direction; nature of moon; 

newmoon; room rise-set; Hijrah calender; 

observation of cresent moon 

723-391                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น  
(Introduction to Atmosheric Physics ) 
 ระดับ ช้ันขององค์ประกอบของบรรยากาศ 
ปรากฏการณ์การแผ่รังสีและปรากฏการณ์ทางแสง ไอน้ าและ
น้ า อุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศ พลศาสตร์ของบรรยากาศ 
ไฟฟ้าในบรรยากาศ 
 Levels of atmospheric components; 
radiation and light phenomenon; vapor and water; 
thermodynamics of atmosphere; dynamics of 
atmosphere; electricity in atmosphere 
 
723-481                                             3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ร่วมสมัย 1  
(Contemporary Physics I) 
 ศึกษาหัวข้อทางฟิสิกส์ระดับสูงร่วมสมัยบาง
หัวข้อที่เลือกโดยคณาจารย์ 
 Study of contemporary advanced 
physics topics selected by lecturer 
 

723-482                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ร่วมสมัย 2  
(Contemporary Physics II) 
 ศึกษาหัวข้อทางฟิสิกส์ระดับสูงร่วมสมัยบาง
หัวข้อที่เลือกโดยคณาจารย์ 
 Study of contemporary advanced 
physics topics selected by lecturer 
 
723-483                                            3(3-0-6) 
ปัญหาทางฟิสิกส์ 
(Physics Problems) 
 วิเคราะห์ปัญหาทางฟิสิกส์และข้อผิดพลาดที่มัก
เกิดขึ้น 
 Analysis of certain physics problems and 
common errors 
 
723-484                                            3(3-0-6) 
หลักฟิสิกส์ของเคร่ืองมือ 
(Physical Principles of Instrument) 
 หลักฟิสิกส์ของกล้องจุลทรรศน์อิ เล็กตรอน 
เครื่องมือวัดโดยหลักการดูดกลืนแสง เครื่องมือวัดโดยหลักการ
เหนี่ยวน าสนามแม่เหล็ก เครื่องมือวัดโดยหลักการรังสีเอกซ์
และ อ่ืน ๆ 
 Physical principles of electron 
microscope, optometric instrument, magnetic 
instrument, x-ray instrument and others 
 
723-485                                            3(2-3-4) 
ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 
(Physics Workshop) 
 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางช่างเบื้องต้น 
การเลือกใช้วัสดุฟิสิกส์ การประกอบสร้างอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 
เทคนิคทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ การซ่อมและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 Basic instruments and tools; physical 
material selection; construction of physical 
instruments; electrical care in laboratory; repair and 
maintenance of scientific equipment 
723-488                                            3(2-3-4) 
ฟิสิกส์ส าหรับครู 



(Physics for Teacher) 
 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ แ บ บ เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์ระดับ
มัธยม การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ การซ่อมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์สอนฟิสิกส์ ข่าวความเคลื่อนไหวทางฟิสิกส์
และเทคโนโลยี แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์ 
 Study and analysis in curriculums and 
textbooks of general science; physical science and 
physics in secondary level as well as educational 
media produces; physics teaching equipments; 
reparation and maintenance equipments; Including 
news and physics update technology and trend of 
physics curriculum development 
 
723-491                                           3(3-0-6) 
ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 
(Introduction to Nanoscience and 
Nanotechnology) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2723-111, 
                          ,723-221 ก ล ศ า ส ต ร์  1 
และ 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ฟิสิกส์
พื้นฐานส าหรับนาโนเทคโนโลยี หลักการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษานาโนเทคโนโลยี นาโนที่พบในธรรมชาติ นาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนอิเล็กโทรนิกส์ การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยี ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีนาโน สถานการณ์นาโน
เทคโนโลยีในต่างประเทศและประเทศไทย 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II  
   723-221 Mechanics I and 
723-341 Quantum Mechanics I 
 Nanosciecne and nanotechnology; 
physics of nanotechnology; instrument for observing 
nanosciecne; nano in nature; nano-biotechnology; 
nano-electronics; advantage and disadvantage of 
nanotechnology; current status of nanotechnology 
in abroad and Thailand 

-กลุ่มวิชาอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

  723-351                                        3(2-3-4) 
อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต ์
(Applied Electronics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 
 ไมโครโพรเซสเซอร์  โครงสร้ างของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดบอร์ดเดียว การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก การประยุกต์ใช้งาน 
 Prerequisite: 723-251 Electronics 
 Microprocessor; structure of single board 
microcomputer; interfacing and its applications 
 

723-353                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์เชิงค านวณเบ้ืองต้น 
(Introduction to Computational Physics) 
 โครงสร้างและการออกแบบโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลจากปฏิบัติการฟิสิกส์ คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ ศึกษาซอร์ฟแวร์ทางคณิตศาสตร์บางโปรแกรม 

Algorithm of programming; using computer to analyze physics lab data; numerical method and its application; study of some mathematical software 
 

723-451                                              3(2

 -

2-5) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์ 
(Computer-Assisted Instruction for Physicists) 
 การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการสร้าง
โปรแกรม การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการ
สอนทางฟิสิกส์ 
 Computer application for physics 
education; programming language and package 
 

723-452                                            3(3-0-6) 
การจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Simulation of Physical Phenomena) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-352 ภาษาโปรแกรม
ส าหรับนักฟิสิกส์ 
 การจ าลองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ และปัญหาที่น่าสนใจทางฟิสิกส ์  
 Prerequisite: 723-352 Programming 
Language for Physicists 
 Computer simulation of physical 
phenomena and current interesting physics 
problems 
 
723-453                                             3(2-2-5) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 



(Computer-Based Physics Laboratory) 
 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์กับปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์กับปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 
 Use of microcomputer in physics 
laboratory and their interface 
 
 
723-454                                            3(3-0-6) 
การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
(Computer Aided Solution of Physics Problems) 
 การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรม
เพื่อน ามาแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
 Solving physics problems using certain 
computer programs 
 
723-455                                           3(3-0-6) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 
(Introduction to Microcontroller) 
 โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ขอ ง ชิ ป
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สนใจ 
 Structure and operation of some 
interesting microcontroller chips 
 

      -กลุม่วิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

723-361                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 
(Polymer Physics) 
         รายวิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 สมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ วิสโคอิลาสติก
เชิงเส้น สมบัติเชิงกล สมบัติการแตกหัก สมบัติเชิงความร้อน 
และเชิงไฟฟ้า 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Physical properties of polymers; linear 
viscoelasticity; mechanical properties; failure 
properties; thermal and electrical properties 
 
723-362                                             1(0-3-0) 

ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 
(Polymer Physics Laboratory) 
 การวิเคราะห์สมบัติเฉพาะของพอลิเมอร์ด้วย
เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น เครื่อง DMA, DSC, universal tensile 
machine, rebound resilience tester, impact tester 
และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 Analysis of polymer characteristics using 
available instruments e.g. DMA, DSC, universal 
tensile machine, rebound resilience tester, impact 
tester, and others 
 
723-365                                             3(3-0-6) 

สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 

(Optical Properties of Polymers) 

            ธรรมชาติของแสง ดัชนีหักเหแสง การหักเหแสงของ

พอลิเมอร์ โพลาไรเซชันของแสง วัสดุไบฟริงเกนท์ แสงเชิงรี

โอโลย ี การวิเคราะห์ความเค้นเชิงแสง การเรียงตัวของโมเลกลุ 

สมบัตเิชิงแสงแบบไมเ่ป็นเส้นตรงของพอลิเมอร ์

 Nature of light; refrective Index; refraction 

through polymer, polarization of light; birefringent 

materials; rheological optics; optical stress analysis; 

molecular orientation; nonlinear optical properties 

of polymers 

723-366                                            3(3-0-6) 

สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์ 

(Acoustic Properties and Permeability Properties 

of Polymers) 

 ความเร็วเสียง การสะท้อนเสยีง การดูดกลืนเสียง 

การแพร่และการซมึผ่าน การวดัการซึมผ่าน ค่าคงท่ีของการ

ดูดกลืน สัมประสิทธ์ิการแพร ่

 Speed of Sound; sound reflextion; sound 

absorption, diffusion and permeation; measuring 

permeability; absorption constant; diffusion 

coefficient 



723-461                                             3(3-0-6) 
รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
(Rheology of Polymer) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 วิสโคอีลาสติคเชิงเส้น ธรรมชาติของวิสโคอีลา
สติค เทนเซอร์ความเค้น-ความเครียด การสร้างสมการค านวณ
ของการเฉือนอย่างง่าย สมบัติวิสโคอีลาสติคเชิงเส้นที่ขึ้นกับ
เวลา สมการของการซ้อนทับของโบลต์ซมันน์ สมการ WLF 
สมบัติเชิงพลศาสตร์ การไหลยืดตาม การไหลเฉือน สมบัติ
วิสโคอีลาสติคแบบไม่เชิงเส้น การสร้างสมการค านวณสมบัติ
วิสโคอีลาสติคแบบไม่เชิงเส้น สมการสมบัติคล้ายยางของ 
Lodge สมการของ BKZ สมการของแวกเนอร์  ผลต่างของ
ความเค้นฉาก  การไหลแบบนอนนิวโตเนียน  อุปกรณ์และการ
วัดทางรีโอโลยี  การประยุกต์เชิงรีโอโลยีกับการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Linear viscoelasticity; nature of 
viscoelasticity; stress-strain tensor; linear constitutive 
for simple shear; linear time-dependent viscoelastic 
property; Boltzmann superposition principle; WLF’s 
equation; dynamic viscoelasticity; extensional flow; 
shear flow; nonlinear viscoelastic property; 
constitutive for nonlinear viscoelastic property; 
Lodge‘s rubberlike equation; BKZ’s equation; 
Wagner’s equation; normal stress differences; non-
Newtonian flow; rheometry and measurements; 
rheological application in polymer processing 
 
723-462                                         3(3-0-6) 
สมบัติเชิงกายภาพของยาง 
(Physical Properties of Rubber) 
 รายวิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับก่อน : 723-
111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยางหลอม รีแลกเซชัน การ
คืบและการคืนตัว   วิสโคซิตีและอิลาสติคซิตี   สมบัติพลวัติ
ของยาง  โมเดลและการสร้างสมการค านวณ พลังงานภายใน
และเอ็นโทรปีเปลี่ยนกับการเปลี่ยนรูป อิลาสติซิตีของโซ่
โมเลกุลยาว อิลาสติซิตีของโครงข่ายโซ่โมเลกุล สถิติของโซ่

แบบนอนเกาเชียน สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยางที่ครอสลิงค์ 
ฟังก์ชันของความเครียด-พลังงาน และการผิดรูปขนาดใหญ่ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Physical properties of molten rubber; 
relaxation; creep and recovery; viscosity and 
elasticity; dynamic properties of rubber; mechanical 
model and constitutive equation; internal energy 
and entropy changes on deformation; elasticity of 
long chain molecules; elasticity of molecular 
network; non-Gaussian chain statistics; physical 
properties of cross-linked rubber; strain-energy 
function and large deformation 
 
723-463                                            1(0-3-0) 
ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
(Rheology of Polymer Laboratory) 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-461 รี
โอโลยีของพอลิเมอร์ 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-461 Rheology of Polymer 
 
723-464                                             3(3-0-6) 

การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์

(Rheological Application in Polymer Processing) 

    วิสโคอลิาสติกเชิงเส้น วิสโคอลิาสติกไมเ่ป็นเชิง

เส้น การไหลในหัวฉีด หลักการทางรีโอโลยีของการอัดรีด 

หลักการทางรโีอโลยีของการฉีดเขา้เบ้าพิมพ์ หลักการทางรี

โอโลยีของการเป่าเข้าเบ้าพิมพ์ หลักการทางรโีอโลยีของการ

เป่าฟิล์ม หลักการทางรโีอโลยีของการผสมยาง 

 Linear Viscoelasticity; nonlinear 
viscoelasticity; flow in Die; role of rhelogy in 
extrusion; role of rheology in injection molding; role 
of rheology in blow molding; role of rheology in film 
blowing; role of rheology of rubber mixing 
 
723-465                                           3(3-0-6) 

สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแมเ่หล็กของพอลิเมอร์  



(Electrical and Magnetic Properties of Polymers) 

 ความต้านทาน สภาพความต้านทาน ความแรง

ทางไฟฟ้า การน าไฟฟ้า พอลิเมอรน์ าไฟฟ้า การรีแลกเชิง 

ไดอิเคตริก วิธีวัดค่าไดอิเลคตริก แม่เหล็ก สมบัติเพยีโซอิเลค

ตริก สมบัตไิพโรอเิลคตริก และสมบัติเฟอโรอิเลคตริกของพอลิ

เมอร ์

 Resistance; resistivity; electric strength; 
electrical conductivity; conducting polymer; 
dielectric relaxation; methods for dielectric 
measurements; magnetics; piezoelectric; pyroelectric 
and ferroelectric polymers 
 
723-466               3(3-0-6) 

สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์   

(Thermal Properties of Polymers) 

    การน าความร้อน ความร้อนจ าเพาะ ความ

หนาแน่น การแพร่เชิงความร้อน สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิง

ความร้อน การผ่านเข้าเชิงความรอ้น อุณหภูมิทรานซิชันการ

เป็นแก้ว อุณหภูมหิลอมเหลว การวัดสมบตัิเชิงความร้อน 

   Thermal conductivity; specific heat; 

density; thermal diffusivity; coefficient of thermal 

expansion; thermal penetration; glass transition 

temperature; melting temperature; measuring 

thermal properties 

 -กลุ่มวิชาฟิสกิส์ควอนตัมและฟิสกิส์นิวเคลียร ์

723-242                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์อะตอม 
(Atomic Physics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 พื้นฐานของฟิสิกส์ควอนตัม ทฤษฎีอะตอม 
กลศาสตร์คลื่นและกลศาสตร์ควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน 
สเปกตรัมและโครงสร้างของโมเลกุล 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 

 Foundation of quantum physics; atomic 
theory; wave mechanics and quantum mechanics 
for hydrogen atom; molecular spectrum and 
structure 
723-342                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
(Nuclear Physics) 
 โครงสร้างนิวเคลียส การสลายตัวของสาร
กั ม มั น ต รั ง สี  ป ฏิ กิ ริ ย า นิ ว เ ค ลี ย ร์  อั น ต ร กิ ริ ย า ข อ ง
กัมมันตภาพรังสีกับสสาร เครื่องเร่งอนุภาค หัววัดและการวัด
กัมมันตภาพรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี 
 Structure of nucleus; radioactivity; 
nuclear reaction; interaction of radiation with matter; 
particles accelerator; radiation detector and 
measurement; radiation safety 
 

723-343                                           3(3-0-6) 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 
(Applied Nuclear Physics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 การใช้ประโยชน์จากรังสีเพื่องานวินิจฉัยและการ
รักษาโรค  การก าหนดอายุทางโบราณคดีและธรณีวิทยา การ
ประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 
 Prerequisite: 723-342 Nuclear Physics 
 Radiation use for diagnostic and 
therapeutic purposes; archaeological and geological 
dating; applications in environment and industries 
 
723-344                                          1(0-3-0) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
(Nuclear Physics Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-342 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 Prerequisite: 723-1241 Modern Physics 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-342 Nuclear Physics 
 
723-441                                            3(3-0-6) 
กลศาสตร์ควอนตัม 2  



(Quantum Mechanics II) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-341 กลศาสตร์
ควอนตัม 1 
 บทน า กลศาสตร์ควอนตัมในสามมิติ อนุภาคที่
เหมือนกันทุกอย่าง ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา 
หลักการแปรผัน การประมาณแบบ WKB ทฤษฎีการรบกวน
แบบข้ึนกับเวลา การกระเจิง 
 Prerequisite: 723 -341 Quantum 
Mechanics I 
 Introduction; quantum mechanics in 
three dimensions; identical particle; time-
independent perturbation theory; variation 
principles; WKB approximation; time-dependent 
perturbation theory; scattering 
 
723-442                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
(Solid State Physics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-323 กลศาสตร์เชิง
สถิติ, 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
 โครงผลึก แลททิสส่วนกลับ แรงยึดเหนี่ยวของ
โครงผลึก การสั่นของโครงผลึกและสมบัติเชิงความร้อน 
แก๊ซเฟร์มีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ผลึกสารกึ่ ง
ตัวน า 
 Prerequisite: 723-323 Statistical 
Mechanics, 723-341 Quantum Mechanics I 
 Crystal structure; reciprocal lattice; 
crystal binding; crystal vibrations and thermal 
properties; free electron Fermi gas; energy band 
theory; semiconductor crystal 
 
723-444                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์สุขภาพ 
(Health Physics) 
 ชนิดของรั งสี  หน่วยวัดรั งสี  ผลของรั งสีต่อ
สิ่งมีชีวิต อาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับรังสีและการระวัง
ป้องกันอันตรายจากรังสี 
 Types of radiation; radiation unit; 
radiation injury; radiation syndromes and radiation 
protection  

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Electronic Structure 
Theory) 
 ทบทวนกลศาสตร์ควอนตัม บทน า วิธีการแปร
ผัน ทฤษฎีของฮาร์ทรีฟอกต์ ทฤษฎีความหนาแน่นเชิงฟังก์ชัน 
การประยุกต์ใช้งาน 
 Reviews of quantum mechanics; 
introduction; variational method; Hartree-Fock 
theory; density functional theory;  applications 
 

 -กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส ์

723-371                                            3(3-0-6) 
ธรณีฟิสิกส์ 
(Geophysics) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ ประกอบด้วยแผ่นดินไหว ความโน้มถ่วง แม่เหล็กโลก อายุและความร้อนของโลก 

Theory of geophysics including seismology, gravitation, geomagnetism, geochronology and thermicity of earth 
 
723-471                                        3(3

 -

0-6) 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต ์
(Applied Geophysics) 
 รายวิชาบังคับก่อน 723-371 ธรณีฟิสิกส์ 
 การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์ในด้านการตรวจวัด
ความโน้มถ่วง การแผ่กัมมันตภาพรังสี แผ่นดินไหว และ
แม่เหล็กไฟฟ้า 
 Prerequisite: 723-371 Geophysics 
 Geophysics application for gravity; 
radioactive; seismic; magnetic; electrical and 
electromagnetic methods 
 
723-472                                             1(0-3-0) 
ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 
(Geophysics Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน 723-371 ธรณีฟิสิกส์, 723-
471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-471 
ธรณีฟิสิกส์ 
 Prerequisite: 723-371 Geophysics, 723-
471 Applied Geophysics 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-471 Geophysics 



 
724-101     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์ในชีวิตประ จ ำวัน 
(Science in Daily Life) 
 ธรรมชาติและองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงาน 
อาหาร สุขภาพยารักษาโรค สิ่งทอ ท่ีอยู่อาศัยเครื่องใช้ไฟฟ้า 
สิ่งแวดล้อมและมลพิษการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ทางเลือก 
 Nature and component of science; advances in 
science; science and technology of energy, food, health, 
medicine, textile, household, electrical appliances; 
environment and pollution; environmental management 
and alternative technology 
 
724-103     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์กับสังคม 
(Science and Society) 
 แนวคิดและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เอกภพ ระบบสรุิยะ โลก สสารและพลังงาน พลังงาน
ทดแทน สิ่งแวดล้อมและมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ปัญหาทางโภชนาการและสุขภาพการสื่อสาร
โทรคมนาคม การขนส่งการเกษตรและอตุสาหกรรมผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่อสังคมมนุษย ์
 Concepts and development of science; scientific 
methods; universe, solar system, earth, matter and 
energy; environment and pollution; relationship between 
man and other living organisms; nutrition and health 
problem; breakthroughs in science and technology; 
telecommunication; transportation; agriculture and 
industry; impacts of science and technology on human 
society 
 
724-104     3(2-3- 4) 
วิทยำศำสตร์สภำวะแวดล้อม 
(Environmental Science) 
 ก าเนิดและวิวัฒนาการของโลกและชีวิตความจุและความ
จ ากัดของโลก หลักการส าคัญทางนิเวศวิทยาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับระบบนเิวศและปัญหาสิง่แวดล้อมวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก 

แนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาระบบนิเวศและการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จรยิศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 Origin and evolution of the earth and living things, 
carrying capacity of earth, principles of ecology, 
relationships between man, ecosystems and 
environmental problems, global environmental crisis and 
solution, ecosystems and sustainable resources 
management, environmental ethics 
 
 
724-210     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์โลก 
(Earth Science) 
 สมมตุิฐานเกี่ยวกับการก าเนิดเอกภพ กาแลกซีและดาวฤกษ์ 
ระบบสรุิยะและดาวเคราะหโ์ลกธรรมชาติและโครงสร้าง
องค์ประกอบโลกการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกการส ารวจทาง
ธรณีและทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์และเทคนิค
สมัยใหม่ การส ารวจทางสมุทรศาสตร์วิทยาศาสตร์บรรยากาศ ชีว
มวล ธรณี ประวตัิหลักฐานสิ่งมีชีวิตที่พบจากซากดึกด าบรรพ์และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก 
 Hypotheses about the universe, galaxies, stars, 
solar system and the earth; nature and structure of the 
earth interior; changing of the earth, structural geology, 
geological and natural resource survey through 
geophysics methods and modern technology; 
oceanographic surveys, atmospheric science, biosphere, 
earth history, fossils and evolution of life 
 
724-211      3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1 
(Biological Science I) 
 หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชี์วภาพกระบวนการและ
ตัวเร่งทางชีวภาพเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การด ารงอยู่ของระบบร่างกายมนุษย์ประชากรมนุษย์ใน
ระบบนิเวศ 
 Fundamental of biological science; biological 
processes and catalyses; instruments and equipments in 
biological processes; maintenance of human body 
system; human population in ecosystem 
 



724-212     2(2-0- 4) 
สตร์ชีวภำพ 2 
(Biological Science II) 
 เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยเีอน็ไซม์ เทคโนโลยีของเสีย 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยกีารผลิตและการพัฒนาผลติภณัฑ์
ชีวภาพ 
 Technologies on fermentation, enzyme, wastes, 
environment; production and development of biological 
products 
 
724 - 213     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(Modern Technology) 
 วิทยาการและเทคโนโลยสีมัยใหม่เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารนาโนเทคโนโลยเีทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม 
เทคโนโลยีทางพลังงาน เทคโนโลยหีุ่นยนต์ เทคโนโลยีทางอวกาศ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคตผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยตี่อชีวิต สังคมและ
ธรรมชาต ิ
 Modern science and technology, information and 
communication technology, nanotechnology, 
biotechnology, genomic technology, energy technology, 
robotic technology, acronautic technology, and the 
modern technologies; trends of technology development 
in the future; impacts of technological development on 
life, society, and the nature 
 
724-313     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1 
(Physical Science I) 
 แหล่งพลังงาน การผลิตและการใช้ประโยชน์พลังงาน ข้อเด่น 
ข้อด้อย และผลกระทบของการผลิตและการใช้พลังงานรูปแบบ  
ต่าง ๆ แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 
 Sources of energy, production and utilization of 
energy; their strength, weakness and impacts; 
conservation of energy 
 
724-314     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2 
(Physical Science II) 

 สารสังเคราะห์ พอลิเมอร์ สบู่และสารซักล้างธรรมชาติของ
แสงสี การมองเห็น สีสรร สีของวัตถุ เส้นใย สยี้อม เครื่องส าอางและ
ยารักษาโรค 
 Synthetic materials; polymer soaps and 
detergents; natural of light; colors of materials, fibers, 
dyes, cosmetics and medicine 
 
724-322     3(2-2- 5) 
ธรณีศำสตร์ 
(Geological Science) 
 ความหมายและขอบข่ายของธรณศีาสตร์ก าเนิดของโลกและ
เวลา ในทางธรณีศาสตร์ หิน และการก าเนิดของหินกระบวนการผุ
พัง และการกัดเซาะ แร่ และการก าเนิดของแร่ดินและการก่อก าเนดิ
ของดิน โครงสร้างของโลก การเกดิแผ่นดินไหวการไหวตัวของ
เปลือกโลก และการแปรสณัฐานของหิน ภูเขาและขบวนการเกิด
ภูเขา อุทกธรณีวิทยา และทรัพยากร แหล่งน้ าทรัพยากรธรณี การ
ส ารวจและวิจัยทางธรณีศาสตร ์
 Concept and scope of geology; the origin of earth 
and geological time; rocks and occurrences of rocks; 
weathering and erosion; minerals, soil and their 
occurrences; earth structures, earthquake, diastrophisms 
and geomorphology; hydrogeology and water resources; 
geological survey and research  
 
724-323     3(3-0- 6) 
ดำรำศำสตร์ 
(Astronomy) 
 ประวัติการศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร ์ท้องฟ้าและแผนท่ี 
ดาวโลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางและเทห
วัตถุอ่ืน ๆ ในท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์และลักษณะของดาวฤกษ์ 
ระบบของดาวฤกษ์ ทางช้างเผือกกาแลกซีและเอกภพ เครื่องมือ
ส าหรับการศึกษา ค้นคว้าทางดาราศาสตร ์
 History and development of astronomy, celestial 
sphere, earth, moon, planet, asteroids, comets, celestial 
bodies, sun, stars and their natures; stellar system, milky 
way, galaxies and the universe; astronomical instruments 
 
724-324     3(3-0- 6) 
ประเด็นวิทยำศำสตร์ในกระแส 
(Current Issues in Sciences) 



 ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ ท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจหรือมี
ผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 Currently interesting issues in Science, effecting on 
human beings, living creatures and environment in local, 
regional and global levels 
 
724-325     3(3-0- 6) 
สิ่งประดิษฐ์และกำรออกแบบ 
(Invention and Design) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อการ
พัฒนาของมนุษย์สนับสนุนการเรยีนรู้เป็นกลุ่มให้สามารถสร้างสรรค์
ความคิดและออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ตั้งข้ึน 
 
 Evolution of technology and inventions and ther 
effects on human being; the way technologies and 
inventions are created and improved, and their effects 
on human evolution. Providing a collaborative learning 
environment in which teams create ideas that emulate 
outlined problems. support of group learning, ncouraging 
creative ideas and designs to deal/tackle/emulate online 
problems 
 
724-326     3(3-0- 6) 
ภูมิปัญญำและเทคโนโลยีท้องถิน่ 
(Local Wisdom and Indigenous Technology) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบททาง
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาของ
ชุมชนแนวการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
ผลกระทบของเทคโนโลยสีมัยใหมท่ี่มีต่อการพัฒนาภมูิปัญญา
ท้องถิ่นการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันอย่างสมดลุและเป็นสุข 
 Knowledge and understanding of local wisdom in 
science contexts; relationships of local wisdom and 
community developments; applications of local 
resources based on self-sufficient economic philosophy; 
impacts modern technology of on local wisdom 
developments; application of local wisdom for balanced 
and contented daily life 
 

724-327     3(3-0- 6) 
พลังงำนทำงเลือก 
(Alternative Energy) 
 ประเภทของพลังงานทางเลือก หลักการพื้นฐาน
ประสิทธิภาพ ราคาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงาน
ทางเลือกแต่ละชนิดอุปสรรคในการน าพลังงานทางเลือกมาใช้งานท้ัง
ระดับอุตสาหกรรมระดับชุมชนและผู้บรโิภค แนวคดิของสังคมที่มี
ต่อพลังงานทางเลือกและบทบาทของภาครัฐท้ังในด้านของนโยบาย 
การลงทุนและแรงจูงใจในการเลือกใช้พลังงานทางเลือก 
 Different types of alternative energy basic 
principles of operation, achievable efficiency, cost and 
their effects on the environment the obstacles to their 
wide implementation in industrial community and 
consumer applications The role of social attitudes and  
government planning, financial investments and 
incentives 
 
724-328     3(3-0- 6) 
นิติเวชศำสตร์ 
(Forensic Science) 
 มุมมองของนิติเวชศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบทาง
กายภาพ เคมีและชีวภาพของหลักฐานแนะน าแนวคิดเกีย่วกับการใช้
เคมีพื้นฐานและเทคนิคทางการวเิคราะห์และการใช้เครื่องมือเพื่อ
ทดสอบวัตถุต่างๆ เช่น หญ้า ดิน เส้นผม หมึก กระสุน เขม่าปืน 
และสารเสพย์ตดิการรวบรวมและเก็บรักษาหลักฐาน การระบุตัวตน
จากของเหลวในร่างกาย เส้นผม รอยนิ้วมือ และดเีอ็นเอ 
 Views of forensic science relating with investigating 
physical, chemical and biological items of evidences; 
concepts of applying basic chemistry and analytical 
technique and instrumentation for the forensic analysis 
of substances such as grass, soil, hair, ink, bullets, 
gunpowder and drugs; evidence gathering and 
preservation, identification of body from fluids, hair, 
fingerprints and DNA  
 
724-329     3(3-0- 6) 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Conservation) 
 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหลักการและทฤษฎีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาการ



อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติแล
สิ่งแวดล้อม 
 Significance of natural resources and 
environmental conservation; principles and theories in 
environmental conservation; environmental conservation 
problems and solution; law of natural resources and 
environment 
 
 
724-330     3(3-0- 6) 
กำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
(Effective Energy Management) 
 แหล่งพลังงานของโลกและการบรโิภคพลังงานแหล่งพลังงาน
ที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และพลังงานหมุนเวียน 
พัฒนาการด้านการผลิตพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
วิกฤติพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการจดั
การพลังงานท่ีเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสิ่งแวด 
ล้อม 
 World energy resources and consumption; non-
renewable resources and renewable energy; 
development of energy production, impacts on 
environment; energy crisis; efficient use; of energy 
appropriate energy management for economic and 
environmental sustainability 
 
724-331     3(3-0- 6) 
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Pollution) 
 สิ่งแวดล้อม มลพิษและมลพิษสิ่งแวดล้อมวิกฤติการณ์
สิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดินมลพิษ
ทางเสียง มลพิษทางนิวเคลยีร์ ขยะ การป้องกันการแก้ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 
 The environment; pollutants and environmental 
pollution; environmental crisis, water pollution, air 
pollution, soil pollution, noise pollution, nuclear 
pollution, solid wastes; prevention and solutions to 
environmental pollution; environmental laws 
 
724-332     2(2-0- 4) 
มลพิษทำงน้ ำ 

(Water Pollution) 
 การใช้ประโยชน์จากน้ า หลักเกณฑ์ในการประเมินคณุภาพ
น้ า แหล่งน้ า วัฏจักรของน้ า คุณสมบัติของน้ าลักษณะทางกายภาพ 
ชีวภาพและเคมีของแหล่งน้ าผลกระทบของมนุษย์ท่ีมีต่อแหล่งน้ า 
สถานการณ์มลพิษทางน้ าหลักการการปรับสภาพน้ า และระบบ
บ าบัดน้ าทิ้งการจัดการคณุภาพน้ า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการ
ควบคุมป้องกันและแกไ้ข ปัญหามลพิษทางน้ าการศึกษาวิจัยและ
การประเมินคณุภาพน้ า และมลพษิทางน้ า 
 Water use, criteria of water quality assessment; 
water resource; water cycle; water properties: physical, 
biological and chemicals; human impact on water 
resource; water pollution; principles of water treatment 
and wastewater treatment; water quality management; 
related laws; control, prevention and resolution of water 
pollution issues; research and assessment of water 
quality and water pollution 
 
724-333     3(2-2- 5) 
มลพิษทำงอำกำศ 
(Air Pollution) 
 ส่วนประกอบของอากาศตามธรรมชาต ิ ความส าคญัของ
อากาศที่มีต่อมนุษย์ แหล่งของมลพิษทางอากาศ จุลินทรีย์ และสาร
มลพิษอื่น ๆ ในอากาศ อันตรายของอากาศสกปรกต่อรา่งกาย 
หลักการป้องกันและควบคุมมลพษิทางอากาศ 
 Air components; importance of air to human; air 
pollutants and sources; microorganism and other air 
pollutants; health effects; principles of prevention and 
control of air pollution 
 
724-334     3(3-0- 6) 
มลพิษทำงดินและกำรจัดกำร 
(Soil Pollution and Its Management) 
 ดิน มลพิษ มลพิษทางดิน การพังทะลายของดิน ดินเค็ม ดิน
ด่าง ดินเปรี้ยว ดินพรุ ปุ๋ย ธาตุพิษการน าวัสดุกลับมาใช้การก าจัด
ของเสีย ดินในที่สูง ดินที่ราบลุ่มการท าไรเ่ลื่อนลอยดินป่าชายเลน 
 Soil; pollution; soil pollution; erosion, saline soil, 
alkaline soil, acid soil, peat soil; fertilizers; poisonous 
elements; materials reuse and recycling; waste 
treatment; high land soil; plain soil; shifting cultivation; 
mangrove forest soil 



 
724-335     3(3-0- 6) 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management) 
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับแนวคดิกับความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตรเ์พื่อสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม องค์กร กฎหมายนโยบายที่เกี่ยวกับการจดัการ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม 
 States of the environment and concerns of 
environmental sustainability; economics for environment; 
environmental impact assessment; regulations and 
policies on environmental management; environmental 
agencies; standards of environmental management 
 
724-336     1(0-3- 0) 
กำรประเมินคุณภำพน้ ำและกำรปรับสภำพน้ ำ 
(Water Quality Assessment and Water Treatment) 
 การเก็บตัวอย่างน้ าการวิเคราะห์คณุสมบัติน้ าทางกายภาพ
และเคมีการศึกษาคุณภาพน้ าทางชีวภาพ การประเมินคณุภาพน้ า 
การปรับสภาพน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การบ าบัดน้ าเสยี 
 Water sampling collection, analysis of physical and 
chemical water property; study of biological water 
quality; water assessment; water treatment for 
consumption; waste water treatment 
 
724-337     3(3-0- 6) 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) 
 หลักการและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
การเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา 
 Principles and procedures of environmental 
impact assessment; environmental impacts resolutions of 
environmental quality monitoring; reports of 
environmental impact assessment case studies on 
environmental impact assessment of development 
projects 
 
724-401    ไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง 

กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
(Practicum) 
 การฝึกงานทางด้านวิทยาศาสตร์นเิทศ หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 Field work in science communication or related 
fields for a minimum of 1 semester 
 
724-402     6(0-36- 0) 
สหกิจศกึษำ 
(Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการและท าโครงงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์นิเทศภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ หรือผู้บริหาร
สถานประกอบการหรือผู้ที่ผู้บริหารสถานประกอบการมอบหมาย 
 Full-time internship in a public or private sector 
organization, or cooperation related to field of study and 
conducting a research project in science communication 
for one semester under a direct supervision by esignated 
faculty member or executive of the relevant organization 
or those appointed by the organization or cooperation 
 
724-415     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
(Marine Science) 
 โครงสร้างของทะเลและมหาสมุทร  ลักษณะทางเคม ี
ลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพของทะเล สภาวะแวดล้อม 
และระบบนิเวศในทะเล ผลิตผลจากทะเล มหาสมุทรระบบการ
เคลื่อนไหวในทะเล คลื่น การแสคลื่น และน้ าขึ้นน้ าลงชายทะเล 
และชายฝั่ง การทับถมในท้องทะเล ท้องทะเลลึกและประวัตเิกี่ยวกบั
ทะเลและมหาสมุทร 
 Structure of the ocean; chemical, physical and 
biological aspects of the sea; marine environment and 
ecosystems; productivity of the ocean; ocean circulation, 
current, waves, and tides; estuary, shorelines and 
shoreline processes; marine sediment, deep ocean 
floor 
 
724-424     3(2-2- 5) 
วิทยำศำสตร์บรรยำกำศ 



(Atmospheric Science) 
 ธรรมชาติและโครงสร้างของบรรยากาศกระบวนการทาง
ฟิสิกส์และพลังงานในบรรยากาศ ความร้อนและสมดลุความร้อน ไอ
น้ า และอิทธิพลของเทอร์โมไดนามิคส์การกลั่นตัว น้ าฟ้า และไฟฟ้า
ในบรรยากาศ ความคงท่ีและความไม่คงท่ีในบรรยากาศ เมฆ และ
การก่อตัวของเมฆ สมบัติกมัมันตข์องเมฆ การเคลื่อนที่และการ
หมุนเวียนทั่วไปในบรรยากาศ  การทดลองเกี่ยวกับบรรยากาศ 
การพยากรณ์อากาศ และการปรับแต่งข้อมูลเพื่อการพยากรณ ์
 Composition and nature of the atmosphere; 
physical processes and energy in the atmosphere; heat, 
and heat balances, vapor; the effect of thermodynamics; 
condensation electrical status, stability and instability in 
the atmosphere; cloud, cloud formation and radioactive 
property of cloud; atmospheric motion and circulation; 
meteorological experiments; data management and 
weather forecast 
 
724-425     2(2-0- 4) 
ประวัติวิทยำศำสตร์ 
(History of Science) 
 จุดเริม่ต้นของวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ในสมยัโบราณ 
สมัยกลาง  สมัยฟื้นฟูศลิปวิทยา  จุดเริม่ต้นของวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ สมัยนิวตันวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 18,19 และ
วิทยาศาสตร์ในสมยัปัจจุบันปรัชญาวิทยาศาสตร์และแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร ์
 The origin of science; science in the ancient world; 
science in the middle ages; the renaissance and the 
origin of modern science; the Newton epoch; science in 
the 18 th and 19 th centuries; contemporary science, 
scientific philosophy and its outlook 
 
724-426     2(2-0- 4) 
พัฒนำกำรวิทยำศำสตร์ 
(Development of Science) 
 พัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตรต์ั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เน้นความคดิและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อมนุษย์
ทางด้านจิตใจและวัตถุธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18,19 และ 20 
 Development of science from the ancient world to 
the recent time; effects of scientific thinking and scientific 

theories on human being; science in the 18th, 19th and 
20th centuries 
 
 
724-427     2(2-0- 4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Sciences and Technology) 
 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยผีลกระทบของ
เทคโนโลยีระดับตา่ง ๆ เทคโนโลยพีื้นบ้านเทคโนโลยีระดับกลาง 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยขีั้นสูงการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ
ปัญหาการเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 Relationship between science and technology; 
effects of technology on human being, appropriate 
technology for Thai people; advanced, intermediate and 
indigenous technologies; technology transfer and 
selection 
 
724-428     3(1-4- 4) 
เทคนิคทำงวิทยำศำสตร์ 
(Science Techniques) 
 การเลือกและการฝึกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการ
สอนและสาธิตการสร้างและการซอ่มเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การ
เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การจดัโปรแกรมการสอน
วิทยาศาสตร์และการจดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์การออกแบบห้องปฏิบัติการและห้องเรียน
วิทยาศาสตร ์งานวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร ์
 Selection of appropriate instruments and tools for 
science teaching and demonstrations; instrumental 
construction and repair; maintenances of scientific 
instruments; design of science programs and activities, 
laboratory and classroom; research in science education 
 
724-429     3(2-3- 4) 
ธรรมชำติบ ำบัด 
(Natural Therapy) 
 นิเวศปรัชญากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตปัจจุบัน 
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบดัเพือ่คุณภาพชีวิตทางเลือกในการ
ปฏิบัติเพื่อสุขภาพ สมุนไพรในชีวติประจ าวันผลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติ มาตรฐานของการผลิต 



 Eco-philosophy and state of the environment and 
the trend of human life; natural therapy principles for 
the quality of life; alternative ways of practicing; herbs in 
daily life; natural products and production standards 
 
724-435     3(3-0- 6) 
ธรณีวิทยำสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Geology) 
 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลีย่นแปลงทางธรณ ี
ธรณีวิทยาประเทศไทย ทรัพยากรธรณี การวางแผนการใช้พื้นที่ 
การป้องกันและแกไ้ขการเลือกท าเลที่เหมาะสมส าหรับการก าจัด
ของเสีย เขื่อน อ่างเก็บน้ าอุโมงค์ และเส้นทางคมนาคม 
 Environmental geology; the changing from 
geological processes; geology of Thailand; mineral 
resources; land use planning, protection and solutions; 
appropriate site selections for waste disposal, dam, 
reservoir, tunnel and transportation route 
 
724-441     2(0-6- 3) 
ปัญหำพิเศษทำงวิทยำศำสตร์ 
(Special Problems in Science) 
 การศึกษาปัญหาพเิศษในหัวข้อวิทยาศาสตร ์โดยเน้นการ
ทดลอง 
 Study of selected topics in science with an 
emphasis on experimentation 
 
724-442     1(0-3- 1) 
สัมมนำ 
(Seminar) 
 สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์
 Seminar on the topics which related to science 
 
724-443     6(0-18- 0) 
โครงงำนรำยบุคคล 
(Individual Project) 
 การศึกษาค้นคว้า การสัมมนาและปฏิบัติการเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในหัวข้อเรื่องของโครงงานทางวิทยาศาสตร์นเิทศ 
ที่นักศึกษาสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 Individual research, seminar and practical project 
based on application of knowledge in science 
communication, under supervision of project advisor 
 
724-444     3(3-0- 6) 
กฎหมำยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Laws for Science and Technology) 
 ประวัติและพัฒนาการของกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีความเกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายสมัยใหม่กับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญาการจดสิทธิบตัรและ
การบังคับใช้ กฎหมายในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอาหารและยาหน่วยงาน
และสถาบันกฎหมายไทยท่ีรับผดิชอบด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
 History and developments of laws for science and 
technology; relationship between modern laws and 
science and technology; laws for intellectual properties, 
patent registrations and regulations; laws for 
environment, food and medicine; Thailand’s institutes 
and organizations of laws which are responsible for 
science and technology 
730-111          3(3-0- 6) 
หลักชีววิทยำส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง 
(Principle of Biology for Fishery Technology) 
 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา อนุกรมวิธาน กายวิภาคและ
สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์และพืช พฤติกรรมของสตัว์และพืช พันธุ
ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา การ
ประยุกต์ชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีการประมง 
 Basic knowledge on biology; taxonomy; basic 
anatomy and physiology of animals and plants; 
behaviour of animals and plants; genetics; evolution; 
biodiversity; ecology; biological application for fishery 
technology 
730-112            1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรหลักชีววิทยำส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง  
(Principle of Biology for Fishery Technology 
Laboratory) 

ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการ 



ประมง  การใช้กล้องจุลทรรศน์  ชนิดและองค์ประกอบของเซลล์ 
เนื้อเยื่อสัตว์และพืช หลักพันธุกรรมและลักษณะพันธุกรรมในพืช
และสัตว์น้ า การจัดจ าแนกพืชและสัตว์น้ า ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ า 
           Safety in application on fishery technology 
laboratory; microscope application; types and 
composition of cells; animal and plant tissues; principle 
of heredity; animal and plant classification; biodiversity in 
aquatic ecosystem 
 
 
730-121          3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีกำรประมงเบื้องต้น 
(Introduction to Fishery Technology) 

ความส าคญัของเทคโนโลยีการประมง เครื่องมือในการจับ

สัตว์น้ า นโยบายการพัฒนาประมงแห่งชาติ  อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการประมง นิยามและเป้าหมายของการเพาะเลี้ยงสตัว์

น้ า หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น โภชนาการของสัตว์น้ า 

หลักการถนอมสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์ประมง การตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 

Importance of fishery technology; equipments 

for fishing;     policy on national fishery development; 

industries related on fisheries; definition and targets of 

aquaculture; principle of aquaculture; nutrition of aquatic 

animals;   preservation of aquatic animals and fishery 

products; inspection and quality control of fishery 

products 

730-122           3(2-3- 4) 
ชีววิทยำของปลำ 
(Biology of Fish) 
 กายวิภาคของปลา ระบบอวัยวะของปลา สรีรวิทยาของปลา 
ชีวประวัติของปลา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของปลาหลักการ
วิเคราะห์และจ าแนกชนิดของปลา 
 Anatomy of fish; fish organ system ; physiology of 
fish; lifehistory of fish; behavior and ecology of fish; 
principles of fishanalysis and taxonomy 
 

730-123         3(3-0- 6) 
หลักกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝ่ังตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
(Principles of Sufficiency Economy Aquaculture) 
         วิธีพื้นฐานท่ีใช้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า   ประวัติการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ า การเลือกสถานท่ี การสร้างบ่อ การใช้ปูนและปุ๋ย คณุภาพน้ า 
อาหารสตัว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

Basic methods for aquaculture; history of 
aquaculture; site selection; pond construction; lime and 
fertilizer utilization; water quality; fish nutrition; 
aquaculture based on sufficiency economics  
 
730-221          3(2-3- 4) 
สัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสนัหลัง 
(Aquatic Invertebrates) 
 ชีววิทยา  สัณฐานวิทยา กายวิภาค  และการด ารงชีวิต
ของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกสัตว์น้ าไม่มีกระดูก          
สันหลังท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ าไม่
มีกระดูกสันหลัง ปฏิบัติการเกี่ยวกับกายวิภาคและอนุกรม 

วิธานของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 

 Biology, morphology, anatomy and living of 
aquatic invertebrates; classification of economic aquatic 
invertebrates; utilization of aquatic invertebrates; 
laboratory on anatomy and taxonomy of aquatic 
invertebrates 
 
730-223          3(2-3- 4) 
จุลชีววิทยำทำงเทคโนโลยีกำรประมง 
(Microbiology in Fishery Technology) 
 ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์  เทคนิคพื้นฐานจุลชีววิทยาการ
จ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ทางการประมง  การเจริญเติบโตและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์   การประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ทางเทคโนโลยีการประมง 
 General morphology of microorganisms; basic 
techniqueson microbiology; classification of 
microorganisms on fishery; growthand environment 
affecting on the growth of microorganisms;application of 
microorganisms on fishery technology 
 
730-225          2(1-3-2) 
นิเวศวิทยำและกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำ 



(Aquatic Ecology and Conservation) 
 หลักการทางนิเวศวิทยาและองค์ประกอบของระบบนิเวศ 

แหล่งน้ าและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล กลไกการ
ควบคุมสมดุลของธรรมชาติ การใช้ประโยชน์แหล่งน้ าและพื้นที่
ชายฝั่งด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าคุณภาพน้ าของแหล่งน้ า
ชายฝั่งมลพิษแหล่งน้ า แนวคิดและหลักการในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ง กรณีศึกษาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับระบบ
นิ เ วศชายฝั่ ง ในพื้ นที่  มี ปฏิ บั ติ ก า รต ามหั วข้ อบ รรย าย ใน
ห้องปฏิบัติการและพื้นท่ีจริง  
 Principle of ecology and component of ecosystem; 
water body and coastal habitats; mechanism for 
controlling natural balance; utilization of water body and 
coastal areas for fisheries and aquaculture; quality of 
coastal water; water pollution; concept and principle for 
coastal conservation and management; important case 
study related to regional coastal ecosystems; related 
laboratory practical work and field study 
 
730-227     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรงำนช่ำงเบ้ืองต้นส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง 
(Basic Technical Laboratory for Fishery Technology) 

ปฏิบัติการงานช่างส าหรับเทคโนโลยีการประมง  ทักษะ
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอนกรีต งานไม้ การเช่ือมไฟฟ้าและงานไฟฟ้า
ในอาคารเบื้องต้น  ทักษะเบื้องต้นในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Technical  laboratory  for  fishery  technology;  
basic skills  on  concrete work,  wood work,  electric  
welding and basic electricity in building; basic skills in 
aquacultural farm system 

 
730-232     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
(Water Quality Analysis and Management) 

สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ า การหมุนเวียนแร่ธาตุ
ในน้ า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพน้ ากับสิ่งมี ชีวิตในน้ า 
การเก็บตัวอย่างน้ าและการรักษาตัวอย่างน้ า การวิเคราะห์น้ าใน
ธรรมชาติและน้ าในฟาร์ม การจัดการคุณภาพน้ า ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์น้ า 

Physical and chemical properties of water; 

minerals cycle; relationship between water parameters 

and organisms in water; water sampling and sample 

preservation; analysis of natural water and water in 

farms;  water quality management; laboratory practices 

on water analysis 

730-234         3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรผลิตแพลงก์ตอนและอำหำรมีชีวิต  
(Plankton and Live Feed Production Technology)                   

อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ า ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  
การเพาะและขยายพันธ์อาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตอาหารมีชีวิต 

Taxonomy of phytoplankton, zooplankton and 

live feed applied as aquatic animal feed; optimal 

environmental factors; culture and propagation of live 

feed for aquaculture; laboratory practices on live feed 

production 

730-236          3(2-3- 4) 
โภชนศำสตร์และกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ 
(Nutrition and Feed Production of Aquatic Animals) 

ชนิดและลักษณะของอาหาร นิสยัการกินอาหารของสตัว์
น้ า  ระบบย่อยอาหาร ความต้องการพลังงาน สารอาหารทีม่ีผลต่อ
การเจรญิเติบโตของสตัว์น้ า วัตถุดิบอาหาร การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหาร การสร้างสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การประเมิน
คุณค่าทางโภชนาการวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์น้ า การให้
อาหารการวิจยัด้านอาหารสตัว์น้ า ปฏิบัติการเกี่ยวกับการอาหาร
สัตว์น้ าและการผลิตอาหารสตัว์น้ า 
 Types and characteristics of aquatic animal feed; 
feeding behavior of aquatic animals; digestion system; 
energy requirement; nutrients affecting to aquatic animal 
growth; feed raw materials; verification and control of 
feed raw material quality; feed formulation; feed 
production; nutritional evaluation of feed raw materials 
and feeds of aquatic animals; feeding; aquatic animal 
feed research; laboratory practices on aquatic animal 
feed and feed production 
 
730-311          3(3-0-6) 
กำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์ปลำ 
(Fish Culture Breeding) 



            ประวัติการเพาะเลี้ยงปลา  ชนิดของปลาเศรษฐกิจที่มีการ
เพาะเลี้ยง รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลา การเลือกพื้นที่และการเตรียม
บ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงปลา  ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงปลา 
อาหารและวิธีการให้อาหารปลา ระบบสืบพันธุ์ของปลา หลักการ
ขยายพันธุ์ปลา  การผสมพันธ์ุปลาโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ การใช้
ฮอร์โมนและการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการสืบพันธุ์ในปลาที่
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ ต้นทุนและก าไร  

 History of fish culture; types of economic 
cultured fish; pattern of fish culture; site selection and 
pond preparation for fish culture; factors affected to fish 
culture; food and fish feeding; reproductive system; 
principle of fish propagation; fish breeding using nature 
imitating method, hormone application and 
environmental control for stimulating economic fish 
reproduction; appropriate technology in economic fish 
culture; cost and profit 
 
730-312           1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์ปลำ  
(Fish Culture and Breeding Laboratory) 
       การเตรียมพื้นท่ีและบ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงปลา ปัจจัยท่ีมผีลตอ่
การเพาะเลี้ยงปลา   การเตรียมอาหารและการให้อาหารปลา กาย
วิภาคของระบบสืบพันธุ์ของปลา การผสมพันธ์ุปลาโดยวิธเีลียนแบบ
ธรรมชาติ การใช้ฮอร์โมนและการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้น
การสืบพันธุ์ในปลา การอนุบาลลูกปลา การเพาะเลี้ยงปลา  
         Site and pond preparation; factors affected to fish 
culture; food preparation and fish feeding; anatomy of 
fish reproductive system; fish breeding using nature 
imitating method, hormone application and 
environmental control for stimulating economic fish 
reproduction; fish nursery; fish culture 
 
730-313         3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่ำงยั่งยืน  
(Sustainable Marine Shrimp Culture Technology) 

ชีววิทยาของกุ้งทะเลเศรษฐกิจ  สถานการณ์การเพาะเลี้ยง
กุ้ง เทคนิคการเพาะพันธ์ุและการอนุบาล การเลี้ยงกุ้งทะเล   อัตรา
การปล่อย วิธีการปล่อยลูกกุ้ง การจัดการอาหารและคณุภาพน้ า  
การควบคุมศตัรูกุ้ง  โรคกุ้ง  การประเมินผลผลิตกุ้งในบ่อ  การเกบ็

เกี่ยวผลผลิต  การลงทุนและการตลาดของการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 Biology of economic shrimps; development of 
marine shrimp culture; propagation and nursery 
techniques; marine shrimp culture; shrimp stocking 
density; shrimp larvae releasing techniques; feed  and 
water quality management; predators and competitors 
control; shrimp diseases; evaluation of shrimp yield in 
pond; shrimp harvesting; investment and marketing of 
intensive marine shrimp culture; laboratory practices on 
marine shrimp culture 

730-314           3(2-3-4) 
โรคและปรสิตของสัตว์น้ ำ    
(Diseases and Parasites of Aquatic Animals) 
             สมมติฐานของสาเหตุที่เกิดโรคและปรสิตของสัตว์น้ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ท าให้เกิดโรคกับสภาพแวดล้อม โรคสัตว์
น้ าท่ีเกิดจากปรสิต เช้ือรา แบคทีเรียและไวรัส การวินิจฉัยโรค การ
จ าแนกชนิดของเช้ือโรค การป้องกันและควบคุมโรค   ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของสัตว์น้ าการจ าแนกชนิดของเช้ือโรค 
เทคนิคทางเนื้อเยื่อในการศึกษาโรคสัตว์น้ า 

 Hypothesis of causes of diseases and parasites 
of aquatic animals; relationship between  disease causing 
agents and environment; aquatic animal diseases caused 
by parasites, fungus, bacteria and virus; diagnosis of 
diseases; classification of pathogens; prevention and 
control of diseases; laboratory practices on diagnosis of 
aquatic animal diseases; classification of pathogens; 
histological technique in study on aquatic animal 
diseases 
 
730-315           2(1-3- 2) 
กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 
(Giant Freshwater Prawn Culture) 

ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม เทคนิคการเพาะพันธ์ุ การ
อนุบาลและการเลี้ยง อัตราการปล่อย การให้อาหาร คุณภาพน้ า 
โรคกุ้งก้ามกราม การประเมนิผลผลติกุ้งในบ่อและการเก็บเกี่ยว
ผลผลติ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

 Biology of giant freshwater prawn; propagation, 
nursery and culture techniques;  stocking density; 



feeding; water quality; giant freshwater prawn diseases; 
evaluation and harvesting of prawn; appropriate 
technology; problems and solving; laboratory practices 
on giant freshwater prawn culture 
 
730-316            2(1-3-2)   
กำรเพำะเลี้ยงหอยทะเล 
(Marine Mollusc Culture) 
 ชีววิทยาของหอยเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง วิธีการเพาะ
ฟักตัวอ่อน การรวบรวมตัวอ่อนตามธรรมชาติ การเลือกพื้นที่ส าหรับ
การเพาะเลี้ยง การจดัการหลังการเก็บเกี่ยว และธรุกิจผลิตหอย
เศรษฐกิจ 
  Biology  of  economic  mollusc; culture 
methods; seed propagation; collection of wild seed; site 
selection for mollusc culture; post harvest handling; 
economic mollusc production business 
 
730-317           2(1-3-2) 
เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงปลำชำยฝ่ังอย่ำงยั่งยืน                                               
(Sustainable Coastal Fish Culture Technology) 
            ชีววิทยาของปลาที่เลี้ยงในบริเวณชายฝั่ง เช่น ปลากะพง
ขาว ปลากะรั งและปลาอื่นๆที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
เทคโนโลยีการเพาะฟักการอนุบาลและการเลี้ยง   เทคโนโลยีการ
เลี้ยงปลาในกระชัง  โรคและการจัดการสุขภาพของปลา   อาหาร
และโภชนาการของปลาที่เลี้ยง   การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการและการพัฒนาระบบการ
เพาะเลี้ยงปลาชายฝั่ง ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี 
           Biology of coastal cultured fish such as Asian 
seabass, grouper and other economic coastal fish; 
hatching, nursery and culture technology; technology of 
fish culture in cage; fish diseases and management; feed 
and nutrition of cultured fish; utilization on appropriate 
sufficiency economical technology in management and 
development of coastal fish culture system; practices 
and field trips 
 
730-318                      2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงปลำน้ ำจืด 
(Freshwater Fish Culture) 

ประวัติการเลี้ยงปลาน้ าจืด  การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด
เศรษฐกิจ  การเลือกท าเลสร้างบ่อ เทคนิคการให้อาหาร ต้นทุนและ
ก าไร การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพาะเลี้ยง ปัญหา
และแนวทางแก้ไข ปฏิบัติการและการไปทัศนศึกษาสถานีประมงน้ า
จืดและฟาร์มเอกชน 
           History of freshwater fish culture; economic 
freshwater fish culture; site selection for pond 
construction; feeding techniques; cost and profit; 
application of appropriate technology for fish culture; 
problems and solution; laboratory practices and field trip 
to governmental freshwater fish stations and private 
farms 
 
730-319            2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมเชิงพำณิชย์  
(Commercial Aquarium Fish Culture) 

ชนิดของปลาสวยงามที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงและอนุบาลปลาสวยงาม  อาหารและการให้อาหาร การ
จัดการคุณภาพน้ าและระบบการกรองน้ า โรคและการป้องกันรักษา  
การปรับปรุงพันธุ์  การเลี้ยงปลาสวยงามทางการค้า เทคนิคการจัดตู้
ปลา ปฏิบัติการเรื่อง การสร้างตู้ปลา การเพาะพันธุ์และการเลี้ยง
ปลาสวยงาม ระบบกรองน้ า  โรคปลาสวยงาม 
 Species of economic aquarium fish; techniques 
of aquarium fish culture and nursery; food and feeding; 
manipulation of water quality and filtration system; 
diseases and prevention; genetic improvement; 
commercial aquarium fish culture; aquarium setting 
techniques; laboratory practices on glass aquarium 
construction; aquarium fish propagation and culture; 
filtration system; aquarium fish diseases 
 
730-321                       2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยทะเล    
(Marine Algae Culture) 
           ความส าคัญของสาหร่ายทะเล การจ าแนกสาหร่ายที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจตามลักษณะนิเวศวิทยาของสาหร่าย การ
เลี้ยงสาหร่ายตามธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิค
การเลี้ยง กรรมวิธีการผลิต และการผลิตในอุตสาหกรรม มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าแนกชนิดสาหร่าย การท างานในบ่อเลี้ยง



สาหร่ายของมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่ เพื่อสังเกต 
ที่อยู่ของสาหร่ายตามธรรมชาติ 

Importance of marine algae; classification of 
economic algae following ecological characteristics of 
algae; algae culture in nature and in the laboratory; 
development of culture techniques; production 
processes and algae production in industry; laboratory 
practices on algae classification, practice in the 
University’s algae farm; field trip to observe algae in 
natural habitats 
 
730-322                                                     2(1-3-2) 
พรรณไม้น้ ำเศรษฐกิจ   
(Economic Aquatic Plants) 
            บทบาทและความส าคัญของพรรณไม้น้ า ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพรรณไม้น้ าในธรรมชาติ และพรรณไม้น้ าประดับ 
เทคนิคการผลิตและขยายพันธุ์พรรณไม้น้ า การปลูกแบบไร้ดิน โรค
และศัตรูของพรรณไม้น้ า ระบบการเลี้ยงปลาสวยงามร่วมกับพรรณ
ไม้น้ า การจัดตู้และสวนพรรณไม้น้ าเทคโนโลยีชีวภาพพรรณไม้น้ า 
การตลาด 

Role and importance of aquatic plants; botanical 
characteristicsof natural and ornamental aquatic plants; 
production and propagation techniques of aquatic 
plants; hydroponics; diseases and parasites of aquatic 
plants; system of aquarium fish co-culture with aquatic 
plants; arrangement of aquatic plants in aquarium and 
garden; aquatic plant biotechnology; marketing 
 
730-323                                                    3(2-3-4) 
กำรออกแบบ กำรสร้ำงและกำรจัดกำรฟำร์มและโรงเพำะฟัก
(Farm and Hatchery Design, Construction and 
Management) 

หลักการเลือกท าเลในการสร้างฟาร์มและโรงเพาะฟักสัตว์
น้ า  การออกแบบและสร้างโรงเพาะฟัก  ระบบน้ าและระบบน้ า
หมุนเวียน ระบบการให้อากาศ การเลือกวัสดุก่อสร้าง กรรมวิธีการ
ก่อสร้าง การประเมินงบประมาณ การตีความหมายแบบพิมพ์เขียว   
  Principles of farm and hatchery site selection; 

hatchery design and construction; watersupply and re-

use system; aeration systems; selection of construction 

materials; construction methods; budget estimation; 

blueprint interpretation 

 
730-324                                                    2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงปลิงทะเลแบบบูรณำกำร  
(Integrated Sea Cucumber Culture)  

ปลิงทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แหล่งพ่อแม่พันธุ์ 
เทคนิคการเพาะและอนุบาลปลิงทะเล อาหารและการให้อาหาร 
การจัดการคุณภาพน้ าและระบบน้ าในโรงเพาะ การป้องกันและ
รักษาโรค ระบบการจัดการฟาร์มปลิงทะเล  

Commercial sea cucumber species; brood stock 
source; techniques of seed productions; food and 
feeding; water quality and hatchery water system; 
prevent and cure of diseases; sea cucumber farming 
management system 
 
730-332                                                    3(2-3-4) 
กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง
(Experimental Design for Fishery Technology) 

หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยี
การประมงแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุ่มสมบูรณ์ภายใน
บล็อก แบบแฟคตอเรียล แบบจัตุรัสลาติน แบบสปลิทพลอท การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางเทคโนโลยีการประมง 
             Principle of experimental design for fishery 
technology; randomized design; randomized complete 
block design; factorial design; latin square design; split 
plot design; analysis of variance; mean comparison of 
treatments; application for fishery technology research 
 
730-341                                                    2(2-0-4) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง  

(English for Fishery Technology) 
  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในทางเทคโนโลยีการประมง  
การอ่านบทความทางเทคโนโลยีการประมง การสื่อสารเบื้องต้น การ
น าเสนอและการเขียนงานเบื้องตน้ทางเทคโนโลยีการประมง การ
เตรียมภาษาอังกฤษส าหรับการสมคัรงานและการสมัภาษณ ์

Fundamental Englishused in fishery technology;  
reading in fishery technology article; basic 
communication; basic presentation and writing fishery 



technology work; English preparation for job application 
and interview 
 
730-342                                             2(1-3-2) 
เทคโนโลยีประมงอินทรีย ์
(Organic Fishery Technology) 
            ความหมายและความส าคัญของการประมงอินทรีย์ระบบ
การผลิตและการรักษาแบบสมดุลธรรมชาติระบบนิเวศของการ
ประมงอินทรีย์หลักการประมงแบบอินทรีย์มาตรฐานสัตว์น้ าอินทรีย์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ประมงอินทรีย์การน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประมง
อินทรีย์ 

Definition and importance of organic fishery; 
production and natural equilibrium control systems; 
organic fishery ecosystem; organic fishery principles; 
standards for organic aquatic animals;  organic fishery 
aquaculture; organic fishery products; application on 
local wisdom and  sufficiency economics for organic 
fishery 
 
730-343                                           2(1-3-2) 
สมุทรศำสตร์ 
(Oceanography) 

ประวัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ โลกและมหาสมุทร 
สมุทรศาสตร์กายภาพเบื้องต้น สมุทรศาสตร์เคมีเบื้องต้น สมุทร
ศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น มลพิษทางทะเล เครื่องมือพื้นฐานทางสมุทร
ศาสตร์ สมุทรศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางสมุทร
ศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
สมุทรศาสตร์ในปัจจุบัน และมีการศึกษานอกสถานท่ี 

History of oceanography study; world and 
ocean; introduction to physical oceanography; chemical 
oceanography; biological oceanography; marine 
pollution; oceanography and application to fisheries and 
aquaculture; practical on usage of equipment for 
oceanography study; case study relevant to current 
oceanography studyand field study 
730-344                                                     2(1-3-2) 
สัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสนัหลังเศรษฐกิจและกำรใช้ประโยชน์
(Economic Aquatic Invertebrates and Utilization) 

 สรีรวิทยา  พฤติกรรม การเจริญเติบโต  การกินอาหาร  
และการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังโดยเน้นสัตว์น้ าใน
ท้องถิ่นและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  การใช้ประโยชน์จากสัตว์
น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง ความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ าไม่
มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรีรวิทยาของสัตว์น้ า
ไม่มีกระดูกสันหลังและการใช้ประโยชน์ 
  Physiology, behavior, growth, feeding and 
reproduction of aquatic invertebrates emphasized on  
local and economic aquatic invertebrates; utilization of 
aquatic invertebrates; advance researches on aquatic 
invertebrates; laboratory practices on physiological 
characteristics  of  aquatic  invertebrates and utilization 
730-345                     2(1-3-2) 
เทคนิคกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง
(Learning Techniques on Fishery Science and 
Technology) 
  ความส าคัญและองค์ประกอบของการเรียนรู้ ลักษณะของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงด้วยตนเอง การจัดท าสื่อและการน าเสนอทาง
วิชาการการบูรณาการความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน 
  Importance and compositions of learning; types 
of self-learning; self-learning process on fishery science 
and technology; media creating and academic 
presentation; knowledge integration for practice 
 
730-352                                                  3(2-3- 4) 
กำรจัดกำรและเก็บรักษำสัตว์น้ ำหลังกำรเก็บเกี่ยว 
(Postharvest Handling and Preservation of Fish)  
  คุณภาพและความสดของสัตว์น้ า  การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวสัตว์น้ า  การเก็บรักษาสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์โดยใช้ความเย็น 
เทคโนโลยีร่วมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิตคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

Quality and freshness of fish; postharvest 
handling of fish; cold preservation of fish and products; 
combined technology for shelf-life extension of fish and 
products; processing, quality and standard of products 
 
730-353                                                  2(1-3-2) 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำปรับโครงสร้ำง   
(Restructured Fish  Products) 



ความส าคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ประมง ประเภทและชนิดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าปรับโครงสร้าง 
กระบวนการผลิต  การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างเก็บรักษามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ  

Economic importance of f ishery product 
industry ;  categories  and types of restructured fish 
products; processing, packaging and preservation of 
products; quality changes during storage; product 
standards and quality control  

 
 
730-354                                                     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ประมง 
(Analysis of Fishery Products) 
 องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ าการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หลังการตายการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีหลักการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพื่อการส่งออก 
 Chemical compositions of fish; quality changes 
after death; chemical and physical qualitative analysis; 
principles of examination and quality control in fishery 
products for export 
 
730-355          2(2-0-4) 
หลักกำรฮำลำลส ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง   
(HalalPrincipleforFisheryProductsBusiness) 

สถานการณ์ฮาลาลโลก ยุทธศาสตร์การพัฒนาฮาลาลใน
ประเทศไทย ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฮำลำลหลักการผลิตผลิตภัณฑ์
ประมงฮำลำลมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงฮาลาล การ
จัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมงฮาลาล แนวทางการ
ขอรับรองฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงฮาลาล 

Situations of world halal; strategies of halal 
development in Thailand; general knowledge of halal; 
principle production of halal fishery products; standards 
of halal food and fishery products; supply chain 
management for business of halal fishery product; 
guidelines for halal certification; development of halal 
fishery products 
 
730-356                                                     2(1-3-2) 

เคมีอำหำรส ำหรับผลิตภัณฑ์ประมง    
(Food Chemistry for Fishery Products) 
  องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง
สมบัติเชิงหน้าที่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง 
    Chemical composition of food and fishery 
products; functional properties; post-harvesting  quality  
changes; chemical compositions analysis foodand fishery 
products 
 
 
 
730-357             2(1-3-2) 
หัวข้อเร่ืองเฉพำะทำงอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง 
(Selected Topics in Fishery Product Industry) 
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีการศึกษา  
 Interested topics in fishery product industry; 
subjected topics to change each academic year 
 
730-358             2(2-0-4) 
กำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ 
(Waste Utilization from Fish Processing) 
 ประเภทและประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูป
สัตว์น้ า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือ  การตรวจสอบคุณภาพ 

Categories and benefits of wastes from fish 
processing; processing of value-added products and 
utilization from wastes; quality  detection 
 
730-401     1(0-2- 1) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ  

เทคนิคในการสมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานในการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน

วิชาชีพของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วย การพัฒนา

บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย

สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ



ในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ   

Principles, concepts, process and practicing 

regulations; techniques for application to business 

organization; basic skills  in  practicing  in  business  

organization;  improvement  in  professional  standard  

of  fishery technology: personality development,  English  

proficiency,  information  technology,  communication,  

human relations,  teamwork  and  efficient administration 

in organization; report writing methods and presentation 

techniques 

730-402        6(0-36-0) 
สหกิจศกึษำทำงเทคโนโลยีกำรประมง   
(Cooperative Education in Fishery technology) 

การปฏิบั ติ ง านจริ ง เต็ ม เ วลาในหน่ วยงานภาครั ฐ 
ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีการประมง 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสถาน
ประกอบการ และอาจารย์นิเทศ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
           Full-time internship in public or private sector or 
organization concerning fishery technology or related 
fields for 1 semester under the direct supervision  of  
executives and a designated faculty lecturer 
 
 
730-404    ไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง 
กำรฝึกงำน 
(Field work) 

การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีการประมง หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยหรือในประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่น้อยกว่า 
300 ช่ัวโมง 

Field work requirement in fishery technology or 
related fields in Thailand or in ASEAN countries for a 
minimum of 300 hours 
  
730-411          2(1-3-2)                       
กำรเพำะเลี้ยงปูทะเล    
(Marine Crab Culture)     

ชีวประวัติของปูที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ 
เทคนิคการน าลูกปูจากธรรมชาติและจากการเพาะฟักมาเลี้ยง   
เทคนิคต่างๆในการเลี้ยงปู  อาหารปู และการให้อาหาร การ
ประเมินผลผลิตปูที่เป็นผลพลอยได้จากนากุ้ง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจ าแนกป ู
             Life history of economic crabs in Southern 

Thailand; techniques of  obtaining natural and nursery 

crab larvae for culture; variouscrab culture techniques; 

crab feed and feeding; evaluation of crab production as 

by-product  from shrimp farm; laboratory practice on 

crab classification 

730-412                       2(1-3-2) 
พยำธิวิทยำของสัตว์น้ ำ     
(Fish Pathology) 
  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์น้ า โรคที่มีสาเหตุมาจาก
เช้ือโรคและสิ่งที่ไม่ใช่เช้ือโรค การเปลี่ยนแปลงของระบบสรีรวิทยา 
ระบบภูมิคุ้มกัน การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในระดับเซลล์ 
ปฏิบัติการตามหัวข้อบรรยาย 

 Anatomy and physiology of aquatic animals; 
diseases caused by pathogenic  and non-pathogenic 
agents; changes of physiological system; immune 
response system; histopathological changes in cell 
levels; laboratory practices on topics covered in class  

 
 
730-413            3(2-3- 4) 
พันธุศำสตร์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(Genetics in Aquaculture) 

ทบทวนพันธุศาสตร์เบื้องต้น ความส าคญัและการ
ประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ลักษณะคณุภาพ
และลักษณะปริมาณในสตัว์น้ า   หลักการปรับปรุงพันธุ์สตัว์น้ า โดย
การคัดพันธุ์  การแปลงเพศปลา การผสมข้ามพันธ์ุ การจัดการชุด
โครโมโซม และวิธีการทางพันธุวิศวกรรม  การใช้อณูพันธุศาสตร์ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
             Reviews of principle genetics;  importance and 
application of genetics in aquaculture;  qualitative and 
quantitative traits of aquatic animals;  principles  of  
genetic  improvement  by selection, sex reversal in fish, 
cross breeding, chromosome manipulation and means of 



genetic engineering ;  application  of  molecular  genetics 
in aquaculture 
 
730-414             2(1-3-2) 
กำรท ำฟำร์มสัตว์น้ ำแบบผสมผสำน    
(Integrated Aquafarming) 

หลักการท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์เศษเหลือทางการเกษตร  การ
ประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท าฟาร์มสัตว์ น้ า 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าฟาร์มแบบผสมผสาน 

Principle of integrated and ecological aquafarm; 
agricultural  wastes  utilizaion; sufficient  economy 
application  for aquafarming; integrated  farming  
practices 
 
730-415             2(1-3-2) 
หัวข้อเร่ืองเฉพำะทำงเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(Selected Topics in Aquaculture Technology) 
 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเน้นเรื่อง
ความรู้ ใหม่และนวัตกรรม หัวข้อเรื่ องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
  Selected topics in aquaculture particularly new 
knowledge and innovation; topics to change in each 
semester 
 
730-421          3(2-3- 4) 
วิศวกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(Aquaculture Engineering) 

การประยุกต์งานทางวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วศิวกรรมของแหล่งน้ า กลศาสตร์วิศวกรรมของ
ดิน   เทคโนโลยซีีเมนต์และคอนกรีต  ทฤษฎีสูบและระบบสูบ การ
เลือกใช้สูบและการบ ารุงรักษา  หลักการส่งน้ าในท่อปิด  ความรู้
เรื่องไฟฟ้าและความปลอดภยั 

Engineering application for aquaculture; water 
resource engineering; mechanical engineering of soil; 
Cement and concrete technology; pump theory and 
pumping system; principles of water transport in closed 
pipe; electricity and safety 
 
730-423           3(2-3- 4) 

กฎหมำยและกำรควบคุมคุณภำพทำงเทคโนโลยีกำรประมง 
(Law and Quality Control in Fishery Technology) 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หลักการควบคุมคุณภาพในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มาตรฐานคุณภาพของ
สัตว์น้ าและการควบคุม ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กฎหมายและมาตรฐานอาหารกลุ่มสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า  การจัดการ
ของเสียและน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรมประมง 

Laws and regulations relevant to fisheries, 
aquaculture and aquatic animal products; principles of 
quality control in aquaculture and aquatic animal 
industry;  traceability; standards in aquaculture; quality 
standards of aquatic animals and surveillance; 
biosecurity in aquaculture; laws and standards of food in 
aquatic animals and products; quality system in aquatic 
animal processing industries; waste and waste water 
treatments in fishery industrial plant 
 
730-431                                                      2(1-3-2) 
สถิติส ำหรับกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีกำรประมง  
(Statistics for Fishery Technology Research) 

การวางแผนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการประมง แผนการ
ทดลองงานสถิติ การวิเคราะห์รีเกรสชันและคอรีเลชัน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การเปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์โปรบิต การ
วิเคราะห์แบบกลุ่ม  มีบทปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานทดลอง 

Research planning for fishery technology; 
statistics experimental design; regression and correlation 
analysis; variance analysis; multiple comparison; probit 
analysis; use of computer package for experiments; 
laboratory practices on computer program for 
experiments 
 
730-432          3(2-3- 4) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรจดักำรธุรกิจประมง 
(Entrepreneurship and Fishery Business Management) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ต้นทุน-รายรับ การวิเคราะห์ โครงการ



การลงทุนธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานในธุรกิจประมง 
 Production, marketing and entrepreneurship 
concepts;  cost-return analysis;  project feasibility study; 
business plan preparation; sufficient economy 
application for business; logistics and supply chain 
management in fishery business 
 
730-434           2(1-3- 2) 
กำรบรรจุและกำรขนส่งสัตว์น้ ำ 
(Packing and Transportation of Aquatic Animals) 

ระบบต่างๆ ส าหรับการขนส่งสัตว์น้ าวัยอ่อน และตัวเต็ม
วัย การขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  การควบคุมคุณภาพของน้ าเพื่อการ
ขนส่งสัตว์น้ ามีชีวิต เทคนิคและกระบวนการบรรจุหีบห่อ การ
ควบคุมคุณภาพระหว่างการบรรจุและขนส่ง ระเบียบและกฎเกณฑ์
ต่างๆในการบรรจุ การพัฒนากรรมวิธีต่างๆในการบรรจุ ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการขนส่งปลาและกุ้ง  

 Transportation system for larvae and adult of 
aquatic animals; fishery product transportation; water 
quality control for live aquatic animals; techniques and 
packaging process; quality control during packaging and 
transportation; laws and regulations on packaging; 
development of packaging methods; laboratory practice 
on fish and shrimp transport 
730-435                      2(1-3-2) 
เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรประมง   
(Fishery Biotechnology) 
  ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์ประมง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า
โดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การถ่ายยีน  การตรวจสอบและความ
ปลอดภัยของสตัว์น้ าท่ีผ่านการถ่ายยีนการผลิตและใช้โปรไบโอติกใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้จุลินทรีย์และผลิตภณัฑ์จากจุลินทรยี์ใน
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ประมง การเพิ่มมูลคา่และการจดัการของ
เสียอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ประมงโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
            Basic knowledge on biotechnology concerning 
aquaculture and fishery products; improvement of 
aquatic animal strains using genetic engineering; gene 
transfer; inspection and safety of gene transferred 
aquatic animals; production and application of probiotics 

in aquaculture; application of microorganisms and 
products from microorganisms in fishery product 
industry; value-added and management of waste from 
fishery product industry using biotechnology 
 
730-436         2(1-3-2) 
กำรจัดกำรสำรสนเทศทำงเทคโนโลยีกำรประมง  
(Information Management in Fishery Technology) 
              ประเภทและการจดัการข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ประมงระบบฐานข้อมลูและหลักการจัดการเพื่อใช้งานด้าน
เทคโนโลยีการประมง 
              Category and management of fishery 
technology information; database system and principles 
of management for application on fishery technology 
 
730-437                 2(1-3-2) 
กำรประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์ทำงกำรประมง
(Geographic Information System Application on 
Fisheries)  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะของข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์และแผนที่ข้อมูลน าเข้าและการสร้างฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางการประมง 

Introduction to Geographic Information System 
(GIS), geo-referenced data and maps characteristics, input 
data and database construction, spatial modeling on 
fisheries 
 
730-438                       2(1-3-2) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝ่ังแบบบูรณำกำร  
(Integrated Coastal Resource Management) 
 สถานภาพทรัพยากรชายฝั่ งและการใ ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสังคม การประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 

หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและกรณีศึกษา 

แนวทางในการป้องกันและจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 

             Status of coastal resources and utilization; 

impact on physical, chemical, biological states and 

social; application on information technology in coastal 

environmental impact assessment; principle of coastal 



environmental impact assessment and case studies; 

guideline in integrated coastal resource protection and 

management 

730-451            3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง    
(Fishery Product Technology) 
 ความส าคัญทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ประมง  หลักการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ประมง
แปรรูประดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ประมง คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมง  

Economic Importance of fishery products; 
principle of fish processing; traditional fishery products; 
industrial processed fishery products; by-product 
utilization; fishery products packaging; quality and 
standard of fishery products 
 
730-452          2(2-0-4) 
ส่วนผสมและสำรเติมแต่งอำหำรในผลิตภัณฑ์ประมง  
(Food Ingredients and Additives in Fishery Products)  

ประ เภ ทของส่ วน ผส มแ ละ ส า ร เ ติ ม แ ต่ ง อ า หา ร 
วัตถุประสงค์การใช้งาน  การใช้ส่วนผสมและสารเติมแต่งอาหารใน
การแปรรูปหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง กฎหมายสารเติมแต่ง
อาหารและค าแนะน าการใช้ 

Category of  food  ingredients and  additives; 
used  objectives; using food ingredients  and additives for 
processing and  preservation  of fishery products; food 
additives legislation and    guidance 
 
730-453            2(1-3-2) 
กระบวนกำรทำงควำมร้อนส ำหรับผลิตภัณฑ์ประมง 
(Thermal  Process  for  Fishery  Products)  

กระบวนการแปรรูปสัตว์น้ าด้วยความร้อนและความเย็น 
อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบหนว่ย สมบตัิทางกายภาพความร้อน
ของอาหาร สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ายโอนความร้อนการ
ค านวณการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน การควบคุมกระบวนการ 

Thermal and cold processing of fish; equipments 
and machines; unit systems; physical and thermal 
properties of food; material and energy balances; heat 

transfer; calculation of thermal processing; process 
control 

 
730-454                       2(1-3-2) 
จุลชีววิทยำผลิตภัณฑ์ประมง     
(Microbiology in Fishery Products) 
  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประมง โรคที่เกิดจาก
การติดเช้ือในอาหาร การเสื่อมเสียในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การ
ตรวจสอบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ประมง 

Microorganisms related to fishery products;  

food borne diseases;  food spoilage;  factors affecting 

microbial growth and control;  microbial utilization in 

fishery processing;  microbial detection in fishery 

products 

730-455                       2(1-3-2) 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประมง    
(Fishery Product Development) 
 ความส าคัญและทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง หลักการแปรรูปด้วยเทคนิค
ใหม่ วิธีการทางสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Importance and trend in fishery product 
development; process of fishery product development; 
principle of new processing techniques; statistical 
method in product development; quality assessment in 
product development 
 
730-456                    2(2-0-4) 
กำรบริหำรกำรผลิตและกำรตลำดอุตสำหกรรมประมง
(Production Management and Marketing in Fishery 
Industry) 

โครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร สถานการณ์อุตสาหกรรม
ประมง พื้นฐานการบริหารการการผลิต การจัดการโครงสร้าง
องค์การ ระบบการผลิตและการวางแผนการผลิต การบริหารพัสดุ
คงคลัง การควบคุมการผลิต  และการบริหารการตลาดสินค้าสัตว์น้ า
และผลิตภัณฑ์ประมง 



 Food industrial structure; situation of fishery 
industry; fundamental of production management; 
organization management; production system and 
planning; inventory management; production control; 
marketing management of aquatic goods and fishery 
products 
 
 
 
 
730-457             2(1-3-2) 
ธุรกิจขนำดย่อมส ำหรับผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนเมือง 
(Small and Medium Enterprises for Traditional Fishery 
Products)  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม ภาพรวมตลาด
และคู่แข่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพื้นเมือง การบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การตลาด และการผลิตในธุรกิจขนาดย่อม การจัดการ
คุณภาพ  

Basic knowledge on small and medium 
enterprises; markets and rivals; development of 
traditional fishery products; finance, marketing and 
production managements in small and medium 
enterprises; quality management 
 
730-458        2(2-0-4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงสมัยใหม่  
(Modern  Science  and  Technology in Fishery 
Products) 
 องค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง เทคนิคใหม่ด้านการเก็บรักษาและการแปรรูปนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ประมง แนวทางการประยุกต์ใช้ 

New knowledge in science and technology of 
f ishery products ; new technique in preservat ion , 
processing and innovation of f ishery products; 
application guideline   
 
730-491              1(0-2-1) 
สัมมนำ      
(Seminar) 

              นักศึกษาน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหนา้
งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการประมง 
              Students’ presentation on interested topics 
related to progression on fishery technology research 
730-492                         3(0-9-0) 
ปัญหำพิเศษทำงเทคโนโลยีกำรประมง   
(Special Problems in Fishery Technology)  
   การวิจัยปัญหาพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ประมงภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   
มีการเสนอรายงานผลจากการท าปัญหาพิเศษและจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

  Research on special problems in fishery 

technology under supervision of instructors or experts; 

presentation on the result according to special problem 

research and completely written report 

746-115     3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์ส ำหรับกำรเกษตรและประมง  
(Mathematics for Agriculture and Fisheries)  
 ฟังก์ชันและกราฟลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์ระบบสมการเชิงเส้นสมการเชิง
อนุพันธ์อันดับหนึ่ง การประยุกต์คณิตศาสตร์ในการเกษตรและ
ประมง 
   Functions and graphs; limits and continuities; 
derivative and applications; integrals and applications; 
systems of linear equations; first order differential 
equations; applicationsof mathematics for agriculture and 
fisheries 
 
732-121     3(2-3- 4) 
หลักกำรผลิตพืช 
(Principles of Crop Production) 
 ความส าคญัและขอบเขตของการเกษตรนิเวศวิทยาของ
การเกษตรที่เหมาะสมหลักเบื้องตน้ในการเพาะปลูกพืชไร่และพืช
สวนความสัมพันธ์ระหว่างพืช ดินฟ้าอากาศ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 Significance and scope of agriculture; appropriate 
agro- ecology; principles of field and horticultural crop 
production; relationship between plants, climate and 
other environmental factors 
 



732-151     3(2-3- 4) 
หลักกำรผลิตสัตว์ 
(Principles of Animal Production) 
 การเลีย้งสัตว์ท่ีส าคัญทางเศรษฐกจิการจัดการฟารม์เลีย้ง
สัตว์ชนิดต่าง ๆ พันธุ์สัตว์การดูแลรักษาและการให้อาหาร 
สุขาภิบาลและปัญหาต่าง ๆ ในการเลีย้งสัตว ์
 Economic animal husbandry; farm management of 
economic animals; breed, tending and feeding; sanitation 
and husbandry problems 
 
 
732-241     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช 
(Plant Propagation Technology) 
 เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุพืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 
เช่น การติดตา การต่อกิ่ง การตอนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการ
สร้างอุปกรณ์และจัดสถานท่ีเพื่อใช้ในการขยายพันธ์ุพืช 
 Sexual and asexual plant propagation technology: 
budding, grafting, layering and tissue culture; equipment 
and nursery construction for plant propagation 
 
732-242     2(1-3- 2) 
กำรวิเครำะห์ดินและพืช 
(Soil and Plant Analysis) 
 พื้นฐานทางเคมีและสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ดินและพืช 
หลักการและวิธีวิเคราะหด์ินและพชื หลักการของเครื่องมือวิเคราะห์ 
ปฏิบัติการวเิคราะห์ดิน พืชปฏิบตักิารใช้เครื่องมือวิเคราะหส์ าหรับ
วิเคราะหด์ินและพืช 
 Chemistry and statistics for soil and plant analysis; 
principles and methods of soil and plant analysis; 
principles of analytical instruments; laboratory practices 
in soil and plant analysis; practices in analytical 
instruments for soil and plant analysis 
 
732-251     3(3-0- 6) 
กำยวิภำคและสรีรวิทยำสัตว์เลี้ยง 
(Physiology and Anatomy of Farm Animals) 
 โครงสร้าง ส่วนประกอบและหนา้ที่ของระบบต่าง ๆ ระดับ
เซลล์ของสัตว์เลี้ยง ของเหลวในร่างกาย ระบบประสาทระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจระบบเส้นเลือด

และหัวใจ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ 
 Structure, components and functions of various 
systems of farm animals in cellular level; fluid in body; 
nervous system; muscular and skeletal system; 
endocrine system; respiratory system; circulatory system 
and heat; reproductive system; digestive system; 
excretory system 
 
 
 
732-252     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรกำยวิภำคและสรีรวิทยำสัตว์เลี้ยง 
(Physiology and Anatomy of Farm Animals 
Laboratory) 
 ปฏิบัติการทางสรรีวิทยาและกายวภิาคของระบบตา่ง ๆ 
ในสัตว์เลีย้ง ลักษณะ คุณสมบตัิ และหน้าท่ีของเซลล์ เนื้อเยื่อ
พื้นฐานระบบประสาท ระบบกลา้มเนื้อและกระดูก ระบบหายใจ 
ระบบเส้นเลือดและหัวใจ ระบบสบืพันธุ์ ระบบทางเดินอาหารระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ 
 Laboratory practices in physiology and anatomy of 
various systems of farm animals; characteristics, 
properties and functions of cells; basic tissues; muscular 
and skeletal system; respiratory system; circulatory 
system and heart; reproductive system; digestive system; 
excretory system 
 
732-261     3(3-0- 6) 
หลักโภชนศำสตร์สัตว์ 
(Principles of Animal Nutrition) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสัตว์องค์ประกอบทางเคมีของ
อาหารสตัว์ สารอาหารที่มคีวามส าคัญต่อสตัว์กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารต่าง ๆ ในอาหารสัตว์และรา่งกายสตัว์ 
 General concepts of animal feed; chemical 
compositions of animal feed; important nutrients for 
animals; metabolic of nutrients in animal feed and 
animal body 
 
732-262     2(2-0- 4) 
อำหำรและกำรให้อำหำร 



(Feed and Feeding) 
 การแบ่งประเภทของอาหารสตัว์และวัตถุดบิอาหารสัตว ์
กรรมวิธีในการแปรรูปอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
อาหารสตัว์ ส่วนประกอบทางเคมขีองวัตถุดิบอาหารสตัว์ความ
ต้องการโภชนะของสตัว์เลีย้ง สูตรอาหารการค านวณและการ
เลือกใช้วัตถุดิบเพื่อประกอบสูตรอาหารสตัว์การผสมอาหารการ
ประเมินคุณคา่ของอาหารสตัว์และการตรวจสอบคณุภาพปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์ในประเทศไทยพระราชบัญญัติอาหารสตัว ์
 Classification of animal feed and feedstuffs; 
procedure in animal feed processing for increasing 
efficiency in animal feed utilization; chemical 
compositions of feedstuffs; nutrients requirement  
of animals; feed mixed formula; calculation and 
selection to use raw materials for animal feed 
formulation; feed mixing; valuable evaluation of animal 
feed and inspection of quality; problems on animal feed 
in Thailand; acts of animal feed 
 
732-263     2(1-3- 2) 
กำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพอำหำรสัตว์ 
(Feed Quality Analysis and Evaluation) 
 วิธีการวิเคราะห์ปรมิาณสารอาหาร โปรตีน ไขมัน เยื่อใย 
ความช้ืน เถ้า ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์และแร่ธาตุในวัตถดุิบอาหาร
สัตว์และอาหารสัตวส์ าเร็จรูป การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
อาหารสตัว์โดยวิธีการอื่น ๆ และการวิเคราะหส์่วนประกอบของ
อาหารสตัว์อย่างละเอียด เช่น กรดอะมิโน ไวตามิน สารพิษตา่งๆ ใน
อาหารสตัว์การประเมินคุณภาพอาหาร 
 Quantity analysis of food nutrients, protein, fat, 
fiber, moisture, ash, nitrogen free extract and minerals in 
feed and feedstuff; feed quality analyses; analysis of 
feedstuff components such as amino acid, vitamins and 
toxic substances; feed quality evaluation 
 
732-301     1(0-2- 1) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัตเิทคนิค
ในการสมัครเข้าสถานประกอบการความรู้พื้นฐานในการปฏิบตัิงาน
ในสถานประกอบการการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ

สาขาวิชา ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 
และระบบบริหารงานคณุภาพในสถานประกอบการวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Principles, concept, and regulations; techniques for 
job application; basic workplace skills; professional 
improvements in field of study: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, teamwork, 
and efficient administration system; report writing and 
academic presentation techniques 
732-321     3(2-3- 4) 
หลักกำรพืชสวน 
(Principles of Horticulture) 
 การจัดจ าแนก หลักการผลติตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยา
ของไม้ผล ผัก และไมด้อกไม้ประดบัการจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการสร้างอาชีพและการตลาด 
 Classification, principles of production on plant 
physiology and ecology of fruit trees, vegetables, 
floriculture and ornamental plants, pest control, post-
harvest technology and marketing 
 
732-322     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรผลิตเห็ด 
(Technology of Mushroom Production) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหด็ ขั้นตอนการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การป้องกันโรค การจัดการฟาร์มเห็ด 
 General knowledge of mushroom; cultivation of 
economic mushroom production; pest control; 
mushroom farm management 
 
732-323     2(1-3- 2) 
กำรผลิตพืชผัก 
(Vegetable Production) 
 ความส าคญัของผัก และการจ าแนก ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม หลักการปลูกและเทคนิคการปฏบิัติรักษาโรคและ
แมลงศัตรูผักการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีพืชผัก 
 Significance and classification of vegetable; 
environmental factors; principles of cultivation and 



cultural techniques; vegetable pathogens and pests; 
vegetable harvest and technology 
 
732-324     3(2-3- 4) 
กำรผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผลเศรษฐกิจ 
(Economic Tree and Fruit production) 
 การจ าแนกประเภทไมผ้ลและไม้ยนืต้นที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
หลักการผลติ การสร้างสวน การเลือกท าเล การวางผังปลูกการ
ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา เทคโนโลยีการผลติ การให้น้ า ปุ๋ย 
การป้องกันก าจัดศัตรู เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว การตลาด 
 Classification of important economic trees and 
fruit classification; principles of production; orchard 
establishment and layout; propagation; cultural practice; 
production technology; irrigation system; fertilizers; pest 
management; postharvest technology; marketing 
 
732-331      3(2-3- 4) 
กีฏวิทยำกำรเกษตร 
(Agricultural Entomology) 
  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมลง ชีววิทยา และอนุกรมวิธานแมลงที่มี
ประโยชน์และการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรและ
หลักการบริหารจัดการ 
 General knowledge on insect, biology and 
taxonomy; beneficial insects and their cultivation; insect 
pests on agriculture and their control 
 
732-332     3(2-3- 4) 
โรคพืช 
(Plant Pathology) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช สาเหตุ การจัดจ าแนก วงจร
ชีวิตการแพร่กระจาย การอยู่ข้ามฤดู โรคที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 
หลักการป้องกันและก าจัดโรคพืช เทคโนโลยีการควบคุมโรคพืช 
 General knowledge on plant diseases; causative 
agents; identification; disease life cycle; epidemic; over-
wintering; diseases of economic crops; principles of plant 
disease prevention and eradication; technologies of plant 
disease control 
 
732-341     3(2-3- 4) 

วิศวกรรมกำรเกษตร 
(Agricultural Engineering) 
 เครื่องจักรและเครื่องมือกลทางการเกษตรการท างานและ
ประสิทธิภาพการท างาน การบ ารงุรักษาและการจัดการด้าน
เครื่องมือกล หลักการจดัการด้านการชลประทานระบบการ
ชลประทาน และการใช้น้ าแบบต่าง ๆ ในการผลติพืชระบบการให้
น้ าแก่พืชแบบประโยชน์และเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 Agricultural machineries and tools; function and 
efficiency; maintenance and management of machinery; 
principles of irrigation management; irrigation systems 
and utilization in plant production; irrigation systems 
appropriating for local areas 
732-342     3(2-3- 4) 
ดินและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Soil and Soil Fertility) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน 732-242 การวิเคราะห์ดินและพืช 
หินและแร่ ก าเนิดและการจ าแนกดิน สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ
และทางจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืชในดินสถานภาพและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินส าหรับการเพาะปลูกพืชปัจจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการละลายของแร่ธาตกุารวิเคราะห์อาการขาดธาตุอาหาร
และอาการธาตุอาหารเป็นพิษในพืชการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
และพืช 
 Rocks and minerals; soil genesis and classification; 
chemical, physical, and microbiological properties of soil; 
plant nutrients in soils; soil condition and fertility for 
cultivation; factors affecting mineral solubility; analysis of 
nutrient deficiency and toxicity in crop plants; nutrient 
analysis in soil and plant 
 
732-343     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Technology of Plant Improvement) 
 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์พืชการ
ผสมข้ามพันธ์ุ การผสมพันธ์ุเพื่อสร้างความแปรปรวนในพืชการผลิต
ลูกผสม การปรับปรุงประชากรพืชการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ต้านทาน
โรคและแมลงและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช 
 Plant improvement technology; plant selection; 
hybridization; hybridization for variation in plant; hybrid 
production; plant population improvement; 



improvement for disease and insect resistance; 
application of modern biotechnology for plant 
improvement 
 
732-344     2(1-3- 2) 
เรือนเพำะช ำและกำรจัดกำร 
(Plant Nursery and Management) 
 ความส าคญัและการจ าแนกชนิดของเรือนเพาะช า 
การเลือกสถานเพาะช าหลักการจดัการและปฏิบตัิในเชิงการค้า
สถานเพาะช าการบริหารงานเพาะช าพันธุ์ไม้ และการจัดการผลิต 
 Significance and classification of plant nursery; 
nursery site selection; commercial nursery management 
and practices; nursery administration and production 
management  
 
732-345     3(2-3- 4) 
กำรผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 
(Production of Plant in Organic Farming Systems) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรยี์ ความเป็นมาหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากลการผลติพืชอินทรีย์วิธีการและหลักการของเกษตร
อินทรีย์ การฟื้นฟูสภาพผืนดินการจัดการปุ๋ย ระบบการปลูกพืช 
และการควบคุมศตัรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย ์
 Introduction of organic farming; history; 
international regulation standards; methods and 
principles of organic farming; soil improvement; fertilizer 
management; cropping systems and pest control in 
organic farming system 
 
732-351     3(2-3- 4) 
กำรผลิตโคเนื้อ 
(Beef Production) 
 การจัดการเพื่อผลิตโคเนื้อเป็นการค้า โดยเน้นปจัจัยดา้น
พันธุ์อาหารและเทคนิคการให้อาหารโคเนื้อและการจัดการฟาร์มที่
เหมาะสม การป้องกันก าจัดโรค การตลาดโคเนื้อและการจดัการ
ผลิตภณัฑ์โคเนื้อ 
 Management of commercial beef production 
emphasized on breed factors; beef feed and feeding 
techniques; appropriate farm management; diseases 
control; marketing and management of beef products 
732-352     3(2-3- 4) 

กำรผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ืองขนำดเล็ก 
(Small Ruminant Production) 
 ความส าคญัของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ประเภทและพันธุ ์
การคัดเลือกและการผสมพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสตัว์
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรค
และการสุขาภิบาลการแปรรูปผลติภัณฑ์และการตลาด การจดสถิติ
และการท าบญัช ี
 Importance of small ruminant; types and breeds; 
selection and breeding; husbandry and equipment; 
cultivation of small ruminant; feed and feeding, diseases 
and sanitation; product processing and marketing; 
statistical record and account practice 
 
732-353     3(2-3- 4) 
กำรผลิตสัตว์ปีก 
(Poultry Production) 
 การจัดการเพื่อผลิตสัตว์ปีกชนิดตา่ง ๆ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่และ
สัตว์ปีกอ่ืน ๆ โดยเน้นปัจจยัด้านพันธุ์ท่ีเป็นการค้าและเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นอาหารและเทคนิคการให้อาหารสตัว์ปีกชนิดต่าง ๆ การ
จัดการฟาร์มที่เหมาะสม การป้องกันก าจัดโรคการตลาดและการ
จัดการผลติภณัฑ์สตัว์ปีก  
 Management of poultry production such as broiler, 
layer and others emphasized on breed factors for 
commercial and local need; feed and feeding 
techniques; appropriate farm management; pest control; 
marketing and management of poultry products 
 
732-354                3(3-0- 6) 
กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
(Animal Improvement) 
 หลักพ้ืนฐานและการใช้หลักทางพนัธุกรรมในการปรับปรุง 
ลักษณะส าคญัทางเศรษฐกิจของสตัว์โดยเน้นการคดัเลือกและความ
แปรผันอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะสตัว์ 
อัตราพันธุกรรมและความแปรปรวน การประมาณค่าอตัรา
พันธุกรรมการคัดเลือกพันธุ์และระบบการผสมพันธ์ุส าหรบัปรับปรุง
พันธุกรรมของสัตวเ์ลี้ยง การประเมินค่าของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ ์
การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์สตัวใ์นเขตร้อนการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการผสมพันธ์ุสัตว์ 
 Principles and genetics rule utilization for animal 
breeding improvement; economic important 



characteristic of livestock emphasized on selection and 
variation; influences of genetic and environment on 
animal phenotype; heritability and genetic variation; 
heritability evaluation; selection and mating system for 
genetic improvement of livestock; brood stock 
evaluation; developing plan for tropical animal variety 
improvement; application of computer program for 
animal breeding 
 
732-355     3(2-3- 4) 
สุขำภิบำลและกำรป้องกันโรค 
(Sanitation and Diseases Prevention) 
 หลักการสุขาภิบาล การป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว ์
การควบคุมและก าจดัพยาธิ กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่
ส าคัญของสตัว์ปีก สัตวเ์ล็กและสัตว์ใหญ่อาการของโรค การตรวจ
วินิจฉัยและการป้องกันก าจัดโรคตา่ง ๆ พระราชบัญญัติควบคมุโรค
ระบาดสัตว ์
 Principles of sanitation; prevention and eradication 
of epidemic diseases; control and eradication of 
helminthes; pathogenic process; important diseases and 
parasites of poultry, small and big animals; symptoms; 
diagnosis and mitigation of health problems; acts for 
epidemic disease control 
 
732-356     3(2-3- 4) 
กำรผลิตโคนม 
(Dairy Production) 
 การจัดการเพื่อผลิตโคนมเป็นการค้า โดยเน้นปัจจัยดา้นพันธุ์ 
อาหารและเทคนิคการให้อาหารโคนมการจดัการฟาร์มที่เหมาะสม 
การป้องกันก าจัดโรคนมและผลิตภัณฑ์นมจากโค การตลาดและการ
จัดการผลติภณัฑ์นม 
 Management of commercial dairy production 
emphasized on breed factors; feed and feeding 
techniques; appropriate farm management; diseases 
control; milk and milk products; marketing and 
management of dairy products  
 
732-357     2(1-3- 2) 
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก 
(Incubation and Hatchery Management) 

 คัพภวิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการฟักไข่การ
จัดการฝูงสัตว์ปีกพ่อแม่พันธ์ุ การปฏิบัติต่อไข่ก่อนเข้าฟักหลักและ
การปฏิบัติในการฟักการจดัการระบบการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในโรงฟักและตู้ฟักการตรวจการเจริญของเชื้อลูกไกร่ะยะต่าง ๆ การ
จัดการลูกไก่ที่ฟักออก การคัดเพศการประเมินผลการฟักและสรุป
ปัญหาเพื่อแก้ไข 
 Embryology of poultry; factors affecting to 
hatching; management of poultry breeders; egg 
management prior to hatching; principles and practices 
on hatching; management of performing system of 
various equipment in hatchery and hatching cabinet;  
inspection on growth of various stages of chick lineage; 
hatched chick management; Sex selection; hatching 
evaluation and problem conclusion for improvement 
 
732-358     2(2-0- 4) 
กำรผลิตนกแอ่น 
(Swiftlets Production) 
 ชีววิทยาและพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังการจัดการธุรกิจ
การผลิตรังนกแอ่น ท าเลการสร้างฟาร์มนกแอ่น อาหารศตัรู การ
เก็บ การจัดการรังนกแอ่นหลังการเก็บเกี่ยว และการทัศนศึกษา 
 Biology and behavior of edible-nest swiftlets; 
business management of edible bird’s nest production; 
location for swiftlets farming; feed; pest; harvest and 
post-harvest management of edible bird’s nest; field trip 
 
732-381     3(3-0- 6) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรในทำงกำรเกษตร 
(Entrepreneurship in Agriculture) 
 ปัจจัยส าคญัในการเข้าสู่การเป็นผูป้ระกอบการทาง
การเกษตร กระบวนการเป็นผูป้ระกอบการทางการเกษตร เช่น 
การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การเขียนแผนธุรกิจช่องทาง
การตลาด การจดัตั้งธุรกิจ เงินทุนและการจัดท าบัญช ี
 Important factors in agriculture entrepreneurship 
and procedures such as analysis of market demand, 
business plan writing, marketing channels, establishment 
of business, finance and accounting  
 
732-391     2(2-0- 4) 
สถิติส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรเกษตร 



(Statistics for Agricultural Research) 
 สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
การสุ่มตัวอย่าง การเลือกสถิติทีเ่หมาะสม ค่าสถติิไคนส์แควร์ ที 
เอฟและอื่นๆ สหสมัพันธ์ สมการถดถอย แผนการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการทดลอง 
 Descriptive and inferentive statistics; data 
compilation and collection; sampling suitable statistics 
test; statistics: Chi&#39;s square, t, F and others; 
correlation; regression; experimental design; data analysis 
and interpretation 
 
732-401     ไม่มีหน่วยกิต 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 ต้องฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Practical work requirement in agricultural 
technology or related fields for 300 hrs. minimum 
 
732-402     8(0-0-48) 
สหกิจศกึษำ 
(Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาในหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้องและท าโครงงานภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์นเิทศ และผู้บรหิารหน่วยงาน 
 Full-time internship for one semester in a public or 
private organization and conducting a senior project in 
related fields under supervision of designated faculty 
members and executives  
 
732-421     2(1-3- 2) 
กำรผลิตยำงพำรำ 
(Para-Rubber Production) 
 ความส าคญัทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์พันธุ์
และการขยายพันธ์ุ การปลูก การปฏิบัติการดูแลรักษาการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช การกรีด และการแปรรูปยางพารา 
 Economic importance; botanical characteristics; 
breed and propagation; planting; cultural practices; pest 
control practices; para-rubber trapping and processing 
 

732-422     3(2-3- 4) 
สมุนไพรและพืชท้องถิน่ที่ใช้ประโยชน ์
(Herbs and Usable Local Plants) 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์แนวทางการ
อนุรักษ์การปลูกและการปฏิบตัิดูแลพืชสมุนไพรและพืชใช้ประโยชน์
ในภาคใต้ ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ทางยา การสกัดสรรพคุณทางยาและ
ผลการทดลองทางคลีนิคของพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่ใช้
ประโยชน์ในภาคใต ้
 Botanical characteristics; utilization; conservation 
guides; culture and supervision of herbs and usable 
plants in southern Thailand; plants’ parts or segments 
used for medical purposes; extraction; modes of medical 
actions and results from clinical experiments 
 
732-441     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
(Soilless Culture Technology) 
 ความส าคญัของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน สรรีวิทยาของพืช
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนยอดและบริเวณรากพืชธาตุอาหารที่
จ าเป็นของพืช สารละลายธาตุอาหารและวัสดุที่ใช้ปลูกรูปแบบการ
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการปลูกไม่ใช้ดินแบบต่าง ๆ ชนิดพืชที่
ปลูกไม่ใช้ดินการวิเคราะห์และการตรวจสอบระบบการปลูก การ
ควบคุมศัตรูพืช 
 Significance of soilless culture; plant physiology; 
relationship between shoots and roots; essential 
nutrients; solution and media for culture; types of 
soilless planting; technology of various soilless culture; 
types of soilless culture plants; analysis and investigation 
of culture system; pest control 
 
732-442     3(2-3- 4) 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture) 
 บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของพืชเครื่องมือและ
เทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็ในการเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชการเจริญพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ การเลี้ยงโปรโตพลาสต์ 
การสร้างพืชที่มีจ านวนโครโมโซมชุดเดียวการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 Introduction to plant biotechnology; laboratory 
equipment and techniques in plant tissue culture; factors 



affecting to success of plant tissue culture; plant 
regeneration; protoplast culture; production of haploid; 
applications of plant tissue culture techniques 
 
732-443     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวของผลผลิตสด 
(Postharvest Technology of Fresh Produce) 
 ลักษณะทางกายวภิาค กายภาพ เคมี ชีวเคม ีและสรรีวิทยา
ของผลผลิตปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหลังการเกบ็
เกี่ยวสรรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยวการเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ่และการขนส่งของผักผลไม้และ
ดอกไม ้
 Anatomical, physical, chemical, biochemical and 
physiological characteristics of fresh produce; factors 
affecting their postharvest changes; postharvest 
physiology; postharvest handling; storage; packaging and 
transportation of vegetables, fruits and flowers 
 
732-451     2(2-0- 4) 
กำรผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 
(Animal Production in Organic Farming Systems) 
 ความหมายของระบบเกษตรแบบอินทรีย์และการผลิตสัตว์
ในระบบเกษตรอินทรีย์ พันธุ์ อาหารและสิ่งแวดล้อมส าหรับการผลิต
สัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ การด าเนิน
ธุรกิจปศุสตัว์อินทรีย ์
 Definition of organic farming systems and animal 
production in organic farming systems; breeds, feeds and 
environment for animal production in organic farming 
systems; production system in organic farming; organic 
livestock business 
 
732-461     2(1-3- 2) 
วัตถุดิบอำหำรสัตว์ในท้องถิ่น 
(Local Feedstuff) 
 วัตถุดิบอาหารสัตว์ทีไ่ด้จากวสัดุทอ้งถิ่นที่ยังไม่ถูกน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างแพรห่ลายกรรมวิธีการผลิตและแนว
ทางการน ามาใช้ในอาหารสตัว ์
 Feedstuff from local materials that not popularly 
used in feed manufacturing; production processes and 
applications for animal feeding 

 
732-462     3(2-3- 4) 
กำรจัดกำรทุ่งหญ้ำและพืชอำหำรสัตว์ 
(Pasture and Forage Management) 
 ความส าคญัของทุ่งหญ้าและพืชอาหารสตัว์ชนิดของทุ่งหญ้า
และพืชอาหารสัตว์คณุค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์การจัดการ
และการบ ารุงทุ่งหญ้าส าหรับช่วงฤดูแล้งการปรับปรุงทุ่งหญ้าส าหรบั
เป็นพืชอาหารสตัว์คุณภาพสูงการผลิตหญ้าหมักและหญ้าแห้ง 
เครื่องมือและอุปกรณป์ัญหาเกี่ยวกับทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว ์
 Important role of forage crops and pastures; types 
of pastures and forages; nutritional value of forage; 
management and maintenance of pasture for dry season; 
pasture improvement for high quality forage; silage and 
hay production; tools and equipment; problems on 
pasture and forage 
 
732-471     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนสัตวศำสตร์ 
(Animal Biotechnology) 
 ความส าคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์และโภชนศาสตร์สตัว์ 
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการแปรรูปผลผลิตจากสตัว ์
 Important and benefits of biotechnology, 
application of biotechnology in animal production and 
animal nutrition; animal improvement and processing of 
animal products 
  
732-481     2(2-0- 4) 
เศรษฐศำสตร์เกษตร 
(Agricultural Economics) 
 ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์โครงสร้างการเกษตรของไทย
และปัญหาทางการเกษตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจดา้นการเกษตร
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร การตลาดและราคาสินค้า
เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดา้นการเกษตรการ
จัดการธุรกจิการเกษตร นโยบายการเกษตรของไทย 
 Importance of economics; agro-economic structure 
of Thailand and problems; agricultural economic 
developmental plans; agricultural production economics; 
marketing and agricultural product price; agricultural 



natural resources and environments; agribusiness 
management; agricultural policy of Thailand 
 
732-482     2(2-0- 4) 
หลักกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
(Principle of Agricultural Extension) 
 ความหมาย ปรัชญา ความส าคญั หลักและวิธีการส่งเสรมิ
การเกษตรการวางแผนด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการยอมรับของเกษตรกร 
การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 
 Definition; logic; importance; principles and 
methods of agricultural extension; agricultural extension 
planning according to learning strategies and farmer 
approval; evaluation of agricultural extension projects 
 
732-483     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำทำงกำรเกษตร 
(Agro-Ecology) 
 แนวความคิดทางนิเวศวิทยาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบ
นิเวศเกษตรเขตนิเวศเกษตรและการจ าแนก การวิเคราะห์พื้นที่ 
ระบบเกษตรระบบนิเวศเกษตรกับการพัฒนาเกษตรยั่งยืน
กรณีศึกษาระบบเกษตรและการปฏิบัติการภาคสนาม 
 Ecological concepts; agricultural ecological system 
concepts; agricultural ecological areas and identification; 
area analysis; agricultural system; agricultural ecology 
and sustainable agricultural development; case studies 
of agricultural system and field practice 
732-484     2(2-0- 4) 
กำรจัดกำรฟำร์ม 
(Farm Management) 
 หลักการเบื้องต้นในการจัดการฟาร์มทางการเกษตร การ
ประยุกต์การจดัการธุรกจิและเศรษฐศาสตร์เกษตรมาใช้ในธุรกิจ
การเกษตร ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตการจัดการผลผลิต และ
บัญชีฟาร์ม 
 Principles of farm management; application of 
business management and agro-economic for agricultural 
business; factors of production; production lines; product 
management and farm accounting 
 
732-485     2(2-0- 4) 

มำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑส์ตัว์ปลอดภัย 
(Safety and Standard of Farm and Animal 
Production) 
 มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานผลผลิต เนื้อ นม ไข่ โรคและเช้ือ
จุลชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์สตัว์ การใช้สารเคมี
ในการเลี้ยงสัตว์ สารตกค้าง และสารพิษปนเปื้อน การตรวจ
ผลิตภณัฑ์สตัว์ การศึกษานอกสถานท่ี 
 Standard of farm; standard of products, meat, milk 
and egg; diseases and microorganisms according to 
animal production and products; chemical use in animal 
raising; residuals and toxin; animal product inspection; 
field trip 
 
732-486     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีชีวภำพกำรเกษตรเบ้ืองต้น 
(Introduction to Agricultural-Biotechnology) 
 ค าจ ากัดความวิวัฒนาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตรการปรับปรุงพันธุ์พืชและสตัว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
และพันธุวิศวกรรม ปัญหาและการยอมรับต่อผลิตผลชีวภาพข่าวสาร
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและแนวทางการเผยแพรค่วามรู้
เพื่อเกษตรกร 
 Definition; evolution of biotechnology used for 
agriculture; animal and plant breed improvement by 
biotechnology and genetic engineering; problems and 
exception of biotechnology products; agricultural 
biotechnology news and publications 
 
732-491     3(0-9- 0) 
กำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(Research in Agricultural Technology) 
 การวิจัยเชิงทดลองหรือเชิงส ารวจด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ภายใต้ตามค าแนะน าของอาจารยห์รือผู้ทรงคณุวุฒิ มีการเสนอ
รายงานผลงานวิจัย 
 Experimental or survey research in agricultural 
technology under supervision of instructors or experts; 
presentation of research report 
 
732-492     1(0-3- 0) 
สัมมนำ 
(Seminar) 



 นักศึกษาน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือ
ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
 Student’s presentation on current issues or new 
research topics in agricultural technology 
 
732-493     2(2-0- 4) 
หัวข้อเลือกเฉพำะด้ำนกำรเกษตร 
(Selected Topics in Agriculture) 
 การเลือกศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางการเกษตร 
ซึ่งเป็นความต้องการของอาจารยแ์ละนักศึกษา 
 Selected topics in modern agriculture of interest 
to instructors and students 
 
กลุ่มวชิำเอกบังคับ  
741-211   กระบวนกำรแปรรูปยำง 3(3-0-6) 
 (Rubber Processing)  
 กำรผสมยำงเคมีเข้ำไปในยำงด้วยกำรใช้ลูกกลิ้งและเคร่ือง
ผสมแบบปิด กำรแปรรูปยำงด้วยกำรรีด กำรดันยำง  กำรอัดยำง
เข้ำพิมพ์ กำรอบยำงโดยใช้ไอน้ ำ กำรอบยำงโดยกำรใช้อำกำศ
ร้อน เทคนิคกำรอบยำงเพ่ือรักษำรูปทรงของยำง กำรอบยำงแบบ
กระบวนกำรต่อเนื่อง โดยกำรใช้เกลือเหลว กำรอบยำงโดยใช้
คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำ เทคนิคกำรออกสูตรยำงเมื่ออบแบบ
ขบวนกำรต่อเนื่อง กำรอำบผ้ำด้วยสำรละลำยยำง  
 Rubber mixing with two-roll mill and internal 
mixer; calendering; extrusion; moulding; steam curing;  
hotair curing; vulcanization technique for dimension 
stability; continuous curing by fluidised bed;  
microwave curing; compounding technique of 
continuous curing; spreading 
741-221   สำรเคมีส ำหรับยำง 1 2(2-0-4) 
 (Addtive for Rubbers I)  
 จุดประสงค์ของกำรใชส้ำรเคมีในยำง กำรวัลคำไนซ์ด้วย
ก ำมะถนั สำรเร่งกำรวัลคำไนซ์ สำรเร่งแซนเทต  
สำรเร่งไดไธโอคำร์บำเมต สำรเร่งไทยูแรม สำรเร่งไทอะโซล สำร
เร่งซัลฟีนำไมด์ สำรเร่งกัวนิดีน และสำรตัวเร่งอื่น ๆ กำรเสริมกัน
ของสำรเร่งกำรวัลคำไนซ์ สำรกระตุ้นกำรวัลคำไนซ์ โลหะ
ออกไซด์ กรดไขมัน ระบบกำรวัลคำไนซ์แบบต่ำง ๆ กำรวัลคำ
ไนซ์แบบปกติ กำรวัลคำไนซ์แบบเซมิอีวี กำรวัลคำไนซ์แบบอีวี 
กำรวัลคำไนซ์ยำงท่ีอุณหภูมิสูง กำรวัลคำไนซ์ด้วยเปอร์ออกไซด์ 
กำรวัลคำไนซ์ด้วยโลหะออกไซด์ กำรวัลคำไนซ์ด้วยเรซินกำรวัล

คำไนซ์ด้วยยูริเทน และกำรวัลคำไนซ์แบบอื่นๆ สำรต้ำน
ออกซิเดชัน สำรต้ำนโอโซน สำรต้ำนรีเวอร์ชัน 
 Compounding purpose; sulphur vulcanization; 
accelerators, xanthates, dithiocarbamates, thiurams, 
thiazoles, sulphenamides, guanidines, and other 
accelerators; synergism of accelerators; activators, 
metal oxides, fatty acids; vulcanization systems: 
conventional system, semi-EV system, EV system; high 
temperature curing; peroxide vulcanization; metal 
oxide vulcanization; resin vulcanization; urethane 
vulcanization; other vulcanizations; antioxidants; 
antiozonants; anti-reversion agents  
741-222   สำรเคมีส ำหรับยำง 2 2(2-0-4) 
 (Addtive for Rubbers II)  
 สำรตัวเติม สำรเสริมควำมแข็งแรง ได้แก่ เขม่ำด ำ ซิลิกำ 
นำโนเคลย์ สำรตัวเติมไม่เสริมแรง ได้แก่ แคลเซียมคำร์บอเนต 
แมกนีเซียมคำร์บอเนต เคลย์ ฯลฯ สำรช่วยแปรรูป สำรช่วย
กระจำยตัว สำรหล่อลื่น สำรท ำให้นิ่ม แฟคติส น้ ำมันหรือพลำสติ
ไซเซอร์จำกปิโตรเลียม น้ ำมันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ ำมัน
พวกเอสเทอร์ สีผสมยำง สำรฟู สำรป้องกันกำรติดไฟ ยำงรีเคลม 
สำรเคมีอื่นๆ 
 Filler; reinforcing fillers: carbon black, silica, 
nanoclay; non-reinforcing fillers: calcium carbonate, 
magnesium carbonate, clay; processing aids, 
dispersing agents, lubricants, softeners, factice; 
processing oils or plasticizers from petroleum, eco-
friendly oils, ester oils; colours; blowing agents; flame 
retardants; reclaimed rubber; other chemicals   
741-223 วัสดุยำง 1                             2(2-0-4)                                                                                        
 (Rubber Materials I) 
 บทน ำยำงธรรมชำติ และยำงสังเครำะห์ โครงสร้ำงทำงเคมี
และสมบัติทำงกำยภำพของยำง ยำงธรรมชำติ ยำงไอโซพรีน
สังเครำะห์ ยำงสไตรีน-บิวทำไดอีน ยำงบิวทำไดอีน ยำงบิวไทล์ 
ยำงอีพีเอ็ม และอีพีดีเอ็ม กำรออกสูตรและพัฒนำคุณสมบัติของ
ยำง  
 Introduction to natural rubber and synthetic 
rubber; relationships between chemical structure and 
physical properties of rubber; natural rubber; 
synthetic polyisoprene; styrene-butadiene rubber; 
butadiene rubber; butyl rubber; EPM and EPDM; 



formulation design and improvement of rubber 
properties  
741-230   เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Chemistry)  
 นิยำมและลักษณะส ำคัญของพอลิเมอร์ กำรสังเครำะห์พอ
ลิเมอร์แบบควบแน่น กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์แบบอนุมูลอสิระ 
แบบแอนไอออนิก แบบแคตไอออนิก และ แบบซีเกลอร์แนตตำ 
กลไกกำรเกิดปฏิกิริยำและจลศำสตร์ของกำรพอลิเมอไรซ์ เทคนิค
ของกำรพอลิเมอไรซ์ แบบบัลค์ แบบสำรละลำย แบบแขวนลอย 
และแบบอิมลัชนั กำรสังเครำะห์โคพอลิเมอร์ กำรตรวจสอบ
โครงสร้ำงและน้ ำหนักโมเลกลุของพอลิเมอร์ 
 
 Definition and characteristics of polymers; 
condensation polymerization; free radical 
polymerization; ionic polymerization (anionic and 
cationic); Ziegler-Natta polymerization; mechanism 
and kinetics of polymerization reaction; 
polymerization techniques (bulk, solution, suspension 
and emulsion); copolymerization; structural and 
molecular weight characterization of polymers  
741-232 เคมีอินทรีย์ส ำหรับเทคโนโลยียำง 3(0-6-0) 
 (Organic Chemistry for Rubber Technology)
  โครงสร้ำง กำรเรียกชื่อ และสมบติัของสำรอินทรีย์ สเต
อริโอเคมี กำรเตรียมและปฏิกิริยำของสำรประกอบ 
แอลิแฟติก แอลคิลแฮไลด์ แอโรแมติก แอลกอฮอล์ อิเทอร์ อิพอก
ไซด์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคำร์บอกซิลิก 
และอนุพันธ์กรดคำร์บอกซิลิก เอมีน ฟีนอล แอริลแฮไลด์ 
สำรประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
 Structure, nomenclature and properties of 
organic compounds; stereochemistry; preparation 
and reactions of aliphatic compounds, alkyl halides, 
aromatic compounds, alcohols, ethers, epoxides; 
aldehydes; ketones; carboxylic acids and carboxylic 
acid derivatives; amines; phenols; aryl halides; 
heterocyclic compounds 
741-233 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ส ำหรับเทคโนโลยียำง1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory for Rubber 
Technology)  
 เทคนิคปฏิบัติกำรทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำสมบัติทำง
กำยภำพของสำรประกอบอนิทรีย์ เช่น จุดหลอมเหลว จุดเดือด 

และกำรละลำย กำรท ำสำรอินทรีย์ให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่ำง ๆ เช่น 
กำรตกผลึก กำรกลั่น กำรสกัดและโครมำโทกรำฟี กำรเตรียมและ
ทดสอบปฏิกิริยำเคมีของสำรอินทรีย์ในรำยวิชำ 741-232 (เคมี
อินทรีย์ส ำหรับ เทคโนโลยียำง) กำรทดสอบหมู่ฟังก์ชัน 
 Laboratory practices on determination of some 
physical properties of organic compounds: melting 
point, boiling point and solubility; different methods 
of organic compound purification: crystallization, 
distillation extraction and chromatography; 
preparation and testing of organic compounds in 741-
232 (Organic Chemistry for Rubber Technology), 
including testing of functional groups 
741-241   ปฏิบัติกำรเทคโนโลยียำง 1          2(0-6-0) 
 (Rubber Technology Laboratory I)  
 กำรใช้เคร่ืองบดผสมสองลูกกลิ้ง กำรใช้เคร่ืองผสมแบบปิด 
กำรบดและกำรผสมยำงกับสำรเคมี กำรขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบ
อัด แบบฉีด กำรแปรรูปด้วยเคร่ืองเอ็กทรูด และเคร่ืองรีดแผ่น 
อุปกรณ์ทดสอบยำงที่ยังไม่วัลคำไนซ์ กำรหำค่ำควำมอ่อนตัว
เร่ิมต้นและกำรหำค่ำดัชนีควำมออ่นตัวด้วยเคร่ืองวัดควำมอ่อน
ตัวแบบเร็ว กำรหำค่ำควำมหนืดมูนี่ของยำงดิบและยำงผสม
สำรเคมี กำรหำระยะเวลำที่ยำงวัลคำไนซ์ก่อนก ำหนด ระยะเวลำ
กำรวัลคำไนซ์ และอัตรำกำรวัลคำไนซ์ด้วยเคร่ืองวัดกำรวัลคำ
ไนซ์ กำรวัดควำมถ่วงจ ำเพำะ 
 Use of two roll mill; use of internal mixer; 
rubber mastication and mixing with chemicals; 
forming by compression molding, injection molding; 
processing with extruder and calendar; testing 
devices for unvulcanized rubbers; determination of 
plasticity (Po) and plasticity retention index (PRI) by 
rapid plastometer; determination of Mooney viscosity 
of raw rubbers and rubber compounds; 
determination of scorch time, cure time, and cure 
rate by curemeter; determination of specific gravity 
741-251   ปฏิบัติกำรเคมีพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 
 (Polymer Chemistry Laboratory)  
 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์โดยวิธีกำรแบบบัลค์ แบบ
สำรละลำย แบบอิมัลชัน แบบแขวนลอย และแบบอิน-เตอร์เฟส 
กำรหำน้ ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์โดยกำรวัดควำมหนืด กำร
สังเครำะห์พอลิเมอร์จำกปฏิกิริยำระหว่ำงฟีนอลกับฟอร์มัลดีไฮด์
และระหว่ำงยูเรียกับฟอร์มัลดีไฮด์ กำรเตรียมยำงธรรมชำติดัด



แปรโครงสร้ำงทำงเคมี เช่น กรำฟต์โคพอลิเมอร์ของยำง
ธรรมชำติกับพอลิเมทิลเมทำคริเลท และยำงธรรมชำติอิพอกไซด์ 
 Synthesis of polymers by bulk, solution, 
suspension and emulsion polymerization techniques; 
interfacial polymerization; determination of viscosity-
averaged molecular weight of polymer; preparation 
of phenol-formaldehyde and urea-formaldehyde 
resins; chemical modification of natural rubber such 
as graft copolymer of natural rubber and poly 
(methyl methacrylate) and epoxidized natural rubber 
741-310   กำรทดสอบยำงทำงฟิสิกส์           2(2-0-4) 
 (Physical Testing of Rubbers)  
 มำตรฐำนกำรเตรียมชิ้นทดสอบ กำรทดสอบยำงไม่วัลคำ
ไนซ์ กำรหำอัตรำควำมเร็วในกำรวัลคำไนซ์ กำรไหลของยำง 
ควำมหนำแน่น ควำมแข็ง ควำมต้ำนทำนต่อกำรดึง ควำม
ต้ำนทำนต่อกำรกด เฉือน กำรกระเด้งตัว ควำมเสียดทำนและ
ควำมสึกหรอ กำรแตกขณะโค้งงอ ควำมร้อนเกิดขึ้นขณะกด กำร
พองตัวในสำรละลำย ควำมทนทำนต่ออุณหภูมิสูง และโอโซน 
 Standard for sample preparation; testing of 
unvulcanized sample; PO; PRI; cure time; flow 
properties; density; hardness; tensile strength;  
compression strength; shear strength; resilience; 
friction;  abrasion;  flex cracking;  heat build up;  
swelling in solvent;  heat and ozone resistance 
741-311   ผลิตภัณฑ์ยำง  3(3-0-6) 
 (Rubber Products)  
 สำยยำงยืด ยำงรัด กระเป๋ำน้ ำร้อน ยำงท่อ ยำงสำยพำน 
รองเท้ำ ยำงฟองน้ ำ ยำงรถยนต์และยำงใน ยำงล้อ อุปกรณ์กีฬำ 
ยำงแข็ง ยำงท่ีใช้งำนในทำงกำรแพทย์และอำหำร ยำงบุถัง
ส ำหรับอุตสำหกรรมเคมี ยำงลูกกลิ้ง 
 Rubber thread; rubber band; hot water bag; 
rubber hose; rubber belt; shoes; rubber sponge; 
rubber tire and tube; tire; sport goods; ebonite; 
rubber for medical and food applications; tank lining 
rubber for chemical industry; rubber roller 
741-313   ฟิสิกสข์องยำง 2(2-0-4) 
 (Rubber Physics)  
 รูปร่ำงโมเลกุลของยำง ควำมยืดหยุ่นอย่ำงยำง ทฤษฎี
เทอร์โมไดนำมิกส์ของควำมยืดหยุ่นอย่ำงยำง ทฤษฎีเชิง  โมเลกุล
ของควำมยืดหยุ่นอย่ำงยำง ทฤษฎีเชิงปรำกฏกำรณ์ของควำม

ยืดหยุ่นอย่ำงยำง สมบัติวิสโคอิลำสติกเชิงเส้น กำรคืบ กำรคลำย
ควำมเค้น สมบัตเชิงกลพลวัต แบบจ ำลองเชิงกล  ควำมแข็งแรง
ของยำง ควำมล้ำ ควำมเสียดทำนและกำรสึกหรอ 
 Conformations of rubber molecules; rubber-like 
elasticity; thermodynamic theory of rubber-like 
elasticity; molecular theory of rubber-like elasticity; 
phenomenological theory of rubber-like elasticity; 
linear viscoelastic properties; creep; stress relaxation; 
dynamic mechanical properties; mechanical models; 
rubber strength, fatigue, friction and wear 
741-321   วัสดุยำง 2                        2(2-0-4) 
 (Rubber Materials II)  
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงทำงเคมีกับสมบัติทำง
ฟิสิกสข์องยำงสังเครำะห;์ ยำงไนไตรล์ ยำงคลอโรพรีน ยำง
ซิลิโคน ยำงพอลิยูริเทน ยำงฟลูออโรคำร์บอน และยำงสังเครำะห์
ชนิดอื่น ๆ ส ำหรับกำรใช้งำนเฉพำะทำง กำรออกสูตรยำงและ
กำรปรับปรุงสมบัติของวัสดุยำง 
 Relationships between chemical structure and 
physical properties of synthetic rubbers; nitrile 
rubber; chloroprene rubber; silicone rubber; 
polyurethane rubber; fluorocarbon rubber; other 
specialty synthetic rubbers; formulation design and 
improvement of rubber materials properties 
741-322   ลำเท็กซ์เทคโนโลยี          2(2-0-4) 
 (Latex Technology)  
 สมบัติทำงเคมีและฟิสกิสของน้ ำยำง น้ ำยำงธรรมชำติ น้ ำ
ยำงสังเครำะห น้ ำยำงธรรมชำติโปรตีนต่ ำ สมบัติน้ ำยำงและกำร
ใช้งำน กำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำยำง วิธีกำรเก็บรักษำน้ ำยำง ควำม
เสถียรของน้ ำยำง กำรผลิตน้ ำยำงข้น กำรทดสอบคุณภำพของน้ ำ
ยำง สำรเคมีส ำหรับน้ ำยำง กำรเตรียมสำรเคมีที่ใช้ในน้ ำยำง 
กระบวน กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกน้ ำยำง เช่น กำรชุบ กำรหล่อ กำร
ท ำฟองยำง กำรใช้น้ ำยำงในกำรเคลือบเส้นใย กำรเคลือบผิว และ
กำรใช้งำนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 Chemical and physical properties of latex; 
natural rubber latex; synthetic lattices; DPNR latex; 
latex properties and applications; latex handling, 
preservative, and stability; production of 
concentrated latex; latex testing; chemicals for latex 
compounds and preparation of latex ingredients; 
process of making latex product: latex dipping, latex 



casting, latex foaming, latex textiles coating, latex 
surface coating and miscellaneous applications 
741-323   เคมียำง     2(2-0-4) 
 (Rubber Chemistry)  
 โครงสร้ำงทำงเคมีของโมเลกุลยำงธรรมชำติ สมบัติทั่วไป
และสมบัติเฉพำะของยำงธรรมชำติ กลไกกำรเสื่อม สภำพของ
ยำงธรรมชำติด้วยควำมร้อน ออกซิเจน และโอโซน กลไกป้องกนั
กำรเสื่อมสภำพของยำงอนุพนัธข์องยำงธรรมชำติ และกำรดัด
แปรโมเลกุล ปฏิกิริยำเคมีกำรวัลคำไนซ์แบบใช้ก ำมะถนัและสำร
ตัวเร่ง กลไกกำรวัลคำไนซ์ของยำงโดยใช้สำรเปอร์ออกไซด์ และ
โคเอเจนต์ กำรวัลคำไนซ์ยำงด้วยฟีนอลิกเรซิน และเทค- นิคอื่น 
ๆ กำรหำปริมำณพันธะเชื่อมโยงโดยวิธีทำงฟิสิกส์ 
 Chemical structure of natural rubber 
molecules; general and specific properties of natural 
rubber; degradation mechanism of natural rubber by 
heat, oxygen, and ozone; antidegradation mechanism 
of rubber; derivatives of natural rubber and its 
modifications; mechanism of sulphur vulcanization 
with and without accelerators; mechanism of rubber 
vulcanization with peroxide and co-agent; rubber 
vulcanization by phenolic resin and other techniques 
; determination of crosslink density by physical 
method 
741-324 กำรออกแบบสูตรยำง   2(2-0-4)                                                                                   
 (Rubber Compounding Design)                                                                                       
 ควำมสัมพันธข์องโครงสร้ำงและสมบัติของยำง 
องค์ประกอบและกำรเลือกสำรในสูตรยำง กำรปรับปรุงสมบัติ 
ทำงกำยภำพของยำงวัลคำไนซ์ กำรปรับปรุงสมบัติด้ำนควำม
ต้ำนทำนต่อกำรเสื่อมสลำยของยำงวัลคำไนซ์ กำรควบคุมสมบัติ
ด้ำนกำรแปรรูปของยำงคอมพำวด์ กำรออกสูตรเพ่ือให้ได้สมบัติ
ตำมข้อก ำหนด 
 Structure-property relationships of rubber; 
compounding ingredients and selections; 
improvement of physical properties of rubber 
vulcanizates; improvement of degradation resistance 
of rubber vulcanizates; control of compounds 
processability properties; compounding to specific 
requirement 
741-331  กำรวิเครำะห์พอลิเมอร์           2(2-0-4)                                                                          
   (Polymer Characterization) 

 กำรหำน้ ำหนักโมเลกุลและขนำดของพอลิเมอร์โดยวิธีกำร
วิเครำะห์หมู่ปลำย กำรวัดสมบัติคอลลิเกทีฟ กำรวัดควำมหนืด
ของสำรละลำยและกำรใช้เทคนคิเจลเพอร์มีเอชันโครมำโทกรำฟี 
กำรวิเครำะห์หำโครงสร้ำงและ องค์ประกอบของพอลิเมอร์โดยใช้
เทคนิคอินฟรำเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี และอัลตรำไวโอเลตวิสสิเบิล สเปกโทรสโกปี กำร
วิเครำะห์สมบัติเชิงควำมร้อนของพอลิเมอร์ กำรเสื่อมของพอลิ
เมอร์ สัณฐำณวิทยำของพอลิเมอร์ 
 Characterization of molecular weight and size 
of polymers by end group analysis; colligative 
property determination; viscosity of solution and gel 
permeation chromatography; characterization of 
structure and composition by infrared spectroscopy, 
nuclear magnetic resonance spectroscopy and ultra-
violet visible spectroscopy; characterization of 
thermal property and degradation of polymers; 
polymer morphology 
741-341   ปฏิบัติกำรเทคโนโลยียำง 2         2(0-6-0) 
 (Rubber Technology Laboratory II)  
 กำรวัดสมบัติกำรยืดและกำรฉีกขำดของยำง กำรวัดควำม
กระเด้งตัวและพลังงำนสูญเสีย กำรวัดควำมแข็ง กำรวัดควำม
ทนทำนต่อกำรสึกหรอ ควำมทนทำนต่อกำรหักงอและควำมล้ำ 
และควำมทนทำนต่อกำรบ่มเร่ง กำรวัดควำมร้อนสะสม กำรวัด
กำรผิดรูปถำวรเนื่องจำกกำรอัด กำรวัดสมบัติเชิงสถิตย์และ
พลวัตด้วยเคร่ืองเยิร์สเลย์  
 Measurement of tensile and tear properties of 
rubber; measurement of resilience and hysteresis; 
measurement of hardness; measurements of 
abrasion resistance, flex and fatigue resistance, and 
aging resistance; measurement of heat build up; 
measurement of compression set; measurement of 
static and dynamic properties with Yerzley 
oscillograph 
741-342   ปฏิบัติกำรเทคโนโลยียำง 3           2(0-6-0) 
 (Rubber Technology Laboratory III)  
 กำรออกสูตรยำงให้ได้สมบัติตำมต้องกำร กำรออกสูตร
ผลิตภัณฑ์ยำง ได้แก่ ดอกยำงรถยนต์ พ้ืนรองเท้ำ ยำงสปริง ยำง
รองคอสะพำน ยำงขอบกระจกรถยนต์ ยำงรัดของ ท่อยำงหม้อน้ ำ 
ยำงรองแท่นเคร่ือง สำยพำนล ำเลียง ฯลฯ กำรแก้ไขปัญหำ



เกี่ยวกับยำงผสมสำรเคมี กำรวำงแผนกำรทดลอง กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยำง ได้แก่ ยำงโอริง ยำงบีบมือ จำนรองแก้ว ฯลฯ 
 Rubber compounding design for specified 
properties; rubber product formulation: tyre tread, 
shoe soles, rubber spring,  bridge bearing pad, 
automotive windows gaskets, rubber band, radiator 
hoses, motor mounts, conveyor belt; troubleshooting 
in rubber compounding; experimental designs; 
rubber product processing: o-ring, hand squeezing 
rubber, rubber plate 
741-343   ปฏิบัติกำรลำเท็กซ์เทคโนโลยี       1(0-3-0) 
 (Latex Technology Laboratory)  
 กำรหำปริมำณของแข็งในยำง กำรหำปริมำณเนื้อยำงแห้ง 
กำรหำปริมำณยำงก้อนจับตัว กำรหำปริมำณด่ำงในน้ ำยำง  KOH 
Number  VFA number ควำมเสถียรเชิงกล ควำมหนืดของน้ ำ
ยำง  ควำมตึงผิว กำรเตรียมสำรเคมีส ำหรับน้ ำยำง กำร
ตรวจสอบคลอโรฟอร์มและกำรบวมพอง กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกน้ ำ
ยำงโดยกำรชุบกำรหล่อ และกำรตีฟอง 
 Determination of solid content; dry rubber 
content; coagulum content; alkalinity;  KOH Number; 
VFA number; mechanical stability; viscosity of latex; 
surface tension; latex chemical preparation; 
chloroform test and swelling test; latex dip goods by 
casting and foaming 
741-344  ปฏิบัติกำรวิเครำะห์ยำงและสำรเคมีผสมยำง                                                           
1(0-3-0) 
 (Analysis of Rubber and Rubber Chemical 
Laboratory) 
 กำรวิเครำะห์ยำงดิบ ยำงธรรมชำติ และยำงสังเครำะห์ 
กำรวิเครำะห์หำปริมำณและคุณภำพของตัวเติมในยำง กำร
วิเครำะห์สำรเคมีในยำงท่ีสำมำรถสกัดได้ด้วยอะซิโตน กำรหำ
ปริมำณของไนโตรเจน กำรหำปริมำณก ำมะกนัทั้งหมดและก ำมะ
กันอิสระ กำรหำปริมำณของเขมำ่ด ำ กำรวิเครำะห์หำปริมำณ
พันธะเชื่อมโยงแบบฟิสกิส์ กำรหำปริมำณควำมไม่อิ่มตัวในยำง 
กำรหำปริมำณ MBT ในสำร MBTS กำรหำปริมำณกรดในก ำมะ-
กัน 
 Analysis of raw rubbers, natural and synthetics; 
qualitative and quantitative analysis of filler;. analysis 
of chemicals extractable from rubber with acetone; 
determination of nitrogen; determination of total 

sulphur content and free sulphur content in rubber;  
determination of carbon black content;  
determination of crosslinking density by swelling and 
physic method; determination of unsaturation in 
rubber; determination of MBT in MBTS; determination 
of acidity in sulphur 
741-352  ปฏิบัติกำรวิเครำะห์พอลิเมอร์           1(0-3-0)                                                                  
 (Polymer Characterization Laboratory) 
 กำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับหัวข้อในวิชำ 741-331 กำร
วิเครำะห์พอลิเมอร์ เช่น กำรวิเครำะห์น้ ำหนักโมเลกลุของพอลิ
เมอร์โดยวิธีกำรวิเครำะห์หมู่ปลำยและวิธีกำรวัดควำมหนืดของ
สำรละลำย กำรวิเครำะห์หำโครง สร้ำงและองค์ประกอบของพอลิ
เมอร์โดยใช้เทคนิคอินฟรำเรดสเปกโทรสโกปีและนิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซ แนนซ์สเปกโทรสโกปี กำรวิเครำะห์สมบัติเชิงควำม
ร้อนของพอลิเมอร์ และสัณฐำนวทิยำของพอลิเมอร์ 
 Practical works designed in accordance with 
contents in 741-331: Polymer Characterization, such 
as characterization of molecular weight by end-group 
analysis and viscosity of polymer solution, 
characterization of polymer structures and 
compositions by infrared spectroscopy and nuclear 
magnetic resonance spectroscopy; characterization of 
thermal properties and polymer morphology 
741-461   สัมมนำ 1(0-2-1) 
 (Seminar)  
 สัมมนำกำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม และสัมมนำ
กำรวิจัยทำงเทคโนโลยียำง 
 Seminar in the field of training in rubber 
factory and current research topic in rubber 
technology 
741-471  กำรวิจัยทำงเทคโนโลยียำง 1              3(0-9-0) 
 (Research Project in Rubber Technology I) 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยียำงหรือพอลิเมอร์ ทั้งทำงวิจัย
ควำมรู้พ้ืนฐำนหรือกำรประยุกต์ เน้นกำรพัฒนำโรงงำน
อุตสำหกรรมในงำนทำงด้ำนยำงและพอลิเมอร์  
 Research in the field of rubber or polymer 
technology, either pure and applied research, 
emphasis on development of rubber and polymer 
industries 
741-480  ปฏิบัติกำรทักษะทำงช่ำงโรงงำน 1(0-3-0)                                                                        



 (Industrial Mechanic Skill Laboratory) 
 เคร่ืองจักรในอุตสำหกรรม กำรบ ำรุงรักษำ ควำมปลอดภัย
ในโรงงำน ระบบหม้อไอน้ ำ ระบบให้ควำมร้อนและหล่อเย็น 
ระบบไฟฟ้ำก ำลัง มอเตอร์ไฟฟ้ำ ระบบไฮดรอลิกและนิวมำติก 
ระบบส่งก ำลัง ระบบเกียร์ ระบบเฟือง กำรตัด กำรขึ้นรูป กำร
ตกแต่ง กำรกลึงและกำรเชื่อม ปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง 
 Industrial machinery; maintenance of machine; 
industrial safety; boiler system; heating and cooling 
system; electrical power system; electric motors; 
hydraulics and pneumatic system; power transmission 
system; gear and gear wheel system; cutting; shaping 
and fabricating; lathing and welding; related practical 
work 
741-482  กำรบริหำรงำนอุตสำหกรรมเบื้องต้น   2(2-0-4)                                                                  
 (Introduction to Industrial Management) 
 กำรจัดกำรองค์กร กำรควบคุม กำรคำดคะเน กำรวำงแผน 
กำรควบคุมคุณภำพ กำรปรับปรุงกำรวิจัยและพัฒนำกำรตลำด 
กำรควบคุมงบประมำณ  
 Organization management; control; forecast; 
planning; quality control; research improvement and 
marketing development; budget control 
 
 
2. กลุ่มวิชำเอกเลือก 
721-384 ควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม                                                                                
 2(2-0-4) 
 (Safety in Industry)  
 ควำมส ำคัญของควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม อันตรำย
และอุบัติเหตุในอุตสำหกรรม ควำมถี่และควำมรุนแรงของ
อุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ กำรป้องกันอันตรำยจำก
อัคคีภัยและสำรมีพิษ กำรก ำจัดสำรพิษและกำกอุตสำหกรรม 
นโยบำยและระบบกำรจัดกำรเกีย่วกับควำมปลอดภัย กฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในอตุสำหกรรม 
 Significance of industrial safety; hazard and 
accidents in industry; frequency and severity of 
accidents; equipment for accident prevention; hazard 
prevention from fire and toxic substances; disposal of 
toxic substances and industrial wastes; safety policy 
and management system; laws and regulations 
concerning safety in industry 

721-391 กำรควบคุมคุณภำพ       2(2-0-4)                                                                                  
(Quality Control) 
ควำมส ำคัญและวัตถุประสงคข์องกำรควบคุมคุณภำพ หลักสถิติท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมคุณภำพ เทคนิคกำรควบคุมคุณภำพเชิง
สถิติ แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงและยอมรับผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภำพใน
อุตสำหกรรม 
Benefits and objectives of quality control; principles 
of statistics for quality control; techniques for 
statistical quality control; plans for sampling and 
product acceptance; industrial quality systems 
721-484 กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรมและของเสียอนัตรำย                                                       
3(3-0-6) 
(Industrial and Hazardous Waste Treatment) 
 ของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ กรรมวิธี
ก ำจัดของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมด้วยกระบวนกำรทำง
ชีวภำพ ทำงกำยภำพและเคมี กำรจัดกำรของเสียอันตรำยและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กระบวนกำรลดปริมำณของเสียและกำรน ำ
ของเสียมำใช้ให้เกิดประโยชน์  
Types of industrial wastes; industrial waste treatment 
including biological, physical and chemical processes; 
hazardous waste management and related law and 
regulations; waste minimization and waste utilization 
741-111   เทคโนโลยียำงเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Introduction to Rubber Technology)  
 ยำงธรรมชำติและยำงสังเครำะห์ สำรเคมีส ำหรับยำง กำร
แปรรูปยำง กำรทดสอบสมบัติของยำง และผลิตภัณฑ์ยำง 
 Natural and synthetic rubber; rubber additives; 
rubber processing; rubber testing and rubber 
products 
741-312  วิศวกรรมยำง 2(2-0-4)                                                                                                    
 (Rubber Engineering)                                                                                                          
 กำรยืดหยุ่นของยำง สมบัติเชิงพลวัติของยำง ควำม
แข็งแรง ควำมล้ำ ควำมทนทำน ผลของสภำวะแวดล้อมกำร 
ออกแบบชิน้ส่วนยำง สปริงยำง กำรรับแรงอัด กำรรับแรงเฉือน 
กำรรับแรงอัดและเฉือน กำรรับแรงพลวัติ ยำงรองคอสะพำน ยำง
กันเขื่อน กำรควบคุมควำมสั่นสะเทือนและเสียง 
   Rubber elasticity; dynamic mechanical 
properties; strength; fatigue; durability; 
environmental effect; component design; rubber 
spring; compression loading; shear loading; combined 



compression and shear loading; dynamic loading; 
bridge bearing; fenders; vibrational and noise control 
741-314 กำรติดประสำนและกำว               2(2-0-4) 
(Adhesion and Adhesives)  
 หลักกำรยึดเกำะระหว่ำงสำร หน้ำท่ีของกำว สมบัติและ
ลักษณะของผิวสำร ทฤษฎีกำรติดประสำน กำรเปียกผิวและควำม
ตึงผิว เทคนิคกำรวัดควำมตึงผิว วิธีกำรเตรียมผิวของสำรก่อน
กำรติดประสำน เทคนิคกำรวัดกำรติดประสำน กำรวัด
คุณลักษณะของผิวสำร กำรออกแบบข้อต่อ, ชนิด สมบัติ กลไก
กำรยึดเกำะและกำรออกสูตรของกำวประเภทต่ำง ๆ ยำงติดเหล็ก 
ยำงติดผ้ำ 
 Principles of adhesion; function of adhesive; 
property and surface structure; adhesion theory; 
wettability and surface tension; surface tension 
measurement; surface treatment; adhesion testing; 
surface characterization; designing adhesive joint;  
type, property and bonding mechanism; formulation 
of adhesives; rubber-to-metal bonding; rubber-to-
textile bonding 
741-325   ยำงเบลนด์ 2(2-0-4) 
 (Rubber Blends)  
 ควำมหมำยและนิยำมศัพท์ บทน ำของยำงเบลนด์ สัณฐำน
วิทยำของยำงเบลนด์ ควำมเข้ำกันได้และเทอร์โมไดนำมิกส์ของ
กำรเข้ำกันได้ กระบวนกำรเตรียมยำงเบลนด์ กำรปรับปรุงสมบัติ
ของยำงเบลนด์จำกควำมหนืด อัตรำกำรวัลคำไนซ์ อันตรกิริยำ
ระหว่ำงผิวประจัญ และกำรเตรียมแบบรีแอคทีฟเบลนด์  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงและสมบัติของยำงเบลนด์ 
 Definition and terminology; introduction to 
rubber blends; morphology of rubber blends; 
compatibility and related thermodynamic; 
preparation of rubber blends; improvement of 
rubber blends properties from viscosity, vulcanization 
rate, interfacial interaction and reactive blend; 
structure-property relationship of rubber blends 
741-332   พอลิเมอร์เชิงประกอบ 2(2-0-4) 
 (Polymer Composites)  
 ควำมรู้พ้ืนฐำนและวิวัฒนำกำรของวัสดุเชิงประกอบสำร
เสริมแรง เช่น เส้นใยสมรรถนะสงูและสำรเสริมแรงนำโน เมท
ริกซ์พอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของสำรเสริมแรงชนิดเส้นใย รูปร่ำง
ของเส้นใยในพอลิเมอร์เชิงประกอบ สมบัติเชิงกลและ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติและโครงสร้ำงของพอลิเมอร์เชิง
ประกอบชนิดใช้เส้นใยเสริมแรง กำรยึดติดระหว่ำงเส้นใยกับเมท
ริกซ์ในพอลิเมอร์เชิงประกอบ ควำมเหนียวและสมบัติเชิงควำม
ร้อนของพอลิเมอร์เชิงประ- กอบ เสริมแรงด้วยเส้นใย  
กระบวนกำรผลิตพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กำร
ประยุกต์ใช้พอลิเมอร์เชิงประกอบ 
 Fundamental background and evolution of 
composite materials; reinforcements i.e., high 
performance fibers and nanoreinforcements; 
polymer matrix; mechanical properties of fiber; fiber 
architecture in polymer composites; mechanical 
properties and structure-property relationship of 
fiber reinforced polymer composites; fiber-matrix 
adhesion in polymer composites; toughness and 
thermal properties of fiber reinforced polymer 
composites; fabrication and application of fiber 
reinforced polymer composite 
741-410  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยียำง   2(2-0-4) 
 (Progress of Rubber Technology)  
 ควำมก้ำวหน้ำในวงกำรยำง ด้ำนกำรสังเครำะห์ยำง กำร
ท ำผลิตภัณฑ์ยำงกำรแปรรูปยำงและเทคนิคต่ำง ๆ 
 Progress of rubber technology in synthesis 
methods; product developments; process 
development and modern techniques 
741-412   กำรเสริมแรงของยำง                  2(2-0-4) 
 (Reinforcement of Elastomers)  
 ควำมแข็งแรงของยำงดิบ ระบบกำรเสริมแรงของยำง  
กำรเสริมแรงของยำงด้วยสำรเติมอนุภำคและทฤษฏี ทฤษฎกีำร
แยกเฟสและกำรเสริมแรงของเทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์ กำร
เสริมแรงของยำงโดยกำรแยกเฟสซึ่งเหนี่ยวน ำโดยกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี กำรเสริมแรงของยำงด้วยสำรตัวเติมที่มี
โครงสร้ำงเป็นแผ่น  กำรเสริมแรงของยำงด้วยท่อคำร์บอน 
 Strength of raw rubber; reinforcing systems; 
reinforcement of rubbers by particulate filler and 
theoretical background; phase separation theory and 
reinforcement of thermoplastic elastomers; 
reinforcement of rubbers by reaction-induced phase 
separation, layered fillers, and by carbon nanotube 
741-431  เทคโนโลยีเบ้ืองต้นทำงพลำสติก       2(2-0-4) 
 (Introduction to Plastic Technology)  



 พ้ืนฐำนทำงเคมีของพลำสติก กำรจ ำแนกประเภทของ
พลำสติก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงและสมบัติ ชนิดสมบัติ
และกำรใช้งำนของพลำสติกที่มกีำรใช้งำนแพร่หลำยและ
พลำสติกวิศวกรรม สำรเคมีที่ใช้ในกำรคอมพำวด์พลำสติก กำร
คอมพำวด์พลำสติก กระบวนกำรแปรรูปพลำสติก พลำสติกกับ
สิ่งแวดล้อม กำรคัดเลือกวัสดุพลำสติก และกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ทำงพลำสติกในยุคปัจจุบนั  
 Basic chemistry of plastics; classification of 
plastic; structure and property relationship; types 
property and application of commodity and 
engineering thermoplastics; plastic additives; plastic 
compounding; plastic processing; plastics and 
environment; plastic material selection and recent 
development in plastic technology 
741-432   เทคโนโลยีพอลิยูริเทน         2(2-0-4) 
 (Polyurethane Technology)  
 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพอลิยูริเทน หลักพ้ืนฐำนทำงเคมี
และทำงกำยภำพของพอลิยูริเทน วัตถุดิบ กำรแปรรูป พอลิยูริเท
นโฟม พอลิยูริเทนในรูปของแข็ง พอลิยูริเทนน้ ำ กำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงและสมบัติของพอลิยูริเทน สีและสำรเคลือบพอลิยูริเทน 
กำวพอลิยูริเทน เส้นใยพอลิยูริเทน พอลิยูริเทนและสิ่งแวดล้อม 
 Background of polyurethanes; chemical and 
physical principles of polyurethanes; raw materials;  
polyurethane processing;  polyurethane foam; solid 
polyurethane; waterborne polyurethane; analysis of 
structure and properties of polyurethanes; 
polyurethane paints and coatings; polyurethane 
adhesives; polyurethane fibers; polyurethanes and 
environment 
741-434   เคมีคอลลอยด์                 2(2-0-4) 
 (Colloid Chemistry)  
 ชนิดของคอลลอยด์ สมบัติของผิวของคอลลอยด์ กำรดูด
ซึมของผิว กำรหำขนำดอนุภำค ประจุของคอลลอยด์ ควำม
เสถียร ทฤษฎีดีแอลวีโอ กำรจับตัวของคอลลอยด์ โครงสร้ำงของ
ฟองและอีมัลชั่น 
 Types of colloid; properties of colloid surface;  
surface absorption;  determination of particle size; 
charge of colloid;  colloid stability; DLVO theory;  
colloid destabilization;  structure of foam and 
emulsion 

741-435   รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 (Polymer Rheology)  
 บทน ำ กำรวัดควำมเค้นและควำมเครียด  สมบัติทำงกล
ของพอลิเมอร์ สมบัติทำงวิสโคอีลำสติก ควำมหนืดของของไหล
ประเภทนิวโตเนียนและนอนนิวโตเนียน กำรไหลแบบเฉือน แบบ
ยืดและกำรวัด ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อควำมหนืดและกำรไหลแบบ
เฉือนและแบบยืด กำรไหลของพอลิเมอร์หลอมผ่ำนชอ่งเล็กๆและ
ที่มีรูปทรงแบบช่องสี่เหลี่ยม และช่องกลม พฤติกรรมกำรไหลใน
เคร่ืองแปรรูปชนิดต่ำงๆ เช่น เคร่ืองเอกทรูด  เคร่ืองฉีดเข้ำเบ้ำ
และเคร่ืองเป่ำ  
 Introduction; measurement of stress and strain; 
mechanical properties of polymers; viscoelastic 
properties; viscosity of Newtonian and non-Newtonian 
fluids; shear flow, elongational flow and 
measurements; various factors affecting viscosity, 
shear and elongational flows; flow in capillary: slits 
and dies; flow properties of polymer melts in 
extrusion, injection molding and blow molding 
741-436  เทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์         2(2-0-4) 
 (Thermoplastic Elastomers)  
 นิยำม โครงสร้ำง และกำรจ ำแนกประเภทของเทอร์โม
พลำสติกยืดหยุ่น โคพอลิเมอร์แบบบล็อก พอลิเมอร์-    เบลนด์ 
ของอิลำสโตเมอร์และเทอร์โมพลำสติก เทอร์โมพลำสติกอิลำสโต
เมอร์ชนิดอื่น ๆ กำรใช้งำนเทอร์โม-พลำสติกอิลำสโตเมอร์ กำรวัล
คำไนซ์แบบไดนำมิกส์ 
 Definition, structure classification of 
thermoplastic elastomers; block copolymers; 
thermoplastic elastomer blends; other thermoplastic 
elastomers; application of thermoplastic elastomers; 
dynamic vulcanization 
741-437 เทคโนโลยีรีไซเคิลยำง   2(2-0-4)                                                                      
 (Rubber Recycling Technology)  
 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรรีไซเคิล กระบวนกำรรี
ไซเคิลยำงโดยวิธีกำรรีเคลมและวิธีกำรดีวัลคำไนซ์ทั้งทำง
กำยภำพและทำงเคมี กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรรีไซเคิล กำร
วิเครำะห์และทดสอบสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของยำงรี
ไซเคิล  กำรประยุกต์ใช้ยำงรีไซเคิลในอุตสำหกรรม 
 Advanced recycling technology; rubber 
recycling methods: reclamation and de-vulcanization 
via physical and chemical processes; characterization 



of recycling efficiency; characterization and testing of 
physical and chemical properties of recycled rubber; 
application of recycled rubber in industries 
741-472  กำรวิจัยทำงเทคโนโลยียำง 2         3(0-9-0) 
 (Research Project in Rubber Technology II)
  กำรวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยียำงหรือพอลิเมอร์ ทั้ง
ทำงวิจัยควำมรู้พ้ืนฐำนหรือกำรประยุกต์ เพ่ือเน้นกำรพัฒนำ
โรงงำนอุตสำหกรรมยำงและพอลิเมอร์    
 Advanced research in the field of rubber or 
polymer technology either pure and applied 
research, emphasis on development of rubber and 
polymer industries 
741-481   กำรเขียนแบบเบื้องต้น 2(1-3-2) 
 (Introduction to Drawing)  
 เคร่ืองมือและกำรใช้ กำรเขียนรูปทำงเรขำคณิต กำรเขียน
ตัวหนังสือ กำรสเกตภำพ กำรวำดรูปหน้ำตัด กำรเขียนภำพ
ด้ำนข้ำง กำรก ำหนดขนำดและควำมเท่ียงตรง คอมพิวเตอร์
ช่วยงำนเขียนแบบ 
 Instruments and uses;  geometrical drawing; 
alphabet drawing;  sketching; cross-section drawing; 
side drawing; dimension and precision; Computer 
aide drafting 
741-483   กำรตลำดเบ้ืองต้น    2(2-0-4)                          
 (Introduction to Marketing)  
 ระบบกำรตลำด กำรตลำดในระดับมหภำคและจุลภำค 
สิ่งแวดล้อมทำงกำรตลำดที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ กำรประยุกต์
เครือข่ำยทำงกำรตลำดผู้บริโภค กระบวนกำรเกี่ยวกับส่วนผสม
ทำงกำรตลำด ส่วนผสมเกี่ยวกับผลิต- ภัณฑ์ ช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยและด้ำนรำคำ วิธีกำรวิจัย
ตลำด 
 Marketing system; micro and macro marketing; 
uncontrollable marketing environment;  network-
based marketing;  marketing mixer process;  product 
mix, distribution channels, sales promotion and price;  
marketing research methods 
741-484   เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 2(2-0-4) 
 (Engineering Economics)  
 กำรวิเครำะห์เชิงเศรษฐศำสตร์ ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย กำร
วิเครำะห์จุดคุ้มทุน ค่ำของเงินที่เปลี่ยนตำมเวลำ กำรแก้- ปัญหำ
ดอกเบี้ย ค่ำเงินต้นเทียบเท่ำปีปัจจุบัน กำรหำอัตรำผลตอบแทน 

อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่ำเสื่อมรำคำกำรศึกษำ กำร
ทดแทนของทรัพย์สิน กำรวิเครำะห์ควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในเชิงเศรษฐศำสตร์ กำรวิเครำะห์ภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่
แน่นอน กำรวิเครำะห์ส่วนซึ่งไม่สำมำรถประเมินตัวเลขแท้จริงได้ 
 Economical analysis; cost;  analysis of break 
even;  value of money as time; interest problem;  net 
present value;  rate of  return;  ratio of return and 
investment; depreciation; replacement; sensitivity 
analysis in economic studies; evaluation under risk 
and uncertainty; evaluation of intangibles 
741-485   กำรบริหำรงำนบุคคล 2(2-0-4)                      
 (Personnel Management)  
 กำรจัดกำรองค์กร เป้ำหมำยของแผนกบุคคล หน้ำที่และ
กำรจัดกำรของแผนกบุคคล กจิกรรมส่งเสริมสวัสดิกำรของ
พนักงำน กำรยกระดับพนักงำน กำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน ควำม
ร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับคนงำน  
 Organization managerment; aim of personnel 
section; function and management of personnel 
department; activities promoting staff welfare; 
upgrading staff; staff training; cooperation between 
managing staff and workers 
741-486   กำรควบคุมกระบวนกำรโดยคอมพิวเตอร์
 2(2-0-4) 
 (Computer Process Control)  
 ทรำนสติวเซอร์ส ำหรับวัดควำมดัน อุณหภูมิ ควำมเค้น 
กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง ควำมเป็นกรดด่ำง ควำมเร็วเชิงมุมควำมเร็ว
เชิงเส้นและกำรเร่ง ส่วนประกอบทำงเคมี ระดับกำรไหล กำรเปิด-
ปิดระบบ กำรเชื่อมต่อทรำนสติวเซอร์กับคอมพิวเตอร์ กำรเก็บ
และแสดงผลข้อมูล กำรควบคุมกระบวนกำรด้วยคอมพิวเตอร์ 
CAD, CAM 
 Transducer for measuring pressure, 
temperature, stress, displacement, pH, angular and 
linear speed and acceleration, chemical composition, 
flow level, torque; interfacing of transducers; data 
acquisition and display; computer control, CAD, CAM 
741-487   กำรสื่อสำรเชิงเทคนิค 2(2-0-4) 
 (Technical Communication)  
 กำรเขียนรำยงำนเชิงเทคนิคเพ่ือวิชำชีพเทคโนโลยียำงกำร
สร้ำงโปรแกรมน ำเสนอที่มีคุณภำพกำรออกแบบรูปภำพ ตำรำง 



และกรำฟ ส ำหรับข้อมูลเชิงเทคนิค กำรออกแบบโปสเตอร์และ
กำรน ำเสนอปำกเปล่ำส ำหรับงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
 Writing technical or scientific report for rubber 
technology carceer; creating effective powerpoint 
presentation; design of graphics, figures and diagrams 
for technical data; poster design and oral 
presentation for scientific research 
741-488  ยำงและกำรออกแบบเชิงสร้ำงสรรค์ 2(2-0-4) 
 (Rubber and Creative Design)  
 พ้ืนฐำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำง 
รูปแบบและสมบัตขิองวัสดุยำง กำรใช้สีในผลิตภัณฑ์ยำง กำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ยำงเชิงสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ยำง 
 Fundamental of making rubber products; 
rubber product processing; types of rubber materials 
and basic properties; colors in rubber products; 
creative design of rubber products; creating rubber 
product prototype  
 
ค. หมวดวิชำเพ่ิมประสบกำรณ์วิชำชีพ 
741-401 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(0-2-1) 
 (Cooperative Education Preparation)  
  
 หลักกำร แนวคิด และระเบียบขอ้ปฏิบัติ เทคนิคในกำร
สมัครเข้ำสถำนประกอบกำร ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร กำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพของ
สำขำวิชำ ประกอบด้วย กำรพัฒนำบุคลิกภำพ ภำษำอังกฤษ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ กำรท ำงำนเป็น
ทีม และระบบบริหำรงำนคุณภำพในสถำนประกอบกำร กำร
เตรียมโครงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ได้แก่ กำรเขียนโครงร่ำง 
กำรสืบค้นข้อมูล วิธีกำรเขียนรำยงำน และเทคนิคกำรน ำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำร   
 Principle, concept, and regulations; techniques 
for job application; basic workplace skills; 
professional improvements in field of study: 
personality development, English proficiency, 
information technology, communication, social 
relations, teamwork, and efficient administration 
system; preparation in scientific research: proposal 

writing, data investigation, report writing and 
academic presentation techniques 
741-402   กำรฝึกงำน 300 ชั่วโมง 
 (Field Work)  
 กำรฝึกงำนทำงด้ำนเทคโนโลยียำง พอลิเมอร์ หรือสำขำท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง 
 Practical work in rubber technology; polymer 
technology or related fields for at least 300 hrs 
741-403    สหกิจศึกษำ               6(0-36-0) 
 (Cooperative Education)  
 กำรปฏิบัติงำนจริง และท ำวิจัยโครงงำนทำงด้ำน
เทคโนโลยียำง ณ สถำนประกอบกำร ภำยใต้กำรดูแลและแนะน ำ
ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำสหกิจศกึษำและที่ปรึกษำจำกสถำน
ประกอบกำร กำรรำยงำน/กำรน ำเสนอ ผลส ำเร็จโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  
 Patrice work experience and research project in 
rubber technology, under supervision of co-operative 
education adviors and employers reports and 
presentation 
 
746-114     3(3-0- -6) 
คณิตศำสตร์ 2 
(Mathematics II) 
 ปริพันธ์ไม่จ ากดัเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต และการประยุกต์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรมอนันต ์อนุกรมก าลัง 
 Indefinite integrals; definite integrals and 
applications; improper integrals; infinite series; power 
series 
 
746-242     3(3-0- 6) 
สมกำรเชิงอนุพนัธ์สำมัญ 
(Ordinary Differential Equations) 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกตส์มการเชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรยีร์ ข้อปัญหาค่าขอบ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 First order differential equations; second order 
differential equations; high order differential equations 
and applications; differential equations with variable 



coefficients; system of linear differential equations; 
Laplace transform and its application; Fourier series; 
boundary value problems; introduction to partial 
differential equations 
 
747-101     3(2-2- 5) 
สถิติในชีวิตยุคใหม ่
(Statistics in Modern Life) 
 ค าถามที่สนใจศึกษา ประชากรเปา้หมาย กลุม่ตัวอย่างของ
การศึกษา ประเภทของข้อมูล วิธกีารกราฟ เทคนิคการน าเสนอ
ข้อมูลและการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลและ การสรุปข้อมลู การ
แจกแจงปกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยและสดัส่วนช่วงความเชื่อมั่น 
การทดสอบสมมตุิฐานการเปรียบเทียบข้อมูลความสัมพันธ์เชิงเส้น 
การทดสอบ goodness-of-fit การทดสอบความเป็นอิสระ 
 Question of interest, target population, sample; 
types of study and data; graphical methods; data 
presentation and communication techniques; data 
analysis and summarizing, normal distribution, 
distributions of means and proportion, confidence  
intervals; hypothesis testing; data comparisons, linear 
relations; goodness-of- fit test, independence test 
 
747-221     3(2-3- 4) 
ควำมน่ำจะเป็น 
(Probability) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ

แจกแจงของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย โมเมนต์ ฟังก์ชันก่อก าเนิด

โมเมนต์ ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น ทฤษฎีขีดจ ากัดส่วนกลาง กฎ

จ านวนมาก 

 Introduction to probability; random variable; 

distribution of random variable; expected value; 

moment; moment generating function;  likelihood 

function;  central limit theorem; law of large numbers 

 
747-231     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะห์ทำงประชำกร 
(Demographic Analysis) 
 ความหมายของประชากร  แนวคิดทางประชากรศาสตร์  

ข้อมูลทางประชากร  องค์ประกอบทางด้านประชากรศาสตร์ การ

เปลี่ยนแปลงประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น 

ตารางชีพ  การฉายภาพประชากร นโยบายทางด้านประชากร 

Population definition; population theory; 

demographic data; population composition; population 

transition; fertility; mortality; migration; life table; 

population projection; population policy 

 
747-322     3(2-3- 4) 
กำรส ำรวจตัวอย่ำง 
(Sample Survey) 
 การส ารวจตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น
และไม่ใช้ความน่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนในการส ารวจตัวอย่าง 
การค านวณขนาดตัวอย่างการสรา้งแบบสอบถามความถูกต้องและ
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
 Sample survey, probability sampling and non-
probability sampling, sampling error, sample size 
calculation, questionnaire construction and reliability of 
question 
 
747-325     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะหห์ลำยตัวแปร 
(Multivariate Analysis) 
 การแจกแจงหลายตัวแปร การประมาณค่าพารามิเตอร์ 

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก  การ

วิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล 

Multivariate distributions; parameter estimation; 

hypothesis testing; principal component analysis; factor 

analysis; discriminant analysis; cluster analysis; canonical 

correlation analysis 

 
747-332     3(2-3- 4) 
แผนแบบกำรทดลอง 
(Experimental Design) 
 หลักเบื้องต้นที่ใช้ในการก าหนดแผนแบบการทดลอง 
แผนแบบการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์แผนแบบการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ในบล็อกแผนแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์แผนแบบ



การทดลองแบบแฟคตอเรียลแผนแบบการทดลองแบบสปลติพล๊อต 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 Principles of experimental design; completely 
randomized design; completely randomized block 
design; latin squared design; factorial design; split plot 
design; covariance analysis 
 
747-333     3(2-3- 4) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
 ค าถามวิจัย การวางแผนและขั้นตอนการวิจัยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การเขียนรายงานการใช้วิธีการ
ทางสถิติในการวิจัยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติในการ
วิจัย การวิจัยเฉพาะเรื่อง 
 Research questions; Research planning and 
procedures; data collection and analysis; report writing; 
statistics use in research; use of statistical programming 
package; special topic research 
 
747-335     3(2-3- 4) 
อนุกรมเวลำ 
(Time Series) 
 ตัวแบบความน่าจะเป็นส าหรับอนกุรมเวลาการประมาณค่า
ในโดเมนของเวลาการพยากรณภ์าวะคงสภาพในโดเมนของความถี่  
การวิเคราะหส์เปกตรัมกระบวนการแปรผัน 2 ทาง ระบบเชิงเส้น 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
 Probability model for time series; value estimating 
in domain of time; forecasting stable state in domain of 
frequency; spectrum analysis; 2-ways linear variation 
process; linear system; using computer program in  
time series analysis 
 
747-339     3(2-3- 4) 
ตัวแบบทำงสถิติ 
(Statistical Modeling) 
 การสร้างตัวแบบโดยใช้การถดถอยเชิงเดียว การถดถอยพหุ
นามการถดถอยโลจสิติกส์ การสรา้งตัวแบบ และการประยุกต์ 
 Modeling using simple regression, multiple 
regression, logistic regression; modeling and applications 
 

747-435     3(2-3- 4) 
เทคนิคกำรออฟติไมซ์ 
(Optimization Technique) 
 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดแบบต่าง ๆ การใช้เทคนิคการค้นหา 
การโปรแกรมเชิงเส้นส าหรับวิธีการซิมเพล็กซ์ การโปรแกรมพลวัต 
การหาวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับปญัหาการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ด 
 Variety of optimization; using searching technique; 
linear programming for simplex method; dynamic 
programming; finding optimal method for optimization 
problems 
748-101     3(2-2- 5) 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Information Technology) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลและการ
ประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็และการประยุกต์
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจรยิธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 Introduction to computers, database and 
applications, information system management, data 
communication and computer network, internet and 
applications, use of software packages, ethics for 
computer users and network 
 
748-111     2(2-0- 4) 
กฎหมำยและจริยธรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Laws and Ethics in Information Technology) 
 กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารการกระท าความผดิที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา จรยิธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทัศนคต ิ
และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ความส าคัญ
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 Laws on computers, information technology, and 
communications; computer-related crimes; electronic 
transaction and relevant technology; intellectual 
properties; computer ethics; attitudes and practices for 
computer professions; significance of computer 
technology and information technology on country’s 



economic and social 
 
748-121     3(2-3- 4) 
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ และหลักการเขียนโปรแกรมชนิดของ
ข้อมูลแบบพ้ืนฐาน ข้อมูลแบบโครงสร้าง นิพจน์ค าสั่งในการเขยีน
โปรแกรม โครงสร้างแบบเลือก แบบวนโปรแกรมย่อย และ
พารามิเตอร์ การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสร้างขั้นตอนวิธีการ 
กระบวนการแก้ปญัหาด้วยคอมพวิเตอร์การเขียนเอกสารประกอบ
โปรแกรมแนะน าภาษาคอมพิวเตอร์แบบโครงสร้าง 
 Computer language and principle of computer 
programming; basic data type; data structure; expression 
command; selection structure; loop; procedure and 
parameter; structure programming; algorithms solving 
problem using computer; documentation and 
introduction to structure programming language 
 
748-222     3(2-3- 4) 
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
(Computer Programming II) 
 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างแนะน าการโปรแกรม
เชิงวัตถุ การแก้ไขปัญหาและการออกแบบขั้นตอนวิธี การเขียน
โปรแกรมที่ดี การทดสอบและการตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม การศึกษาข้ันตอนวิธีแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น 
 Principles of procedural programming; introduction 
to object-oriented programming; problem solving and 
algorithm design; good programming concept; testing and 
debugging; study of some numerical algorithms and basic 
algorithm analysis 
 
748-225     3(2-3- 4) 
โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี
(Data Structure and Algorithms) 
 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิงค์ลสิต์ แสตก คิว 
ทรีและกราฟ การประยุกต์ใช้ การเรียงล าดับ การค้นหาการ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี และการจัดการหน่วยความจ า 
 Concept of data structure; array, linked list, stack, 
queue, tree and graph; applications of data structure; 

sorting; searching; algorithm analysis; memory 
management 
 
748-234     3(3-0- 6) 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 
 วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบวิธีการเขียน
โปรแกรม การทดสอบ การบ ารุงรกัษาเครื่องมือในการเขียน
โปรแกรม สภาพแวดล้อมในการพัฒนาการประมาณค่าใช้จ่าย 
เอกสารและคูม่ือและการควบคมุโครงการทางซอฟต์แวร ์
 Software development life cycle; software design, 
programming methodology; program testing; software 
maintenance; programming tool; software development 
environment; cost estimation; documentation and 
software manual; software project management 
 
748-312     3(3-0- 6) 
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติกำร 
(Computer Architecture and Operating Systems) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัิการโดยครอบคลุมเนือ้หาเกี่ยวกับการแทนค่าข้อมลูใน
คอมพิวเตอร์ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับตรรกะแบบดิจติอลองค์ประกอบ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจ า 
หน่วยน าเข้าและแสดงผลข้อมูล ชุดค าสั่งเส้นทางข้อมูลและการ
ควบคุม รีจสีเตอร์และวิธีการอ้างอิงต าแหน่งประวัติและวิวัฒนาการ
ของระบบปฏิบัติการการจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผล
กลางการจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการ
ดิสก์ลักษณะของภาวะติดตาย การป้องกัน และหลีกเลีย่งและการ
จัดการโปรเซส 
 Basic concepts of computer architecture and 
operating systems; machine representation of data; 
fundamentals of digital logic; CPU, memory and I/O units; 
instruction sets; data path and control; registers and 
addressing modes; history and evolution of operating 
systems; file systems: CPU scheduling, memory  
management, virtual memory, disk scheduling, deadlock 
characterization, prevention and avoidance; process 
management. 
748-313     3(3-0- 6) 
กำรสื่อสำรข้อมลูและเครือข่ำย 



(Data Communication and Network) 
 พื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมลู 
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซอร์กิต และแพกเกตสวติชิง 
สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ ชุดโปรโตคอล TCP/IP 
มาตรฐานโปรโตคอลเครือข่าย การสื่อสารไร้สาย ความปลอดภยับน
เครือข่าย 
 Basic communication theory; components of data 
communication; type of computer networks; circuit and 
packet switching; client-server architecture; network 
layers; TCP/IP reference model; network protocols; 
wireless communication; network security 
 
748-323     3(2-3- 4) 
กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object- Oriented Progrmming) 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุวัตถุ ชนิดของข้อมูล 
การบดบังข่าวสาร คลาส และตัวอย่าง ข้อความ วิธี โพลีมอร์ฟิซึม 
อินเฮอริแทนซ์ แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถ ุ
 Concept of object-oriented programming; object; 
abstract data type; information hiding; class and instance; 
message; method; polymorphism; inheritance; object-
oriented software development concept 
 
748-332     3(2-3- 4) 
ระบบฐำนข้อมูล 
(Database System) 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงล าดับช้ัน 

ฐานข้อมูลเชิงเครือข่าย  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การปรับโครงสร้าง

ฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้อธิบายข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล 

การจัดการข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล ความถูกต้อง

และเช่ือถือได้ของข้อมูล และกรณีศึกษา 

Introduction to database concept; hierarchical 

database; networking database; relational database; 

database normalization; data description language; data 

analysis and design; data management; data file security; 

accuracy and reliability of data; case study 

748-333     3(3-0- 6) 
กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบเชิงวัตถุ 

(Object Oriented Analysis and Design) 
 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบในเชิงวัตถุทฤษฎีและกรรมวิธี
ของการออกแบบเชิงวัตถุการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การ
วิเคราะหร์ะบบการออกแบบระบบ การจัดท าเอกสารด้วย UML 
 Systems analysis and development in the object 
oriented paradigm; theory and methods of the object 
oriented modeling; requirements analysis; systems 
analysis; systems design; documentation using UML 
 
748-335     3(3-0- 6) 
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์และกำรจัดกำร 
(Software Development and Management) 
 เทคนิคการเป็นผู้น าทีม บทบาทผูน้ าโครงการการบริหาร
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การท าสญัญากบัลูกค้า 
ละค่าใช้จ่าย การวางแผนโครงการและการจัดการการบริหาร
โปรแกรมเมอร์ การจัดท าเอกสาร การทดสอบและบ ารุงรักษา 
 Team leading techniques; project leader roles; 
enterprise software project management; negotiation and 
contract agreement with customer; proposal and 
requirements; time and cost estimation; project planning 
and management; programmer management; 
documentation, testing and maintenance 
 
748-336     3(3-0- 6) 
กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบและระบบสารสนเทศวัฏจักรของการ
พัฒนาระบบงานารศึกษาความเปน็ไปได้ของการพัฒนาระบบงาน 
การรวบรวมและวิเคราะห์ความตอ้งการของผู้ใช้ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบโครงสร้างและแบบเชิงวัตถ ุ
หลักการออกแบบฐานข้อมลู การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้การ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การทดสอบระบบ การจดัท าเอกสารการน า
ระบบไปใช้งาน การติดตั้งระบบ การบ ารุงรักษาระบบ 
 Concepts of the system and information system; 
system development life cycles; feasibility study; 
requirement gathering and analysis; system analysis; 
structure and object-oriented designs; concept of  
database design; user interface design; software system 
development; testing; documentation; deployment; 
installation; maintenance 



 
748-338     3(3-0- 6) 
กำรท ำเหมืองข้อมูล 
(Data mining) 
 ความรู้พื้นฐานของการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการ
ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของการท าเหมืองข้อมูลและแนวคิดเชิง
พรรณนาขั้นตอนวิธีการสร้างตัวแบบเพื่อการท านายการค้นพบองค์
ความรู้และความสัมพันธ์ในการท าเหมืองข้อมูลการจัดกลุ่มและ
จ าแนกข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบและกรณศีึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมืองข้อมลูในปัจจุบัน 
 Fundamental knowledge of data mining; data pre- 
processing techniques; data mining primitives and 
concept description; predictive modeling algorithms; 
knowledge and association discovery; data clustering and 
classification; model evaluation techniques; current data 
mining topics with case study 
 
748-341     3(2-3- 4) 
คอมพิวเตอร์กรำฟิกส์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Computer Graphics) 
 แนวความคิดเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
การสร้างรูป การย่อและขยาย การย้ายต าแหน่ง การหมุน การบิด
การตัดส่วน การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านกราฟิกส ์
 Introduction to computer graphics concepts; 
computer graphics design; computer graphics techniques; 
shape construction; scaling; transformation; rotation; 
shearing; clipping; computer graphics software 
 
748-414     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Imformation Technology Laboratory) 
 พัฒนางานประยุกตด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Development of applications in information 
technology 
 
748-415     3(3-0- 6) 
หัวข้อพิเศษด้ำนวิทยำกำรสำรสนเทศ 
(Special Topics in Information Science) 
 หัวข้อท่ีทันสมัย และน่าสนใจในทางวิทยาการสารสนเทศ 

 Modern and interesting topics in information 
science 
 
748-424     3(2-3- 4) 
กำรโปรแกรมเว็บ 
(Web Programming) 
 การท างานของระบบบริการเว็บการสร้างโปรแกรมประยุกต์
เว็บแบบอิงตัวบริการและแบบอิงตัวรับบริการ ศึกษาเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ HTML, XML, XHTML/CSS, PHP, AJAX, 
JavaScript, Java Web Technologies ฯลฯ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตเ์ว็บเพื่อใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล 
 Concept of World Wide Web system; development 
of web applications including both server-side and client-
side applications; technologies involved such as HTML, 
XML, XHTML/CSS, PHP, JavaScript, Java Web 
Technologies, etc; development of web applications 
connecting to a relational database management system 
 
748-431     3(3-0- 6) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
(Management Information System) 
 แนวคิดและหลักการในการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโครงสร้างระบบสารสนเทศ การรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลการจดัเก็บการค้นคืนสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
และการบริหารงาน การพัฒนาระบบและการจัดการระบบ 
 Concepts and principles of management 
information system; structure of information system; data 
collection and analysis; data storage and retrieval for 
decision-making and administration; system 
development and management 
 
748-437     3(3-0- 6) 
ธุรกิจอิเล็กทรอนกิส์และเทคโนโลยี 
(Electronic Business and technology) 
 ลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตรูปแบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แนวคิดและข้อจ ากัดของธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีและการด าเนินการแลกเปลีย่นข้อมูลธรุกิจ 
การพัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มการท าธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ตกฎหมายและข้อจ ากดัในการท าธุรกิจบนอินเทอรเ์น็ต 



 Characteristics and structures of E-business; 
categories of E-business; concepts and limitations of E-
business; technology and process of business information 
exchange; development of E-commerce; trends of E-
business; laws and regulations of E-business 
 
748-442     3(3-0- 6) 
ปัญญำประดิษฐ ์
(Artificial Intellignce) 
 พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา 
การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์อันดบัท่ีหนึ่งการอนุมานใน
ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง การวางแผนระบบเหตผุลโดยใช้ความ
น่าจะเป็น การเรียนรู้ การสื่อสาร การรับรูภ้าพ 
 Basic concept of artificial intelligence; solving 
problems by searching; knowledge representation; first-
order logic; inference in first-order logic; planning; 
probabilistic reasoning systems; learning; communication; 
image perception 
 
748-443     3(2-3- 4) 
กำรประมวลผลภำพ 
(Image Processing) 
 หลักการของภาพดิจิทัล การขจัดสัญญาณรบกวน การ

ปรับแต่งภาพ ขั้นตอนวิธีส าหรับภาพแบบไบนารี การตรวจจับ

ขอบภาพ การแยกส่วนภาพ การสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การรู้จ าวัตถุ 

 Digital image concept; noise reduction; 

image enhancement; binary image algorithm; edge 

detection; image segmentation; feature extraction; 

object recognition  

748-444     3(2-3- 4) 
กำรค ำนวณสมรรถนะสูงและกำรประมวนผลเชิงขนำน 
(High Preformance and Parallel Computing) 
 ตัวแบบของการค านวณการค านวณแบบขนานและการ
ค านวณแบบสายท่อในเชิงทฤษฎีขอบเขตเวลาและขอบเขตตัว
ประมวลผลของการค านวณแนวคดิของระบบคอมพิวเตอร์ ตัวแบบ
เชิงกายภาพชนิดของข้อมูลสองมติิและสามมิติ มลัติโพรเซสเซอร์
และมลัติคอมพิวเตอรภ์าษาโปรแกรมเชิงขนาน ขั้นตอนวิธีเชิงขนาน 
การคูณแบบเมทริกซ์การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้น 

 Models of computation; theoretical aspects of 
parallel and pipeline computation; time and processor 
bounds on computation; concept of computer systems; 
physical models; two and three dimensional data types; 
multiprocessors and multi-computers, parallel 
programming languages; parallel algorithms; matrix 
multiplication; linear equations solving 
 
748-445     3(2-3- 4) 
กำรจ ำลองแบบทำงคอมพิวเตอร์และกำรแสดงภำพนำมธรรมทำง
วิทยำศำสตร์ 
(Computer Simulation and Scientific Visualization) 
 กระบวนการจ าลองแบบทางคอมพิวเตอร์และการแสดงภาพ
นามธรรมการสร้าง และการวิเคราะห์ ตัวแบบเชิงคณติศาสตร์
ส าหรับปญัหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสร้างรูปแบบ และตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาการหาค าตอบของปัญหา การจ าลอง
แบบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์การแสดงผลข้อมลูสเกลาร์ ข้อมูล
เวกเตอร์และข้อมลูเทนเซอร์ด้วยภาพนามธรรม วิธีการแสดงภาพ
เชิงไอโซเซอรเ์ฟซและเชิงปริมาตร 
 Computer simulation and visualization processes; 
building and analyzing of mathematical models for 
continuous and discrete problems; mathematical 
formulation and model of problem; problem solving; 
simulation; analysis of results; visualization schemes for 
scalar, vector and tensor data; iso-surface and volume 
visualization methods 
 
 


