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ค าน า 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดท า

กลุ่มวิชาวิชาชีพพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 ซึ่งมีการปรับรหัสรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต     
ของกลุ่มวิชาวิชาชีพพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 จากรูปแบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่โดยมีการเพ่ิมภาษาอังกฤษ       
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  

ส าหรับกลุ่มวิชาวิชาชีพพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 เล่มนี้  ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์              
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรให้
ตรงตามความต้องการของแต่ละคณะ ซึ่งมีความทันสมัยและตรงตามความต้องการตลาดแรงงานพร้อมทั้ง
สร้างเครือข่ายความรู้ในการพัฒนารายวิชากลุ่มวิชาวิชาชีพพ้ืนฐานและจะได้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
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1.  รายวิชาและลักษณะรายวิชา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิต ิรวม 22 รายวิชา 

 
 1.1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จ านวน 6 รายวิชา 
 

BSCCC201 ฟิสิกส์ 1 
Physics 1 

3(3-0-6) 

BSCCC202 
 

BSCCC203 
 

BSCCC204 
 

BSCCC205 
 

BSCCC206 
 

หลักฟิสิกส์  
Principle of Physics 
ฟิสิกส์ส ำหรับอุตสำหกรรมเกษตร 
Physics for Agro-industry 
ฟิสิกส์ทำงกำรเกษตร 
Physics in Agriculture 
ฟิสิกส์ส ำหรับอำหำร 
Physics for food 
ข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์ส ำหรับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
Scientific Information for Computer Science 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
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 ลักษณะรายวิชา  
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC201  ฟิสิกส์ 1     
     (Physics 1)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี  3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ - ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เพ่ือเข้ำใจเรื่องแรงและกำรเคลื่อนที่  กำรเคลื่อนที่แบบออสซิเลต และ 
    กำรเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 
2. เพ่ือเข้ำใจเรื่องงำนและพลังงำน  โมเมนตัม และระบบอนุภำค  
3. เพื่อเข้ำใจเรื่องควำมร้อน  คลื่น และเสียง 
4. เพ่ือเข้ำใจและสำมำรถใช้สูตรค ำนวณได้ทุกหัวข้อ 
5. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เป็นระบบ 
6. สำมำรถประยุกต์วิชำฟิสิกส์ 1 กับวิชำชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำเกี่ยวกับเวกเตอร์  แรงและกำรเคลื่อนที่ งำนและพลังงำน โมเมนตัม กำรเคลื่อนที่
แบบออสซิเลต ระบบอนุภำค กำรเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง  ควำมร้อน  คลื่น  เสียง 
 The study of vectors, forces and motion, work and energy, momentum, 
oscillatory motion, system of particles, rigid body motion, heat, waves and sound.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC202   หลักฟิสิกส์    
      (Principles of Physics)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี  2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เพ่ือเข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนทำงกลศำสตร์ อุณหพลศำสตร์ และแม่เหล็ก - ไฟฟ้ำ 
2. เพ่ือเข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนทำงคลื่น  แสง  และเสียง   
3. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะปฏิบัติกำรที่เป็นระบบ 
4. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เป็นระบบ 
5. เพ่ือสร้ำงเสริมจิตพิสัยในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบตำมหลักทำงวิทยำศำสตร์ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง เกี่ยวกับ จลศำสตร์ พลศำสตร์ งำนและพลังงำน  คลื่น แสง 
เสียง ควำมร้อน กลศำสตร์ของไหล แม่เหล็กไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำน 
 The study and laboratory experiments course. Topics are kinematics, 
dynamics, work and energy, waves light and sound, heat, fluid mechanics, 
electromagnetism and fundamental electronics. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC203 ฟิสิกส์ส ำหรับอุตสำหกรรมเกษตร 
      (Physics for Argo - industry)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี  2  ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เพ่ือเข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนทำงกลศำสตร์ อุณหพลศำสตร์ และแม่เหล็ก - ไฟฟ้ำ  
2. เพ่ือเข้ำใจวิทยำศำสตร์พื้นฐำนของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร   
3. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะปฏิบัติกำรที่เป็นระบบ 
4. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เป็นระบบ 
5. เพ่ือสร้ำงเสริมจิตพิสัยในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบตำมหลักทำงวิทยำศำสตร์ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง จลศำสตร์ พลศำสตร์ กลศำสตร์ของไหล คลื่น เสียงและแสง 
ทฤษฎีจลน์ของก๊ำซและเทอร์โมไดนำมิกส์ ไฟฟ้ำกระแสตรงและไฟฟ้ำกระแสสลับ ทัศนศำสตร์
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรสอนจะเน้นที่หลักกำรที่ส ำคัญทำงฟิสิกส์รวมถึงกำรสร้ำงทักษะในกำร
วิเครำะห์และค ำนวณเพ่ือแก้ปัญหำด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร 
 The study and laboratory experiments course. Topics are kinematics, 
dynamics and fluid mechanics, waves, sound and light, kinetic theory of gases and 
thermodynamics, electricity, direct current and alternating current, optics and 
electronics. Teaching focuses on the main principle including with skills of analytic 
and calculation for solving Agro-industry problems. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC204   ฟิสิกส์ทำงกำรเกษตร   
     (Physics in Agriculture)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี  2  ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. รู้เพื่อเข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนทำงกลศำสตร์ ทัศนศำสตร์ และแม่เหล็ก - ไฟฟ้ำ 
2. เพ่ือเข้ำใจวิทยำศำสตร์พื้นฐำนของเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับเกษตรศำสตร์   
3. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะปฏิบัติกำรที่เป็นระบบ 
4. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะวิเครำะห์และแก้ปัญหำที่เป็นระบบ 
5. เพ่ือสร้ำงเสริมจิตพิสัยในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบตำมหลักทำงวิทยำศำสตร์ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง เกี่ยวกับ จลศำสตร์ พลศำสตร์ กลศำสตร์ของไหล คลื่น , 
เสียง, อุณหพลศำสตร์, ไฟฟ้ำ, ทัศนศำสตร์, เซลล์แสงอำทิตย์และควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี โดย
กำรสอนจะเน้นที่หลักกำรที่ส ำคัญทำงฟิสิกส์ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะในกำรวิเครำะห์และค ำนวณ
ปัญหำด้ำนเกษตรกรรม 
 The study and laboratory experiments course. Topics are kinematics, 
dynamics, fluid mechanics, waves, sound, thermodynamics, electricity, optics, solar 
cells and fundamental of radiation. Teaching focuses on the main principle 
including with skills of analytic and calculation for solving Agriculture problems. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC205 ฟิสิกส์ส ำหรับอำหำร                 
  (Physics for food)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี  2  ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนที่สอดคล้องกับเนื้อหำรำยวิชำ 
2. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะปฏิบัติกำรที่เป็นระบบ   
3. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล 
4. เพ่ือสร้ำงเสริมจิตพิสัยในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบตำมหลักทำงวิทยำศำสตร์ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง เกี่ยวกับ ควำมหมำยและที่มำของวิชำฟิสิกส์ กระบวนกำร
ทำงวิทยำศำสตร์ ปริมำณพ้ืนฐำนทำงฟิสิกส์ ฟิสิกส์และกำรวัด อุณหภูมิพลศำสตร์เบื้องต้น         
กำรถ่ำยเทควำมร้อน ทฤษฎีก๊ำซเบื้องต้น ทฤษฎีแสงและสี กำรประยุกต์หลักวิชำฟิสิกส์ส ำหรับ
งำนอำหำร กำรสร้ำงโครงงำนวิทยำศำสตร์ส ำหรับงำนอำหำร 

The study and laboratory experiments course. Topics are introduction to 
physics, scientific methods, physical quantities, physics and measurement,  
introduction to thermodynamics, heat transfer, kinetic theory of gas, theory of light 
and color, physics applications for food and scientific project for food.     
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC206 ข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์ส ำหรับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์                 
           (Scientific Information for Computer Science) 

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี  2  ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจหลักกำรพื้นฐำนที่สอดคล้องกับเนื้อหำรำยวิชำ 
2. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะปฏิบัติกำรที่เป็นระบบ   
3. เพ่ือฝึกและพัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล 
4. เพ่ือสร้ำงเสริมจิตพิสัยในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบตำมหลักทำงวิทยำศำสตร์ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง กำรน ำข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ ฟิสิกส์
อะตอม  อะตอม โมเลกุลและไอออน พันธะเคมี เคมีอินทรีย์ สำรชีวโมเลกุล และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรค ำนวณเบื้องต้น โดยกำรสอนจะเน้นหลักกำรที่ส ำคัญทำงวิทยำศำสตร์
รวมทั้งกำรสร้ำงทักษะในกำรใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์  

The study and laboratory or experiment course. Topics dealing introduction 
to scientific information involves atomic physics, atom molecule and ion,  chemical 
bonding, organic chemistry, biomolecules and introduction to computer programing 
Teaching focuses on the main principle of science including with computer skills 
solve science problems.     
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 1.2 กลุ่มวิชาเคมี จ านวน 5 รายวิชา 
 

BSCCC207 หลักเคมี 
Principles of Chemistry 

3(2-3-5) 

BSCCC208 เคมีอินทรีย์ 
Organic Chemistry 

3(2-3-5) 

BSCCC209 เคมีเชิงฟิสิกส์ 
Physical Chemistry 

3(2-3-5) 

BSCCC210 เคมีวิเครำะห์  
Analytical Chemistry 

3(2-3-5) 

BSCCC211 ชีวเคมีทำงกำรเกษตร 
Agricultural Biochemistry 
 

3(2-3-5) 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ   BSCCC207    หลักเคมี  
     (Principles of Chemistry) 

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. รู้และเข้ำใจในโครงสร้ำงอะตอมและตำรำงธำตุ หลักกำรเกิดพันธะเคมี สำรละลำย
ปฏิกิริยำเคมี ไฟฟ้ำเคมี อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี สมดุลเคมี และ กรด เบส เกลือ 

2. ประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้ทำงเคมีในทำงวิชำชีพของตนเองได้ 
3. มีทักษะกำรปฏิบัติเทคนิคทำงเคมี 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สำมำรถสืบค้นและศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ

สำรประกอบทำงเคมีได้ 
 

8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
        ศึกษำและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้ำงอะตอมและตำรำงธำตุ  พันธะเคมี สำรละลำย  กรด 
เบส เกลือ  ปฏิกิริยำเคมีและไฟฟ้ำเคมี  อัตรำกำรเกิดปฏิกิริยำเคมี และสมดุลเคมี 
       Study and laboratory practice about atomic structure and periodic, chemical 
bond, solution, acid-base, salt, chemical reaction and electrochemistry, rate of 
chemical reaction and chemical equilibrium. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC208  เคมีอินทรีย์  
     (Organic Chemistry)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับโครงสร้ำง สมบัติ ปฏิกิริยำของสำรประกอบไฮโดรคำร์บอนและ
อนุพันธ์ ชนิดของสำรประกอบอะลิฟำติก สำรประกอบอะลิไซคลิก สำรประกอบอะโร
มำติกและอนุพันธ์ สเตอริโอเคมี 

2. ประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้ทำงอินทรีย์เคมีในทำงวิชำชีพ   
3. มีทักษะกำรปฏิบัติเทคนิคทำงอินทรีย์เคมี 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สำมำรถสืบค้นและศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับ
สำรประกอบทำงอินทรีย์เคมีได้ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้ำง สมบัติ ปฏิกิริยำและกำรเตรียมของสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอนและอนุ พันธ์  ชนิดสำรประกอบ อะลิฟำติก สำรประกอบอะลิ ไซคลิก  
สำรประกอบอะโรมำติกและอนุพันธ์ สเตอริโอเคมี 

Study and laboratory practice about the structure, properties reaction and 
preparation of hydrocarbon compounds and derivatives, aliphatic compound, 
alicyclic compound, aromatic compound and derivatives, stereochemistry.  
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC209   เคมีเชิงฟิสิกส์  
     (Physical Chemistry)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต   3 หน่วยกติ 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศำสตร์ จลนศำสตร์เคมี 
สมดุลระหว่ำงเฟส สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ พ้ืนฐำนทำง  สเปกโทรสโกปี 

2. ประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้เกี่ยวกับเคมีเชิงฟิสิกส์ในทำงวิชำชีพได้ 
3. มีทักษะกำรปฏิบัติเทคนิคทำงเคมีเชิงฟิสิกส์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สำมำรถสืบค้นและศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค

ต่ำง ๆ ในทำงเคมีเชิงฟิสิกส์ได้ 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎและทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศำสตร์ จลนศำสตร์เคมี 
สมดุลระหว่ำงเฟส สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ พ้ืนฐำนทำงสเปกโทรสโกปี  
 Study and laboratory practice about law and theory of gas, 
thermodynamics, chemical kinetic, phase equilibrium, electrolyte solution, basic 
experiment of spectroscopy. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC210   เคมีวิเครำะห์   
     (Analytical Chemistry)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับหลักทั่วไปของกำรวิเครำะห์ในทำงเคมี  หน่วยทำงเคมี 
สมดุลไอออนิก ในสำรละลำยน้ ำ เคมีไฟฟ้ำ กำรไทเทรตกรด-เบส กำรไทเทรตแบบ
ตกตะกอน กำรไทเทรตแบบกำรเกิดสำรประกอบเชิงซ้อน กำรไทเทรตแบบปฏิกิริยำ
รีด็อกซ์ และกำรวิเครำะห์ไอออน 

2. ประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้เกี่ยวกับเคมีวิเครำะห์ในทำงวิชำชีพได้ 
3. มีทักษะกำรปฏิบัติเทคนิคทำงเคมีวิเครำะห์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สำมำรถสืบค้นและศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ 
    เทคนิคต่ำง ๆ ในกำรวิเครำะห์ทำงเคมีได้ 

8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักทั่วไปของเคมีวิเครำะห์ หน่วยทำงเคมี สมดุลไอออนิก      
ในสำรละลำยน้ ำ เคมีไฟฟ้ำ กำรไทเทรตกรด-เบส กำรไทเทรตแบบตกตะกอน กำรไทเทรตแบบ
กำรเกิดสำรประกอบเชิงซ้อน กำรไทเทรตแบบปฏิกิริยำรีด็อกซ์ และกำรวิเครำะห์ไอออน  
 Study and laboratory practice about the principle of analytical chemistry, 
chemical calculation, ionic equivalence in solution, electrochemical, acid-base 
titration, complexometric titration, redox titration, and ion analysis. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC211   ชีวเคมีทำงกำรเกษตร  
     (Agricultural Biochemistry)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์  ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต   3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับเซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์ เอ็นไซม์ โครงสร้ำงและ
สมบัติของสำรชีวโมเลกุล  เมทำโบลิซึมของ คำร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและกรด
นิวคลีอิก กำรถ่ำยทอดข้อควำมทำงพันธุกรรม ฮอร์โมนที่ควบคุมเมทำโบลิซึมใน
สิ่งมีชีวิต 

2. ประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้เกี่ยวกับชีวเคมีทำงกำรเกษตรในทำงวิชำชีพได้ 
3. มีทักษะกำรปฏิบัติเทคนิคเกี่ยวกับชีวเคมีทำงกำรเกษตร 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สำมำรถสืบค้นและศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวเคมีทำงกำรเกษตรได้ 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำและปฏิบัติกำรเกี่ยวกับเซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์ เอ็นไซม์ โครงสร้ำงและ
สมบัติของสำรชีวโมเลกุล  เมทำโบลิซึมของ คำร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก       
กำรถ่ำยทอดข้อควำมทำงพันธุกรรม ฮอร์โมนที่ควบคุมเมทำโบลิซึมในสิ่งมีชีวิต  
 Cells and cell components; enzymatic; metabolism of the carbohydrates, 
fats, proteins, nucleic acids; central dogma of molecular biology; metabolism 
regulation by the hormone in the humans, plants and animals. 
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1.3 กลุ่มวิชาชีววิทยา จ านวน 2 รายวิชา 
 

BSCCC212 ชีววิทยำ 
Biology 

3(2-3-5) 

BSCCC213 จุลชีววิทยำทั่วไป 
General Microbiology 

3(2-3-5) 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ   BSCCC212  ชีววิทยำ  
     (Biology) 

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. รู้และเข้ำใจในเรื่องควำมรู้พ้ืนฐำนทำงชีววิทยำ เซลล์และกำรแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อและ
โครงสร้ำงสิ่งมีชีวิต 

2. รู้และเข้ำใจในเรื่องของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ นิเวศวิทยำ หลักพันธุศำสตร์ 
3. มีทักษะกำรปฏิบัติเทคนิคทำงชีววิทยำ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สำมำรถสืบค้นและศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยำ 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

        ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้ำงของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยำขั้นพ้ืนฐำนของ
สิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธำนของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยำและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

Study and practice about cell, tissues, structure of organisms, basic physiology 
of organism, taxonomy of organisms, ecology and biodiversity. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC213  จุลชีววิทยำทั่วไป  
     (General Microbiology)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  75 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 5 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรู้พ้ืนฐำนทำงจุลชีววิทยำ เทคนิคพ้ืนฐำนทำงจุลชีววิทยำ 
สัณฐำนและโครงสร้ำงเซลล์แบคทีเรีย กำรสืบพันธุ์และกำรเจริญเติบโต กำรควบคุม
จุลินทรีย์  เมทำบอลิซึม หลักกำรจ ำแนกจุลินทรีย์และควำมหลำกหลำยของ
จุลินทรีย์ 

2. ประยุกต์ใช้และบูรณำกำรควำมรู้ทำงจุลชีววิทยำในทำงวิชำชีพ   
3. มีทักษะกำรปฏิบัติเทคนิคทำงจุลชีววิทยำ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
5. สำมำรถสืบค้นและศึกษำควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจุล

ชีววิทยำ 
 

8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับควำมส ำคัญทำงจุลชีววิทยำ สัณฐำนวิทยำ และโครงสร้ำงของ

จุลินทรีย์  กำรจ ำแนกจุลินทรีย์  กำรด ำรงชีพและเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์  กำรสืบพันธุ์และกำร
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส  ริคเกตเซีย และ แคลมำยเดียโรคและภูมิคุ้มกัน             
จุลชีววิทยำประยุกต์ 

   Study and practice about the important in microorganism, morphology and 
structure of microorganisms, classification, living and metabolism, reproduction and 
growth of bacteria fungi virus rickettsia and chlamydia, disease and immunity, 
applied microbiology. 
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1.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จ านวน 9 รายวิชา 
 

BSCCC214 แคลคูลัส 1      
Calculus  1         

3(3-0-6) 

BSCCC215 แคลคูลัส 2  
Calculus  2 

3(3-0-6) 

BSCCC216 
 

BSCCC217 
 

BSCCC218 
 

BSCCC219 
 

BSCCC220 
 

BSCCC221 
 

BSCCC222 

คณิตศำสตร์เต็มหน่วย 
Discrete Mathematics 
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
Numerical Methods 
คณิตศำสตร์และสถิติ 
Mathematics and Statistics 
สถิติและคณิตศำสตร์เพ่ือกำรเกษตร 
Statistics and Mathematics for Agriculture  
สถิติส ำหรับวิทยำศำสตร์    
Statistics for Science 
สถิติพ้ืนฐำน  
Elementary Statistics 
สถิติและกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนวิจัยทำง
เครื่องจักรกลเกษตร 
Statistics and Computer Packages in Farm 
Mechanics Technology Research 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC214    แคลคูลัส 1 
  (Calculus 1)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจฟังก์ชัน ลิมิตและควำมต่อเนื่อง 
2. เข้ำใจกำรหำอนุพันธ์และน ำไปประยุกต์ใช้ 
3. เข้ำใจกำรหำปริพันธ์และหำปริพันธ์ด้วยเทคนิคกำรหำปริพันธ์วิธีต่ำงๆ 
4. เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำวิชำแคลคูลัสชั้นสูงและวิชำชีพทำงด้ำนวิศวกรรม 
5. เป็นกำรส่งเสริมประสบกำรณ์และฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำของผู้เรียนด้วยเหตุและผล

และใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำเกี่ยวกับฟังก์ชัน  ลิมิตและควำมต่อเนื่อง  อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน
อดิศัย กำรประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์  และเทคนิคกำรหำปริพันธ์  ปริพันธ์จ ำกัดเขตและกำร
ประยุกต ์
 The study of functions, limits and continuity of functions, derivative of 
algebraic functions and transcendental functions, applications of derivative, integral 
and techniques of integration, definite integral and applications. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC215    แคลคูลัส 2 
  (Calculus 2)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   BSCCC214 แคลคูลัส 1 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจควำมหมำย ลิมิต ควำมต่อเนื่องและกรำฟของฟังก์ชันสองตัวแปร 
2. เข้ำใจกำรหำอนุพันธ์ย่อยและน ำไปประยุกต์ใช้ 
3. เข้ำใจกำรหำปริพันธ์หลำยชั้นและน ำไปประยุกต์ใช้ 
4. เข้ำใจกำรหำผลเฉลยของสมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 ระดับขั้น 1 และสมกำรเชิงเส้น

อันดับ n ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่ำคงตัว 
5. เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำวิชำแคลคูลัสชั้นสูงและวิชำชีพทำงด้ำนวิศวกรรม 
6. เป็นกำรส่งเสริมประสบกำรณ์และฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำของผู้เรียนด้วยเหตุและผล

และใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 

8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ศึกษำเกี่ยวกับฟังก์ชันหลำยตัวแปร กรำฟของฟังก์ชันสองตัวแปร  ลิมิต ควำมต่อเนื่อง 
อนุพันธ์ย่อยและกำรประยุกต์ ปริพันธ์หลำยชั้นและกำรประยุกต์ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับ 
1 ระดับขั้น 1 สมกำรเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n  ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่ำคงตัว 
 The study of functions of several variables, graph of functions of two 
variables, Limits and continuity of functions, partial derivatives and applications, 
Multiple integral and applications, First-order ordinary differential equations, nth-
order linear differential equations with constant coefficients. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



20 
 

ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC216    คณิตศำสตร์เต็มหน่วย 
  (Discrete Mathematics)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   BSCCC218 คณิตศำสตร์และสถิติ หรือ BSCCC220 สถิติส ำหรับ 

   วิทยำศำสตร์ หรือ BSCCC221 สถิติพ้ืนฐำน 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจทฤษฎีเซตเบื้องต้น วิธีกำรนับและคณิตศำสตรเชิงกำรจัด กรำฟและกำรประยุกต์
พีชคณิตบูลีน    

2. น ำควำมรู้เรื่องทฤษฎีกรำฟไปใช้ 
3. น ำควำมรู้เรื่องพีชคณิตบูลีนไปใช้แก้ปัญหำวงจรดิจิตอลได้ 
4. เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำวิชำทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ 
5. เป็นกำรส่งเสริมประสบกำรณ์ของผู้เรียนในด้ำนกำรฝึกสมองอันเป็นแนวทำงท ำให้เกิด

ควำมคิดสร้ำงสรรค์และแก้ปัญหำต่ำงๆได้ด้วยตนเอง 
 

8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีเซตเบื้องต้น วิธีกำรนับและคณิตศำสตร เชิงกำรจัด กรำฟและกำร
ประยุกตพี์ชคณิตบูลีน 

The study of sets theory, counting techniques and combinatorics, graphs and 
applications, boolean algebra. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC217    ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
  (Numerical Methods)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   BSCCC215 แคลคูลัส 2 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจหลักกำรค ำนวณเชิงตัวเลขและค่ำผิดพลำด  
2. เข้ำใจกำรประมำณคำในชวงและประมำณคำพหุนำม 
3. เข้ำใจกำรประมำณค่ำเชิงตัวเลข ค่ำอนุพันธ์และค่ำปริพันธ์ 
4. เข้ำใจกำรหำผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมกำรเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีท ำซ้ ำ 
5. เข้ำใจกำรค ำนวณเชิงตัวเลขของค่ำเฉพำะและเวกเตอร์เฉพำะ 
6. เข้ำใจกำรค ำนวณค่ำประมำณเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ 
7. เป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำวิชำคณิตศำสตร์ชั้นสูงและวิชำชีพทำงด้ำนวิศวกรรม 
8. เป็นกำรส่งเสริมประสบกำรณ์ของผู้เรียนในด้ำนกำรฝึกสมองอันเป็นแนวทำงท ำให้เกิด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และแก้ปัญหำต่ำงๆได้ด้วยตนเอง 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ค่ำผิดพลำด กำรประมำณคำในชวงและกำรประมำณคำพหุ
นำม กำรหำค่ำอนุพันธ์และค่ำปริพันธ์เชิงตัวเลข กำรหำผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมกำรเชิง
เส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีท ำซ้ ำ กำรค ำนวณเชิงตัวเลขของค่ำเฉพำะและเวกเตอร์เฉพำะ กำร
ค ำนวณเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

 The study of error analysis, interpolation and polynomial approximation, 
numerical methods of differentiation and integration, numerical solutions of 
systems of linear equations(directs methods and iteration methods), numerical 
methods in determining problems by using numerical methods and mathematical 
package. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC218    คณิตศำสตร์และสถิติ 
  (Mathematics and Statistics)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจเลขฐำน ตรรกศำสตร์เพื่อกำรตัดสินใจ คณิตศำสตร์กำรเงิน 
2. เข้ำใจระเบียบและวิธีด ำเนินกำรทำงสถิติ สถิติพรรณนำ ควำมน่ำจะเป็น    

กำรวิเครำะห์สถิติและกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคณิตศำสตร์และสถิติ   
3. น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย ต่ำงๆ 
4. ปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นผู้มีควำมละเอียด รอบคอบ รู้จักเหตุและผล 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำเกี่ยวกับเลขฐำน ตรรกศำสตร์เพ่ือกำรตัดสินใจ คณิตศำสตร์กำรเงิน ระเบียบและ
วิธีด ำเนินกำรทำงสถิติ  สถิติพรรณนำ  ควำมน่ำจะเป็น   กำรวิเครำะห์สถิติและกำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงคณิตศำสตร์และสถิติ   
 The study of base systems, logic for making decision, mathematics of 
finance, statistical methods, descriptive statistics, probability, statistical analysis and 
using of mathematics and statistics software. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC219    สถิติและคณิตศำสตร์เพ่ือกำรเกษตร 
  (Statistics and Mathematics for Agriculture)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจระบบจ ำนวนจริง อัตรำส่วน สัดส่วน ร้อยละ และควำมน่ำจะเป็น 
2. น ำควำมรู้พื้นฐำนทำงสถิติไปใช้   
3. เข้ำใจวิธีกำรแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่ส ำคัญ กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบ
สมมติฐำนค่ำเฉลี่ยกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม  
4. น ำกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ไปใช้ 
5. น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและใช้ในกำรวิจัย 
6. ปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นผู้มีควำมละเอียด รอบคอบ รู้จักเหตุและผล 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำเกี่ยวกับระบบจ ำนวนจริง อัตรำส่วน สัดส่วนและร้อยละ ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสถิติ 
ควำมน่ำจะเป็น กำรแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่ส ำคัญ กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำน
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ 

The study of real number system, ratio, proportion and percentage, preliminary 
statistics, probability, important random variable distribution, estimation and hypothesis 
testing of one and two sample mean, analysis of variance, regression and correlation 
analysis. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC220    สถิติส ำหรับวิทยำศำสตร์ 
  (Statistics for Science)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสถิติ ควำมน่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงของตัวแปรสุ่ม 
กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรแจกแจงของค่ำสถิติ 
2. เข้ำใจหลักกำรประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
กำรทดสอบไคสแควร์ และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ 
3. น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย ต่ำงๆ 
4. ปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นผู้มีควำมละเอียด รอบคอบ รู้จักเหตุและผล 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสถิติ ควำมน่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงของตัว
แปรสุ่ม กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรแจกแจงของค่ำสถิติ กำรประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำนกลุ่มเดียว
และสองกลุ่ม กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรทดสอบไคสแควร์ และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยและ
สหสัมพันธ์ 

 The study of preliminary statistics, probability, random variable, random 
variable distribution, Sampling, Sampling distribution, estimation and hypothesis testing 
of one and two sample mean, analysis of variance, chi-square testing, and regression 
and correlation analysis. 
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ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC221    สถิติพ้ืนฐำน  
  (Elementary Statistics)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   ไม่มี 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

   ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. รู้ควำมรู้พื้นฐำนทำงสถิติ  
  2. เข้ำใจวิธีกำรหำควำมน่ำจะเป็น กำรแจกแจงตัวแปรสุ่ม กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบ
สมมติฐำนและกำรทดสอบไคสแควร์ 

3. น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย ต่ำงๆ 
4. ปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นผู้มีควำมละเอียด รอบคอบ รู้จักเหตุและผล 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้ พ้ืนฐำนทำงสถิติ ควำมน่ำจะเป็น กำรแจกแจงตัวแปรสุ่ม            
กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำนและกำรทดสอบไคสแควร์ 
 The study of preliminary statistics, probability, random variable, random 
variable distribution, estimation and hypothesis testing and chi-square testing. 
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 ลักษณะรายวิชา 
 

1. รหัสและชื่อวิชำ  BSCCC222    สถิติและกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนวิจัยทำง 
     เครื่องจักรกลเกษตร 

 (Statistics and Computer Packages in Farm 
Mechanics Technology Research)  

2. สภำพรำยวิชำ  กลุ่มวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ 
3. ระดับรำยวิชำ  ปริญญำตรี ภำคเรียนที่ 1 หรือ 2 
4. พ้ืนฐำน   BSCCC221 สถิติพ้ืนฐำน 
5. เวลำกำรศึกษำ  45 คำบเรียน ตลอด 15 สัปดำห์  

    ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ ปฏิบัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 
นักศึกษำต้องใช้เวลำค้นคว้ำนอกเวลำ 6 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ 

6. หน่วยกิต  3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมำยรำยวิชำ 

1. เข้ำใจระเบียบวิธีทำงสถิติ กำรวำงแผนกำรทดลอง กำรออกแบบกำรทดลอง กำรสร้ำง
กำรทดลอง กำรวิเครำะห์และกำรตีควำมผลกำรทดลอง 

2. เข้ำใจกำรวิเครำะห์และกำรตีควำมผลกำรทดลองทำงโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปได้
 3. เข้ำใจกำรวำงแผนกำรทดลองและออกแบบกำรทดลองได้ 

4. น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำวิจัย ต่ำงๆ 
5. ปลูกฝังนิสัยและส่งเสริมให้นักศึกษำเป็นผู้มีควำมละเอียด รอบคอบ รู้จักเหตุและผล 

 
8. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติในงำนวิจัยทำงเครื่องจักรกลเกษตร กำรวำงแผนกำร
ทดลอง กำรออกแบบกำรทดลอง กำรวิเครำะห์และกำรตีควำมผลกำรทดลองทำงสถิติโดยกำรใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูป 
 The study of statistics in Farm Mechanics Technology Research, 
experimental design, analysis and interpretation by computer packages. 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง



กลุ่มวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 

3.
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

1. กลุ่มวิชาฟิสิกส์                
  

1 BSCCC201 ฟิสิกส์ 1          
2 BSCCC202 หลักฟิสิกส์       
3 BSCCC203 ฟิสิกส์ส ำหรับอุตสำหกรรมเกษตร      
4 BSCCC204 ฟิสิกส์ทำงกำรเกษตร      
5 BSCCC205 ฟิสิกส์ส ำหรับอำหำร      
6 BSCCC206 ข้อมูลเชิงวิทยำศำสตร์ส ำหรับวิทยำกำรคอมพิวเตอร์      

2. กลุ่มวิชาเคมี                    
7 BSCCC207 หลักเคมี         
8 BSCCC208 เคมีอินทรีย์         
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กลุ่มวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 

3.
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

9 BSCCC209 เคมีเชิงฟิสิกส์         
10 BSCCC210 เคมีวิเครำะห์         
11 BSCCC211 ชีวเคมีกำรเกษตร         

3. กลุ่มวิชาชีววิทยา                    
12 BSCCC212 ชีววิทยำ         
13 BSCCC213 จุลชีววิทยำทั่วไป         

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                   

14 BSCCC21 แคลคูลัส 1            

15 BSCCC215 แคลคูลัส 2        

16 BSCCC216 คณิตศำสตร์เต็มหน่วย                  
17 BSCCC217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                  
18 BSCCC218 คณิตศำสตร์และสถิติ                  
19 BSCCC219 สถิติและคณิตศำสตร์เพ่ือกำรเกษตร                  
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กลุ่มวิชา 
1.คุณธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู้ 

3.
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข
และการใช้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

20 BSCCC220 สถิติส ำหรับวิทยำศำสตร์                     
21 BSCCC221 สถิติพ้ืนฐำน        
22 BSCCC222 สถิติและกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปเพ่ืองำนวิจัยทำง

เครื่องจักรกลเกษตร 
     

 



30 
 

2.1  ค าอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และสถิติ 

 2.1.1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 

BSCCC201 ฟิสิกส ์1 3(3-0-6) 
 Physics 1  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051106  
 วิชาบังคับก่อน  : “ไม่มี”  
 ศึกษำเกี่ยวกับเวกเตอร์  แรงและกำรเคลื่อนที่ งำนและพลังงำน โมเมนตัม 

กำรเคลื่อนที่แบบออสซิเลต ระบบอนุภำค กำรเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง  
ควำมร้อน  คลื่น  เสียง 

 The study of vectors, forces and motion, work and energy, 
momentum, oscillatory motion, system of particles, rigid body 
motion, heat, waves and sound. 
 

BSCCC202 หลักฟิสิกส์  3(2-3-5) 
 Principles of Physics  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”  
 ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง เกี่ยวกับ จลศำสตร์ พลศำสตร์ งำนและพลังงำน  

คลื่น แสง เสียง ควำมร้อน กลศำสตร์ของไหล แม่ เหล็กไฟฟ้ำ และ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐำน 

 The study and laboratory experiments course. Topics are 
kinematics, dynamics, work and energy, waves light and sound, 
heat, fluid mechanics, electromagnetism and fundamental  
electronics. 
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BSCCC203 ฟิสิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 3(2-3-5) 
 Physics for Agro-industry  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”  
 ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง จลศำสตร์ พลศำสตร์ กลศำสตร์ของไหล คลื่น 

เสียงและแสง ทฤษฎีจลน์ของก๊ำซและเทอร์โมไดนำมิกส์ ไฟฟ้ำกระแสตรง
และไฟฟ้ำกระแสสลับ ทัศนศำสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรสอนจะเน้นที่
หลักกำรที่ส ำคัญทำงฟิสิกส์รวมถึงกำรสร้ำงทักษะในกำรวิเครำะห์และ
ค ำนวณเพื่อแก้ปัญหำด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร 

 The study and laboratory experiments course. Topics are 
kinematics, dynamics and fluid mechanics, waves, sound and 
light, kinetic theory of gases and thermodynamics, electricity, 
direct current and alternating current, optics and electronics. 
Teaching focuses on the main principle including with skills of 
analytic and calculation for solving Agro-industry problems. 
 

BSCCC204 ฟิสิกสท์างการเกษตร 3(2-3-5) 
 Physics in Agriculture  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”  
 ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง เกี่ยวกับ จลศำสตร์ พลศำสตร์ กลศำสตร์ของ

ไหล คลื่น, เสียง, อุณหพลศำสตร์, ไฟฟ้ำ, ทัศนศำสตร์, เซลล์แสงอำทิตย์และ
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสี โดยกำรสอนจะเน้นที่หลักกำรที่ส ำคัญทำงฟิสิกส์ 
รวมถึงกำรสร้ำงทักษะในกำรวิเครำะห์และค ำนวณปัญหำด้ำนเกษตรกรรม 

 The study and laboratory experiments course. Topics are 
kinematics, dynamics, fluid mechanics, waves, sound, 
thermodynamics, electricity, optics, solar cells and fundamental 
of radiation. Teaching focuses on the main principle including 
with skills of analytic and calculation for solving Agriculture 
problems. 
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BSCCC205 ฟิสิกสส์ าหรับอาหาร 3(2-3-5) 
 Physics for food  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”    
 ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง เกี่ยวกับ ควำมหมำยและที่มำของวิชำฟิสิกส์ 

กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ปริมำณพ้ืนฐำนทำงฟิสิกส์ ฟิสิกส์และกำรวัด 
อุณหภูมิพลศำสตร์เบื้องต้น กำรถ่ำยเทควำมร้อน ทฤษฎีก๊ำซเบื้องต้น ทฤษฎี
แสงและสี กำรประยุกต์หลักวิชำฟิสิกส์ส ำหรับงำนอำหำร กำรสร้ำงโครงงำน
วิทยำศำสตร์ส ำหรับงำนอำหำร 
The study and laboratory experiments course. Topics are 
introduction to physics, scientific methods, physical quantities, 
physics and measurement,  introduction to thermodynamics, 
heat transfer, kinetic theory of gas, theory of light and color, 
physics applications for food and scientific project for food.  
    

BSCCC206 ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Scientific Information for Computer Science  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”    
 ศึกษำและปฏิบัติกำรทดลอง กำรน ำข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

ฟิสิกส์อะตอม  อะตอม โมเลกุลและไอออน พันธะเคมี เคมีอินทรีย์ สำรชีว
โมเลกุล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรค ำนวณเบื้องต้น โดยกำรสอน
จะเน้นหลักกำรที่ส ำคัญทำงวิทยำศำสตร์รวมทั้งกำรสร้ำงทักษะในกำรใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ 

 The study and laboratory experiment course. Topics dealing 
introduction to scientific information involves atomic physics, 
atom molecule and ion, chemical bonding, organic chemistry, 
biomolecules and introduction to computer programing Teaching 
focuses on the main principle of science including with computer 
skills solve science problems.     
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BSCCC207 หลักเคมี 3(2-3-5) 
 Principles of Chemistry   
 รหัสรายวิชาเดิม : - 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี” 
 ศึกษำและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้ำงอะตอมและตำรำงธำตุ  พันธะเคมี 

สำรละลำย  กรด เบส เกลือ  ปฏิกิริยำเคมีและไฟฟ้ำเคมี  อัตรำกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี และสมดุลเคม ี

 Study and laboratory practice about atomic structure and 
periodic, chemical bond, solution, acid-base, salt, chemical 
reaction and electrochemistry, rate of chemical reaction and 
chemical equilibrium. 
 

BSCCC208 เคมีอินทรีย์ 3(2-3-5) 
 Organic Chemistry   
 รหัสรายวิชาเดิม : - 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี” 
 ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้ำง สมบัติ ปฏิกิริยำและกำรเตรียมของ

สำรประกอบไฮโดรคำร์บอนและอนุพันธ์ ทั้งชนิดสำรประกอบ อะลิฟำติก 
สำรประกอบอะลิไซคลิก  สำรประกอบอะโรมำติกและอนุพันธ์ สเตอริโอเคมี 
Study and laboratory practice about the structure, properties 
reaction and preparation of hydrocarbon compounds and 
derivatives, aliphatic compound, alicyclic compound, aromatic 
compound and derivatives, stereochemistry. 

  
BSCCC209 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3(2-3-5) 

 Physical Chemistry   
 รหัสรายวิชาเดิม : 22025208 และ 22025209 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”   
 ศึกษำและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ กฎและทฤษฎีของแก๊ส อุณหพลศำสตร์ 

จลนศำสตร์เคมี สมดุลระหว่ำงเฟส สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ พ้ืนฐำนทำงส
เปกโทรสโกป ี

 Study and laboratory practice about law and theory of gas, 
thermodynamics, chemical kinetic, phase equilibrium, electrolyte 
solution, basic experiment of spectroscopy. 
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BSCCC210 เคมีวิเคราะห์ 3(2-3-5) 
 Analytical Chemistry   
 รหัสรายวิชาเดิม : 22026202 และ 22026203 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”   
 ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักทั่วไปของเคมีวิเครำะห์ หน่วยทำงเคมี สมดุล

ไอออนิก ในสำรละลำยน้ ำ เคมีไฟฟ้ำ กำรไทเทรตกรด-เบส กำรไทเทรตแบบ
ตกตะกอน กำรไทเทรตแบบกำรเกิดสำรประกอบเชิงซ้อน กำรไทเทรตแบบ
ปฏิกิริยำรีด๊อกซ์ และกำรวิเครำะห์ไอออน 

 Study and laboratory practice about the principle of analytical 
chemistry, chemical calculation, ionic equivalence in solution, 
electrochemical, acid-base titration, complexometric titration, 
redox titration, and ion analysis. 
 

BSCCC211 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) 
 Agricultyral Biochemistry   
 รหัสรายวิชาเดิม : 20000302 และ 20000303 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”   
 ศึกษำและปฏิบัติกำรเกี่ยวกับเซลล์ และองค์ประกอบของเซลล์ เอ็นไซม์ 

โครงสร้ำงและสมบัติของสำรชีวโมเลกุล  เมทำโบลิซึมของ คำร์โบไฮเดรต 
ไขมัน โปรตีนและกรดนิวคลีอิก กำรถ่ำยทอดข้อควำมทำงพันธุกรรม 
ฮอร์โมนที่ควบคุมเมทำโบลิซึมในสิ่งมีชีวิต 
Cells and cell components; enzymatic; metabolism of the 
carbohydrates, fats, proteins, nucleic acids; central dogma of 
molecular biology; metabolism regulation by the hormone in the 
humans, plants and animals. 

  
BSCCC212 ชีววิทยา 3(2-3-5) 

 Biology  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22031101 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี” 
 ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้ำงของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยำขั้น

พ้ืนฐำนของสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธำนของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยำและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 Study and practice about cell, tissues, structure of organisms, 
basic physiology of organism, taxonomy of organisms, ecology 
and biodiversity. 
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BSCCC213 จุลชีววิทยาทัว่ไป 3(2-3-5) 
 General Microbiology   
 รหัสรายวิชาเดิม : 22034201 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”   
 ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับควำมส ำคัญทำงจุลชีววิทยำ สัณฐำนวิทยำ และ

โครงสร้ำงของจุลินทรีย์  กำรจ ำแนกจุลินทรีย์  กำรด ำรงชีพและเมแทบอลิ
ซึมของจุลินทรีย์  กำรสืบพันธุ์และกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส  
ริคเกตเซีย และ แคลมำยเดียโรคและภูมิคุ้มกัน จุลชีววิทยำประยุกต์ 

 Study and practice about the important in microorganism, 
morphology and structure of microorganisms, classification, living 
and metabolism, reproduction and growth of bacteria fungi virus 
rickettsia and chlamydia, disease and immunity, applied 
microbiology. 
 

BSCCC214 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus 1  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012103 
 วิชาบังคับก่อน   : : “ไม่มี” 
 ศึกษำเกี่ยวกับฟังก์ชัน  ลิมิตและควำมต่อเนื่อง  อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและ

ฟังก์ชันอดิศัย กำรประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์  และเทคนิคกำรหำปริพันธ์  
ปริพันธ์จ ำกัดเขตและกำรประยุกต์ 

 The study of functions, limits and continuity of functions, 
derivative of algebraic functions and transcendental functions,  
applications of derivative, integral and techniques of integration, 
definite integral and applications. 
 

BSCCC215 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus 2  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012104 
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCC214 แคลคูลัส 1 
 ศึกษำเกี่ยวกับฟังก์ชันหลำยตัวแปร กรำฟของฟังก์ชันสองตัวแปร  ลิมิต 

ควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและกำรประยุกต์ ปริพันธ์หลำยชั้นและกำร
ประยุกต์ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับ 1 ระดับขั้น 1 สมกำรเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้นอันดับ n  ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่ำคงตัว 

 The study of functions of several variables, graph of functions of 
two variables, Limits and continuity of functions, partial 
derivatives and applications, Multiple integral and applications, 
First-order ordinary differential equations, nth-order linear 
differential equations with constant coefficients. 
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BSCCC216 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  
 Discrete Mathematics  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22120101  
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCC218 คณิตศาสตร์และสถิติ  

หรื อ  BSCCC220 สถิ ติ ส า ห รั บ วิท ยาศ า สตร์  ห รื อ
BSCCC221 สถิติพื้นฐาน 

 

 ศึกษำเกี่ยวกับทฤษฎีเซตเบื้องต้น วิธีกำรนับและคณิตศำสตร เชิงกำรจัด 
กรำฟและกำรประยุกตพี์ชคณิตบูลีน 

 The study of sets theory, counting techniques and combinatorics, 
graphs and applications, boolean algebra. 

 
BSCCC217 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 Numberical Methods  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22071204 
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCC215 แคลคูลัส 2  
 ศึกษำเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ค่ำผิดพลำด กำรประมำณคำในชวงและกำร

ประมำณคำพหุนำม กำรหำค่ำอนุพันธ์และค่ำปริพันธ์เชิงตัวเลข กำรหำผล
เฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมกำรเชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีท ำซ้ ำ กำร
ค ำนวณเชิงตัวเลขของค่ำเฉพำะและเวกเตอร์เฉพำะ กำรค ำนวณเชิงตัวเลข
ด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

 The study of error analysis, interpolation and polynomial 
approximation, numerical methods of differentiation and 
integration, numerical solutions of systems of linear 
equations(directs methods and iteration methods), numerical 
methods in determining problems by using numerical methods 
and mathematical package. 
 

BSCCC218 คณิตศาสตร์และสถิติ 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”  
 ศึกษำเกี่ยวกับเลขฐำน ตรรกศำสตร์เพ่ือกำรตัดสินใจ คณิตศำสตร์กำรเงิน 

ระเบียบและวิธีด ำเนินกำรทำงสถิติ  สถิติพรรณนำ  ควำมน่ำจะเป็น        
กำรวิเครำะห์สถิติและกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคณิตศำสตร์และสถิติ  
The study of base systems, logic for making decision, 
mathematics of finance, statistical methods, descriptive statistics, 
probability, statistical analysis and using of mathematics and 
statistics software. 
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BSCCC219 สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร 3(3-0-6) 
 Statistics and Mathematics for Agriculture  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”  
 ศึกษำเกี่ยวกับระบบจ ำนวนจริง อัตรำส่วน สัดส่วนและร้อยละ ควำมรู้

พ้ืนฐำนทำงสถิติ ควำมน่ำจะเป็น กำรแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่ส ำคัญ       กำร
ประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำนค่ำเฉลี่ยกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม      

กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์ 
 The study of real number system, ratio, proportion and 

percentage, preliminary statistics, probability, important random 
variable distribution, estimation and hypothesis testing of one and 
two sample mean, analysis of variance, regression and correlation 
analysis. 
 

BSCCC220 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statistics for Science  
 รหัสรายวิชาเดิม : -  
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี”  
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสถิติ ควำมน่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กำรแจก

แจงของตัวแปรสุ่ม กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรแจกแจงของค่ำสถิต ิ                กำร
ประมำณค่ำและกำรทดสอบสมมติฐำนกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม กำรวิเครำะห์
ควำมแปรปรวน กำรทดสอบไคสแควร์ และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยและ
สหสัมพันธ์ 

 The study of preliminary statistics, probability, random variable, 
random variable distribution, Sampling, Sampling distribution, 
estimation and hypothesis testing of one and two sample mean, 
analysis of variance, chi-square testing, and regression and 
correlation analysis. 
 

BSCCC221 สถิติพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 Elementary Statistics  
 รหัสรายวิชาเดิม : 22000001 
 วิชาบังคับก่อน   : “ไม่มี” 
 ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสถิติ ควำมน่ำจะเป็น กำรแจกแจงตัวแปร

สุ่ม กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำนและกำรทดสอบไคสแควร์ 
 The study of preliminary statistics, probability, random variable, 

random variable distribution, estimation and hypothesis testing 
and chi-square testing. 
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BSCCC222 สถิติและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานวิจัยทาง
เครื่องจักรกลเกษตร 

3(3-0-6) 

 Statistics and Computer Packages in Farm 
Mechanics Technology Research 

 

 รหัสรายวิชาเดิม : - 
 วิชาบังคับก่อน   : BSCCC221 สถิติพื้นฐาน 
 ศึกษำเกี่ยวกับสถิติในงำนวิจัยทำงเครื่องจักรกลเกษตร กำรวำงแผนกำร

ทดลอง กำรออกแบบกำรทดลอง กำรวิเครำะห์และกำรตีควำมผลกำร
ทดลองทำงสถิติโดยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 

 The study of statistics in Farm Mechanics Technology Research, 
experimental design, analysis and interpretation by computer 
packages. 
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ภาคผนวก  ก 
ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน 

1. ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
1.1 ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1) CCC หมายถึง ช่ือ หลักสูตร 

   GEB : หลักสูตรหมวดวิชำศึกษำทั่วไป ระดับปริญญำตรี 
   BSC : หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
   BTE : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
   BHE : หลักสูตรคหกรรมศำสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 
 

2)  MM หมายถึง ชื่อสาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CC : วิชำเรียนรวม 
SS : กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์  
HM : กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์   
EL : กลุ่มวิชำภำษำตะวันออก 
WL : กลุ่มวิชำภำษำตะวันตก  
PE : กลุ่มวิชำพลศึกษำ  
RA : กลุ่มวิชำนันทนำกำร  
SC : กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์  
MA : กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์  
LT : สำขำวิชำ ทล.บ. เทคโนโลยภีมูิทัศน์  
PS : สำขำวิชำ วท.บ. พืชศำสตร์   (เดิม S 02-03) 
BT : สำขำวิชำ วท.บ. เทคโนโลยชีวีภำพ (เดิม S10) 
CT : สำขำวิชำ วท.บ. เทคโนโลยสีำรสนเทศ(เดิม S13) 
CS : สำขำวิชำ วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์(เดิม S13) 
FS : สำขำวิชำ วท.บ. ประมง 
AS : สำขำวิชำ วท.บ. สัตวศำสตร์ 
FM : สำขำวิชำ วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (เดิม S05) 
FT : สำขำวิชำ วท.บ. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
FD : สำขำวิชำ วท.บ. พัฒนำผลิตภณัฑ์อำหำร (เดิม S07) 
HE : สำขำวิชำ คศ.บ. คหกรรมศำสตร 


