
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 

  
921-011 ฟิสิกส์วทิยำศำสตร์ชีวภำพ 3(3-0-6) 
 Life Science Physics 

 หน่วยและการวดัทางชีวภาพ  แรงและการเคล่ือนท่ี        
ของส่ิงมีชีวิต งานและพลังงานในทางชีวภาพ กลศาสตร์       
ของไหลในระบบส่ิงมีชีวิต ความร้อนและอุณหภูมิระบบ
ส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์คล่ืน แสง เสียงต่อส่ิงมีชีวิต ไฟฟ้าและ
แ ม่ เห ล็ ก ใน ท าง ชี ว ภ าพ  นิ ว เค ลี ย ร์ ใน ท า ง ชี ว ภ าพ                   
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อส่ิงมีชีวติ 

 Units and measurement in life science; force and 
motion in biology; work and energy in biology; fluid 
mechanic in biological system; heat and temperature of 
biological system; effect of wave sound light of biological 
system; electricity and magnetism in biological system; 
radiation in biological ; electromagnetic wave on biological 
system 

 
921-012 ปฏิบัตกิำรฟิสิกส์วทิยำศำสตร์ชีวภำพ 1(0-3-0) 
 Life Science Physics Laboratory 
 ห น่ ว ย แ ล ะ ก า ร วั ด  ก ร า ฟ แ ล ะ ส ม ก า ร                     
การตกอย่างอิสระของวตัถุภายใตแ้รงโน้มถ่วง พลงังานศักย ์   
การหาค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว ความตึงผิว   
ของของเหลว การน าค วาม ร้ อน  การแผ่ รั ง สี ของสาร
กมัมนัตรังสี การเกิดภาพของเลนส์และการหาความยาวโฟกสั 
ทศันศาสตร์ อุปกรณ์วดัพ้ืนฐานทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า 
 Unit and measurement; graph and equation; free 
fall; potential energy; viscosity of fluid; surface tension of 
fluid; heat conduction; radiation of radioactivity; image from 
lens and focal length; optical instruments; basic electrical 
measurement equipments; electric field   

 
926-372 กำรจดักำรธุรกจิฟำร์ม  3(3-0-6) 
 Farm Business Management 
 ประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ    
เพื่อใช้ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์และวางแผน     
การท าฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การบันทึก
ข้อมูลและท าบัญ ชีฟาร์ม การวัดผลส าเร็จในการด าเนิน      

ธุรกิจฟาร์ม  การวางแผนการใช้ท รัพยากรในฟาร์ม          
อยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจฟาร์ม 
สินเช่ือการจดัการฟาร์ม การจดัการฟาร์มภายใตค้วามเส่ียง
และความไม่แน่นอน 
 Application of economic and management 
concepts to farm business management; analysis and plan 
on farming; farm planning and budgeting; farm recording 
and accounting; measurement on the success of farm 
operation; effective planning on using farm resource; 
factors affecting farm business operation; business farm 
credit; farm management under risk and uncertainty 
 
926-433 ธุรกจิและกำรจดักำรสินค้ำเกษตร        3(3-0-6) 
 Business and Agricultural Product 
Management  
 บทบาทของสินค้าเกษตรต่อเศรษฐกิจไทย 
ระบบธุรกิจเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรของประเทศ   
การบริหารจดัการในภาคการผลิต การแปรรูป การลงทุน
ในธุรกิจเกษตร การบริหารการตลาดและกลยทุธ์การตลาด
สิ น ค้ า เก ษ ต ร  ต ล า ด สิ น ค้ า เก ษ ต ร ล่ ว ง ห น้ า                     
ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการจัดการธุรกิจเกษตร 
การคา้สินคา้เกษตรในตลาดโลก 
 Role of agricultural products on Thai 
economy; Thai agribusiness and agricultural marketing 
systems; production management; agribusiness 
investment; agricultural marketing management and 
marketing strategy; agricultural futures markets; the 
environment factors affecting agribusiness management; 
agricultural world trade 
 
932-051 จุลชีววทิยำ                                          3(3-0-6) 
 Microbiology 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932–071            
หลกัชีววทิยา 
 รู ป ร่ า ง ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย ์            
ศึกษาเมแทบอลิซึมของแบคที เรีย พัน ธุศาสตร์และ                  



การเจริญเติบโต การจัดจ าแนกจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ก่อโรค 
ภูมิคุ ้มกันของร่างกายท่ีต่อต้านจุลินทรียก่์อโรคการควบคุม
จุลินทรียโ์ดยวิธีทางกายภาพและเคมี จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอ้ม
และการประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 General morphology of microorganisms; study of 
bacteria in metabolism; genetic and growth; classification of 
microorganisms; pathogenic microorganisms; body 
immunology against pathogenic microorganisms; physical 
and chemical controlling of microorganisms; environmental 
microbiology and application for environment resolution 

 
932-052 ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำ  1(0-3-0) 
 Microbiology Laboratory 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววิทยาหรือ
เรียนควบคู่กนั 
 แ น ะ น า ก า ร ใ ช้ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ชี ว วิ ท ย า                  
การใช้กล้องจุลทรรศน์  การเต รียมอาหารเล้ียงเช้ือและ            
การฆ่ าเช้ือ เทคนิคทางจุลชีววิทยา การย ้อมสีแบคที เรีย        
ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การศึกษาเช้ือรา ยีสต ์
สาหร่าย การท าลายและการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์
การตรวจนบัจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม 
 Introduction to the use of microbiological 
laboratory; the use of microscope; media preparation and 
sterilization; microbiological technique; bacteria staining; 
studying microbial growth; study of fungi yeast and algae; 
destruction and inhibition of microbial growth; enumeration 
of microorganism in environment 
 
932-071 หลกัชีววทิยำ  2(2-0-4) 
 Principles of Biology 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงสร้างเซลล์ และหน้าท่ี               
การแ บ่ ง เซลล์  อ วัย วะและระบบต่ าง  ๆ  ข อ ง ร่ างก าย                
การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิต 
ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม 
 Biological science; cell structure and function; cell 
division; organs and body system; genetic transfer; 
classification of living organisms; ecology and environment 

 
 

932-072  ปฏิบัตกิำรหลกัชีววทิยำ                       1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory 
  ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-071              
หลกัชีววทิยา หรือเรียนควบคู่กนั 
 กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และโครงสร้างเซลล ์   
การแบ่งเซลล์  การสั ง เคราะห์ด้วยแสง อวัยวะและ       
ร ะบ บ ต่ าง  ๆ  ข อ ง ร่ างก าย  ก าร ถ่ ายท อดลักษณ ะ               
ทางพนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ 
 Microscopy; cell and cell structure; cell 
division; photosynthesis; organs and body systems; 
genetic transfers; classification of living organisms 
 
932-100 ปฏิบัตงิำนฟำร์ม 1                               1(0-3-0) 
 Farm Practical Training I 
 การปฏิบติัดูแลการผลิตในห้องปฏิบติัการและ
ในฟาร์มทางดา้นพ้ืนฐานการผลิตพืช สตัว ์และจุลินทรีย ์
 Practical training in laboratory and farm for 
basic production of plants, animals and microorganisms 
 
932-200 ปฏิบัตงิำนฟำร์ม 2                               1(0-3-0) 
 Farm Practical Training II 
 การป ฏิบั ติ ท่ี เข้มข้น ในการดูแลการผ ลิต                      
ในห้องปฏิบติัการและในฟาร์มทางดา้นการผลิตพืช สัตว ์
และ จุลินทรีย ์การฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 
 Intensively practical training in laboratory and 
farm for production of plants, animals and 
microorganisms; fieldwork practice 
 
932-202 เทคโนโลยชีีวภำพเกษตร                         3(2-3-4) 
 Agricultural Biotechnology 
 หลกัการ ความหมาย ขอบเขต และวิวฒันาการ        
ของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้และบทบาท                   
ของเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทั้งทางดา้นจุลินทรีย ์
พืช และสัตว์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการ   
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ความปลอดภัยทาง          
ดา้นเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
 Principles, meaning, scope and evolution of 
biotechnology; application and role of biotechnology for 
improving productivity of microbes, plants and animals; 



application of biotechnology in bio-processing of agricultural 
products; safety aspects of agricultural biotechnology 
 
932-210 กำรจดักำรทรัพยำกรดนิ 3(2-3-4) 
 Soil Resource Management 
 ก า ร จ า แ น ก ดิ น ใ น ป ร ะ เท ศ ไ ท ย  ส ม บั ติ                      
ความอุดมสมบูรณ์ การเก็บตวัอยา่งและการวเิคราะห์ธาตุอาหาร 
การฟ้ืนฟูและการปรับปรุงดิน เทคนิค วิธีการในการจดัการดิน      
ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหว่างดินและพืช มีการศึกษา     
ดูงานนอกสถานท่ี  
 Soil classification in Thailand; properties and 
fertilities of soil; soil sampling and analyzing of soil nutrients; 
soil reclamation and improvement; technologies and methods 
for soil management in different areas; relationship between 
plant and soil; field trip study  

 
932-211 พฤกษศำสตร์ 3(2-3-4) 
 Botany 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววิทยา, 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
 โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  แ ล ะ ห น้ า ท่ี                    
ขององคป์ระกอบท่ีส าคญัของพืช การจดัจ าแนก สัณฐานวิทยา 
และประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางพฤกษศาสตร์เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช 
 Functional studies of plant structure and its 
organization; classification, morphology and applications of 
botanical knowledge for plant production 

 
932-212 สรีรวทิยำพืช 3(2-3-4) 
 Plant Physiology 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววิทยา, 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 
 ก ระบ วน ก ารต่ าง  ๆ  ภ าย ใน พื ช ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ              
ก าร เจ ริญ เติ บ โตและพัฒ น าการของพื ช  ส ารควบ คุม               
การเจริญเติบโต และการประยุกต์ใชส้ารดังกล่าวเพ่ือควบคุม
กระบวนการภายในพืช  
 Plant internal processes relating to plant growth 
and development, growth regulators; applications of the 
growth regulator to control plant internal processes 
 

932-213 เทคโนโลยแีละกำรจดักำรผลติพืช        3(2-3-4) 
 Plant Production Technology and 
Management 
 การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การเพาะปลูก การเตรียม
ตน้กลา้ การเลือกใชว้สัดุปลูกและประชากรพืชท่ีเหมาะสม
เพื่อการสร้าง ผลผลิตสูงสุด การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว 
การจดัการผลผลิตและการตลาดของผลไม ้พืชยืนตน้และ
พื ช ป่ าไม้ ท่ี มี ค วามส าคัญ ท าง เศรษฐกิจในภาคใต ้               
มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Preparing plantation area; cultivating; 
seedling preparation; selection of planting materials and 
plant population for maximizing farm products; 
maintenance; harvesting; products management and 
marketing of fruit; economic perennial and wild plants in 
southern Thailand; field trip study 
 
932-230 สรีรวทิยำและกำยวภิำคสัตว์ 1             3(2-3-4) 
 Animal Physiology and Anatomy I 
  ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 9 3 2 -0 7 1               
หลกัชีววทิยา, 932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
 โครงสร้างอวัยวะและกายวิภาคของสัตว  ์                  
เน้ น จุ ลก ายวิภ าค ระดับ เซลล์  เป รียบ เที ยบหน้ า ท่ี              
ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ระหวา่งสัตวก์ระเพาะรวม
และสตัวก์ระเพาะเด่ียว 
 Organ structures and anatomy of animal 
emphasizing on cellular microanatomy; comparison of 
physiological functions of the systems between ruminant 
and non-ruminant 
 
932-231 หลกักำรเลีย้งสัตว์                                3(3-0-6) 
 Principles of Animal Husbandry 
 ประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจ                  
ข อ ง ก า ร เ ล้ี ย ง สั ต ว์  ก า ร ต อ บ ส น อ ง ข อ ง สั ต ว ์                      
ต่อสภาพแวดลอ้ม การปรับปรุงพนัธ์ุ โภชนศาสตร์สัตว ์
การจดัการและการเล้ียงดู การแปรรูป การจดัจ าหน่าย และ
การพฒันาการเล้ียงสตัวใ์นประเทศไทย 
 Benefit and economic importance of animal 
production; response of animals to environment; 
breeding; animal nutrition; management; processing; 



distribution and development of livestock farming in Thailand 
 
932-232 หลกัโภชนศำสตร์และกำรให้อำหำรสัตว์ 3(2-3-4)  
 Principles of Animal Nutrition and Feeding 
 รำยวิช ำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932-231 ห ลักการ      
เล้ียงสตัว ์
 องค์ประกอบของอาห ารสัตว์ กระบวนการ            
น าอาหารและธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายทั้ งสัตว์
กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเด่ี ยว ประเภท ชนิด และ     
แห ล่งวัต ถุ ดิบ  การค านวณสูตรอาหาร  การผสมอาหาร    
หลกัการและวธีิการใหอ้าหารแก่สตัวต์ามประเภทและอาย ุ
 Components of animal feeds; processes of feeding 
ruminant and non-ruminant; raw material resources and types; 
feed formula calculation, feed mixing; principles and methods 
of animal feeding according to their type and age 
 
932-233 สุขศำสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Hygiene 
 รำยวิช ำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932-231 ห ลักการ        
เล้ียงสตัว ์
 ธรรมชาติของโรคสั ตว์ หลักการสุข าภิบ าล            
ในการเล้ียงสัตว ์การจดัการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค 
ปัญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตว์เล้ี ยง ลักษณะอาการ            
ก ารวิ นิ จฉั ยและการจ าแน กโรค  ก ารบ าบั ด อย่ าง ง่ าย           
เทคนิคการใชย้า และยาพ้ืนฐานท่ีใชใ้นฟาร์ม 
 Nature of animal diseases; hygienic principles for 
animal husbandry; disease protection management and animal 
disease control; economic problems of the diseases; 
symptoms; diagnosis and disease classification; simple 
therapy; techniques of using drugs and  basic drugs 
application in farm 
 
932-250 เทคนิคประยุกต์ทำงจุลชีววทิยำ 3(2-3-4) 
 Applied Techniques in Microbiology 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววิทยา, 
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  
 ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก าร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เค ร่ื อ ง มื อ                 
ทางจุลชีววทิยา เทคนิคต่าง ๆ เพ่ืองานวจิยัทางดา้นจุลชีววทิยา  

 Principles and applications of instrument in 
microbiology; techniques for microbiological research     

 
932-251   กำรประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์                     3(2-3-4) 
 ทำงกำรเกษตร 1 
 Applied Microbiology for Agriculture I 
 ร ำ ย ว ิช ำบ ัง ค ับ เร ีย น ก ่อ น  :  9 3 2 -0 5 1             
จุลชีววิทยา, 932-052 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา 
 ไวรัสและแบคทีเรียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร                
โรคพืชที ่ส าคญั ที่ม ีสาเหตุจากไวรัส  และแบคทีเรีย       
การประยุกต์ใชเ้ช้ือไวรัสและแบคทีเรียเพื่อการเกษตร
และส่ิงแวดลอ้มในดา้นการส่งเสริมการเจริญเติบโต    
ของพืช การปรับปรุงพนั ธุ ์พ ืชและสัตว ์การควบคุม
ศ ตัรูพ ืช  ความอ ุดมสมบ ูรณ ์ของดิน  การปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ การประย ุกต ์ใช ใ้น     
ดา้นอุตสาหกรรมเกษตร การประเมินความเส่ียงและ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
 Virus and bacteria associated with 
agriculture; an importance of plant diseases caused by 
virus and bacteria; application of virus and bacteria for 
agriculture and environment in promoting of plant 
growth, plant and animal breeding, plant pest control, 
soil fertility; improvement of environment and 
ecology, application in agro-industry, risk assessment 
and biosafety 
  
932-252 กำรประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์                     3(2-3-4) 
 ทำงกำรเกษตร 2  
 Applied Microbiology for Agriculture II  
 ร ำ ย ว ิช ำบ ัง ค ับ เร ีย น ก ่อ น  :  9 3 2 -0 5 1             
จุลชีววิทยา, 932-052 ปฏิบตัิการจุลชีววิทยา, 932-251  
การประยุกต์ใชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 1  
 ยีสต ์ รา  และ  แอคติโนมยัซีส ที ่เกี ่ยวขอ้ง      
ก บั ก าร เก ษ ต ร  ก าร เจ ริญ เต ิบ โต แ ละก ารพ ฒั น า 
ปฏิส ัมพนัธ ์ระหว ่างพ ืชและจ ุล ินทรีย  ์การควบค ุม        
ทางชีวภาพ จุลินทรียที์่ส าคญัต่อดินและธาตุอาหารพืช 
ไม ค อ ร ์ไ รซ า  ร า เอ น โด ไฟ ต ์ ส าร เม แท บ อ ไล ต์             
จากจุลินทรีย  ์บทบาทของจุล ินท รียต์ ่ออาหารส ัตว ์     
โ ร ค พ ืช ที ่ส า ค ญั ที ่ม ีส า เห ต ุจ า ก ย ีส ต ์ ร า  แ ล ะ                   



แอคติโนมยัซีส หัวขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัทางจุลชีววิทยา    
ทางการเกษตร 
 Yeast, fungi and actinomycetes associated with 
agriculture; growth and development; plant-microbe 
interactions; biological control; importance of 
microorganisms for soil fertility and plant nutrition; 
mycorrhiza; endophytic fungi; microbial metabolites; roles 
of microbe on feed; important plant diseases caused by 
yeasts, fungi and actinomycetes; currently  interesting 
topics  in  agricultural microbiology 
 
932-274 พนัธุศำสตร์  3(3-0-6) 
 Genetics 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา  
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับพัน ธุกรรมในส่ิงมีชีวิต         
ตั้ งแต่ ระดับตัวตนจน ถึงระดับประชากร การถ่ ายทอด     
ลักษณ ะท างพัน ธุ กรรม ใน ส่ิ ง มี ชี วิ ต  ส ารพัน ธุ กรรม                
โ ร ค ท า งพั น ธุ ก ร ร ม  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ พั น ธุ ศ าส ต ร์               
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
   Basic knowledge of genetic in organisms from 
individual to population level; heredity in organisms; genetic 
materials; genetic disorder; application of genetics in 
biological science 

 
932-275 ปฏิบัตกิำรพนัธุศำสตร์  1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน  : 932-274 พันธุศาสตร์ 
หรือเรียนควบคู่กนั 

การทดลองเก่ียวกับการถ่ายทอดลกัษณะในพืช 
แมลงหวี่และจุลินทรีย์ การใช้สถิติประเมิน ผลการทดลอง    
ทางพนัธุศาสตร์ 

Inheritant experiments in plants, fruit fly, and 
microorganism; the use of biostatistics in genetic experiments 

 
932-300 สัมมนำ   1(0-2-1) 
 Seminar 
 การศึกษาคน้ควา้ รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้         
จากเอกสารงานวิจยัทางวิชาการเพื่อจดัท ารายงานและน าเสนอ            
ต่อท่ีประชุม โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 Study research articles, analyze and collect 
information to make a report and present in a meeting 
under counseling by advisor 
 
932-301 ฝึกงำน                          ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง 
 Practical Training  
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3       
 การฝึกงานในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน 
หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษา     
ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง มีอาจารย์ท่ีปรึกษานิ เทศการ
ฝึกงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน การนิเทศ และ
รายงานการฝึกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตรก าหนด  
 Practical training at a business organization or 
government offices not less than 300  hours; advising by 
supervisor; evaluating efficacy by trainer, supervision 
and a field trip report or by other methods set by the 
program committee 
 
932-302 วธีิวจิยัทำงกำรเกษตร                          3(2-3-4) 
 Research Methods in Agriculture 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  934-017              
สถิติพ้ืนฐาน 
 ก าร ก าห น ด ปั ญ ห าแ ล ะ วัต ถุ ป ร ะ ส งค ์              
ในการวิจัยทางชีวภาพ แผนการทดลองและ เทคนิค          
ในการ เต รียมการทดลอง การ เก็บ รวบ รวมข้อ มู ล            
การวิเคราะห์และการใช้โปรแกรมทางสถิติ การแปลผล
ขอ้มูล การเขียนรายงานผลการทดลอง และการน าเสนอ
ผลการวจิยั 
 Determination of research problems and aims 
for biological researches; experimental design and 
experiment preparation techniques, methods for data 
collecting; statistical analysis and application of statistical 
program; data interpretation and report presentation 
 
932-310 อำรักขำพืช                                           3(2-3-4) 
 Plant Protection 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  932-211 
พฤกษศาสตร์  



 ความส าคญัและชนิดของวชัพืช โรคพืช แมลงศตัรู
และสัตว์ศัต รูพืช ความสัมพัน ธ์ระหว่างพืชและศัตรูพืช 
หลักการและวิธีการจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสม มีการศึกษา        
ดูงานนอกสถานท่ี 
 Importance and types of weeds; plant diseases; 
insect pests and animal pests; plant-pest interaction; principles 
and methods for plant pest management; field trip study 
 
932-311  กำรเพำะเลีย้งเน้ือเย่ือพืช 3(2-3-4) 
 Plant Tissue Culture  
 หลักการและทฤษฎีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ พืช           
ปัจจัยสภาวะและรูปแบบต่าง ๆ ของการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ                    
การประยุกต์ใช้การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อด้านการปรับปรุงพนัธ์ุ        
ก ารข ยายพัน ธ์ุพื ช  ก ารผ ลิตส ารทุ ติ ย ภู มิ  ก ารผ ลิตพื ช                    
เชิงอุตสาหกรรม การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
 Principles and theories of plant tissue culture; 
factors, conditions and types of plant tissue culture; 
application in plant genetic improvement; plant micro 
propagation; plant secondary production; plant production for 
industry; plant genetic conservation 
 
932-312 หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช 3(2-3-4) 
 Principles of Plant Genetic Engineering 
 ชนิดของดี เอ็นพาหะ การสกัดดี เอ็น เอจากพืช           
การดัดแปลงดี เอ็น เอ การน าดี เอ็น เอ เข้าสู่ เซลล์ เจ้าบ้าน             
วิ ธีคัดแยกโคลน ท่ีสนใจ  การ เพ่ิมป ริมาณ ดี เอ็น เอโดย         
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีส าคญัทาง 
ชีวโมเลกลุ การประยกุตใ์ชก้ารโคลนยนีดา้นการเกษตร  
 Type of cloning vector;  plant  DNA extraction;  
DNA manipulation; introduction of DNA into host cells; 
methods for cloning and identification genes; polymerase 
chain reaction technique; important technique and tools in 
molecular biology;  application of gene cloning for agriculture 
 
932-313 กำรผลติพืชเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 
 Economic Plant Production 
 ประเภทของพืชเศรษฐกิจ การผลิตและการวางแผน         
การผลิตพืชเศรษฐกิจ การเลือกและการเตรียมพ้ืนท่ีปลูก        
การปลูกและการดูแลจดัการ การเก็บเก่ียวผลผลิต           

การแปรรูปขั้นตน้ ระบบการตลาด ของขา้ว ยางพารา และ
ปาลม์น ้ ามนั 
 Type of economic plants; economic plant 
production and its planning; land selection and 
preparation; planting and management; harvesting; 
processing; marketing system of rice, rubbers and oil 
palm 
 
932-314 เทคโนโลยหีลงักำรเกบ็เกีย่วพืช            3(2-3-4) 
 Plant Postharvest Technology 
 ปัจจยัก่อนการเก็บเก่ียว ดชันีบ่งช้ีความบริบูรณ์                 
วิธีเก็บเก่ียว การควบคุมโรคหลงัการเก็บเก่ียว เทคโนโลยี                  
ในการเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุผลไม้ พืชผัก และไม้ดอก       
ไม้ประดับ  การประเมิน คุณภาพหลังการ เก็บ เก่ียว          
การบรรจุหีบห่อและการขนส่ง 
 Preharvest factors; maturity index; harvesting; 
postharvest disease control; postharvest technology for 
prolonging shelf life of fruits, vegetables and ornamental 
plants; postharvest quality assessment; packaging and 
transportation 

 
932-315 กำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช                           3(2-3-4) 
 Plant Breeding 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932 -27 4              
พนัธุศาสตร์, 932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 หลักการท่ีใช้ในการปรับปรุงพัน ธ์ุพืชทั้ ง       
พื ช ผสมตัว เอ ง  และผสมข้ าม  ก ารคัด เลื อ กพัน ธ์ุ               
การผสมพนัธ์ุเพื่อสร้างความแปรปรวนในพืช การคดัเลือก
พนัธ์ุภายหลงัการผสมพนัธ์ุ การผลิตลูกผสมและการผสม
ระหว่างสกุล การปรับปรุงประชากรพืช  การปรับปรุง  
พนัธ์ุพืชด้วยวิธีมาตรฐานและวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Principles of plant improvement in self-
pollinated and cross-pollinated crops; selection; breeding 
to create plant mutation; selection after breeding; cross 
and inter specific hybridization; plant population 
improvement; genetic improvement of plants by 
conventional and biotechnological methods; field trip 
study  



932-330 พนัธุศำสตร์สัตว์และกำรปรับปรุงพนัธ์ุ 3(3-0-6) 
 Animal Genetics and Improvement 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-274 พนัธุศาสตร์,      
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 พนัธุศาสตร์ของสัตว  ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิต  
หลกัการปรับปรุงพนัธ์ุ ระบบการคดัเลือกและการผสมพนัธ์ุ    
แนวการปรับปรุงพนัธ์ุสตัวเ์ศรษฐกิจของประเทศไทย 
 Animal genetics; factors influencing animal 
production; principles for animal improvement; selection 
systems and mating; selected methods for Thai economic 
animal improvement 
 
932-331 เทคโนโลยกีำรผลติสัตว์ปีก 3(2-3-4) 
 Poultry Production Technology 
 รำยวิช ำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932-231 หลักการ       
เล้ียงสตัว ์
 ความส าคัญของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์ปีก   
พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ             
ก าร ให้ อ าห าร  ก าร จั ด ก ารฟ า ร์ ม  ก า ร ผ ลิ ต สั ต ว์ ปี ก                     
เชิงอุตสาหกรรม การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก โรคและ   
การสุขาภิบาล ผลิตภณัฑ ์สตัวปี์ก การตลาดสตัวปี์ก   
 Importance of poultry production industry; breed 
and breeding improvement; housing and equipment; feed and 
feeding; poultry farm management; industrial poultry 
production; incubation and hatchery management; diseases 
and sanitation; poultry products; poultry marketing 
 
932-332 มำตรฐำนฟำร์มและผลติภัณฑ์สัตว์ 3(3-0-6) 
 ปลอดภัย  
 Standard Farms and Safety of Animal Products 
 ม าต รฐ าน ฟ า ร์ ม เล้ี ย งสั ต ว์  ม าต ร ฐ าน แ ล ะ            
ความปลอดภยัของผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์เช้ือจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้ง
กับโรคในสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์สัตว ์ปัญหาของการใช้ยาและ
ส าร เค มี ใน ก าร เล้ี ย งสั ต ว์  ก ารต รว จผ ลิ ต ภัณ ฑ์ สั ต ว ์             
หลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี กรรมวธีิการผลิตท่ีดี 
 Standard of animal farming; standard and safety of 
animal products; microorganisms associated with disease in 
animals and animal products; problems of using drugs and 
chemicals on animals; animal product checking; Good 

Agricultural Practice (GAP); Good Manufacturing 
Practice (GMP) 
 
932-333 เทคโนโลยชีีวภำพกำรสืบพนัธ์ุสัตว์     3(2-3-4) 
 Animal Reproductive Biotechnology  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-230 สรีรวิทยา
และกายวภิาคสตัว ์1 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ  
ของสัตว์เศรษฐกิจ การเต รียมพ่อพัน ธ์ุและแม่พัน ธ์ุ         
การเตรียมตวัท าละลายเจือจางน ้ าเช้ือ การผลิตน ้ าเช้ือสด
และน ้ าเช้ือแช่แข็ง การเก็บรักษาและการตรวจสอบ
คุณภาพ เทคนิคการฉีดน ้ าเช้ือ เทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่
เพ่ื อ ก าร เพ่ิ ม ผ ลผ ลิ ต และการป รับ ป รุ งพัน ธ์ุสั ต ว ์              
การยา้ยฝากตัวอ่อน การแยกเพศตัวอ่อน การปฏิสนธิ       
ในหลอดทดลอง 
 Anatomy and physiology of reproductive 
system of economic animals; preparing sire and dam; 
semen diluting; fresh and frozen semen production; 
storage and quality examinations; insemination; new 
biotechnology for increasing productivity and animal 
improvement; embryo transfer; embryo sexing; in vitro 
fertilization 
 
932-334 เทคโนโลยกีำรผลติอำหำรสัตว์             3(2-3-4) 
 Animal Feed Production Technology  
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-232              
หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสตัว ์
 การเตรียมและการจัดการวัตถุ ดิบส าห รับ      
การผลิตอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว ์         
ก า ร ผ ส ม อ าห าร สั ต ว์  ก า ร แ ป ร รู ป อ าห าร สั ต ว ์                  
ก าร ผ ลิ ต อ าห าร สั ต ว์ เ ชิ ง อุ ต ส าห ก ร ร ม  ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหารสัตว์ การเพ่ิมคุณภาพ         
อาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ท่ีปลอดภัย  มาตรฐาน
อาหารสตัวแ์ละการควบคุมคุณภาพ 
 Raw material preparation and management 
for feed manufacturing; feed formulation; feed mixing; 
feed processing; industrial feed manufacturing; 
application of biotechnology in animal feed; increasing 



the quality of animal feed; safety feed production; feed 
standard and quality control 
 
932-335  เทคโนโลยกีำรผลติโคเน้ือและโคนม 3(2-3-4) 
 Beef and Dairy Production Technology 
 รำยวิชำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932 -231 หลักการ      
เล้ียงสตัว ์
 ระบบการผ ลิต  พัน ธ์ุและการป รับป รุงพัน ธ์ุ     
อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน การจัดการ   
ผลิตโคเน้ือและโคนมเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุม
โรค การผลิตเน้ือและนม 
 Production system; breed and breeding 
improvement; feed and feeding; equipment and housing; 
management of industrial beef and dairy production; disease 
and its control; meat and milk productions   
 
932-336 เทคโนโลยกีำรผลติสุกร 3(2-3-4) 
 Swine Production Technology 
 รำยวิชำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932 -231 หลักการ       
เล้ียงสตัว ์
 ค ว าม ส าคัญ ข อ งก าร ผ ลิ ต สุ ก ร  พั น ธ์ุ แ ล ะ                    
การคัด เลื อกพัน ธ์ุ  อุ ป กรณ์ และโรง เรือน  อาห ารและ               
การให้อาหาร การจดัการฟาร์ม การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม 
โรคและการป้องกันก าจัด  การจัดการส่ิงแวดล้อมและ           
การสุขาภิบาล กฎระเบียบเก่ียวกบัธุรกิจการผลิตสุกร การตลาด
สุกร 
 Importance of swine production; breeding and 
selection; equipment and housing; feed and feeding; farm 
management; industrial swine production; diseases and 
prevention; environmental management and sanitation; 
regulations in commercial swine production; swine marketing 

 
932-337 เทคโนโลยกีำรผลติแพะ 3(2-3-4) 
 Goat Production Technology 
 รำยวิช ำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932-231 หลักการ      
เล้ียงสตัว ์
 ระบบการการผลิต พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 
อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน การผลิตแพะ                
เชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม 

 Production system; breed and breeding; feed 
and feeding; equipment and housing; industrial goat 
production; disease and its control; meat and milk 
productions   
  
932-350 เทคโนโลยจุีลนิทรีย์ส ำหรับ                  3(2-3-4) 
 กำรเพำะเลีย้งทำงน ำ้  
 Microbial Technology for Aquaculture 
 โรค ติด เช้ือ ท่ี ส าคัญ ในสัตว์น ้ า เศรษฐกิจ       
ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดโรคติดเช้ือ เทคนิคการแยกเช้ือและ      
การตรวจสอบ เทคโนโลยีจุลินทรีย์ในการรักษาและ
ป้องกันโรค เทคโนโลยี การเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนและ
สาหร่ายทะเลท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
 Significantly infectious disease of aquatic 
animals; factors affecting infectious disease; techniques 
for disease identification and diagnostic test; microbial 
technology in preventing and treating disease; economic 
plankton and seaweed culture technology 
 
932-351 เทคนิคกำรวเิครำะห์อำหำร                  3(2-3-4) 
 ทำงจุลชีววทิยำ  
 Analytical Techniques in Food 
Microbiology 
 ความส าคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัย        
ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารและ     
การควบคุม จุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดการเส่ือมเสียและอาหาร
เป็ น พิ ษ  ป ร ะ โยชน์ แ ล ะ ก าร วิ เค ร าะ ห์ จุ ลิ น ท รี ย์                  
ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานจุลินทรียใ์นอาหาร 
 Importance of microorganisms in food; 
factors affecting microbial growth in food and its control; 
microorganisms causing food deteriorating and 
poisoning; benefits and analyses of microorganisms in 
food industry; microorganism standard in food 
 
932-352 พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองต้น                       3(2-3-4) 
 Basic Genetic Engineering 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  932-202 
เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 



 ดีเอ็นเอพาหะส าหรับการโคลนยีนในส่ิงมีชีวิต   
กลุ่มโปรคาริโอตและยูคาริโอต การสกดัดีเอ็นเอจากส่ิงมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ ให้บริสุทธ์ิ การดัดแปลงดีเอ็นเอด้วยเอนไซม ์     
การน าดี เอ็น เอ เข้าสู่ เซลล์ เจ้าบ้ าน  วิ ธีการโคลนยีนและ           
การจ าแนกเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่ โพลีเมอเรส เทคนิคและ
เคร่ืองมือท่ีส าคญัทางชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การโคลนยีนในด้านการเกษตร ส่ิงแวดลอ้ม การแพทย ์และ
อุตสาหกรรม 
 Cloning vector for gene cloning in Prokaryote and 
Eukaryote; purification of DNA from living cells; 
manipulation of DNA; introducing DNA into host cells; 
methods for gene cloning and identification; polymerase chain 
reaction technique; techniques and tools in molecular biology; 
application of gene cloning for agriculture, environment, 
medicine and industry  
 
932-353 จุลชีววทิยำทำงอุตสำหกรรม 3(2-3-4) 
 Industrial Microbiology 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  :  932-202 
เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
 ความส าคัญ ของ จุ ลิน ท รีย์ใน ก ระบ วน การ                 
ท างอุ ต ส าห กรรม  ก ารคัด แยกและจ าแน ก จุ ลิ น ท รี ย ์                
การเก็บ รักษาจุ ลินทรีย์ การปรับป รุงสายพัน ธ์ุ จุ ลินท รีย ์
กระบวนการผ ลิตใน ระดับห้ องป ฏิบั ติ การและระดับ
อุตสาหกรรม การผลิตโปรตีน กรดอินทรีย ์เอทิลแอลกอฮอล ์
อาหาร และผลิตภัณฑ์จากนม การรักษาสภาพของเอนไซม์   
และเซลล์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรียใ์นการผลิตน ้ าและ
บ าบดัน ้ าเสีย มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Importance of microorganisms in industrial 
processes; isolation and screening of microbes; microbe 
preservation; strain improvement; production process in 
laboratory and industry; production of proteins, organic acids, 
ethyl alcohol, food and milk products; enzyme and cell 
immobilization; utilization of microbes for water production 
and waste-water treatment; field trip study  

 
 
 
 

932-354 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพืชและจุลนิทรีย์   3(2-3-4) 
 Host-Microbes Interaction 
 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งจุลินทรียแ์ละจุลินทรีย ์พืช
และจุลินทรีย์ ปฏิสัมพันธ์แบบพ่ึงพา แบบเก้ือกูล และ   
แบบปรสิต  ป ฏิสั มพัน ธ์ระหว่าง พื ชและจุ ลินท รีย ์             
ใน ระดับ โม เลกุ ล  ส าร ส่ื อสัญญ าณ ระห ว่าง เซลล ์             
การควบคุมการเกิดโรคจากจุลินทรียด์ว้ยสารส่ือสัญญาณ
ระหวา่งเซลล ์การศึกษาตวัอยา่งทางการเกษตร 
 Interactions between microbe-microbe and 
plant-microbe; mutualism, commensalism and parasitism 
interactions; molecular aspects of host and microbe 
interaction; cell to cell signaling molecule; microbial-
caused diseases control by cell-to-cell signaling 
molecules; case study in agriculture 
 
932-400 หัวข้อพเิศษทำงวทิยำศำสตร์และ     1-3(x-y-z) 
 เทคโนโลยกีำรเกษตร  
 Special Topics in Agricultural Science and  
 Technology 
 หั ว ข้ อ พิ เศ ษ ท่ี ทั น ส มั ย แ ล ะ น่ าส น ใ จ              
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์และ
เทคโนโลยทีางจุลินทรีย ์
 Special and interesting recent topics in plant 
production technology, animal production technology and 
microbial technology 
  
932-401 โครงงำนนักศึกษำ 1                             1(0-3-0) 
 Student Project I 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-302 วิธีวิจัย
ทางการเกษตร  
 นัก ศึกษ าและอาจารย์ ท่ี ป รึกษ าเลือกท า
โครงงานในหวัขอ้วจิยัท่ีสนใจ การพฒันาโครงร่างงานวจิยั 
ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะท ด ล อ ง ภ าย ใต้ ก าร ค วบ คุ ม ข อ ง             
อ าจารย์ ท่ี ป รึกษ า ก ารน า เสน อผลการทดลองกับ         
อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 
 Choosing interesting research topic to do a 
project by student and advisor; developing research 
proposal; studying and doing an experiment under 



supervision; reporting lab results to advisor and committee 
 
932-402 โครงงำนนักศึกษำ 2                                  6(0-18-0) 
 Student Project II 
 รำยวิชำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932-401 โครงงาน
นกัศึกษา 1 
 ก าร ศึ ก ษ าแล ะท ด ลอ งภ าย ใต้ก ารค วบ คุ ม             
ของอาจารย์ ท่ี ป รึกษ า ก ารน า เสนอผลการทดลองกับ             
ทางอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ การเขียนและ    
การน าเสนอรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 Studying and doing the experiment under 
supervision; reporting lab results to advisor and committee; 
writing and presenting a final report 
 
932-403 สหกจิศึกษำ 1 1(1-0-2) 
 Co-operative Education I 
 เง่ือนไข : เป็นนักศึกษาชั้ นปี ท่ี  4 ท่ี มีคุณสมบัติ    
ตรงตามท่ีก าหนดส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 
 เต รี ยม ค ว ามพ ร้อ ม เพื่ อ เข้ าป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ ง              
ในสถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชน 
 Preparing for working in government office, state 
enterprise or company  
 
932-404 สหกจิศึกษำ 2                                            6(0-36-0) 
 Co-operative Education II 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-403 สหกิจศึกษา 1 
 เง่ือนไข : ต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง 
 การปฏิบติังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเสมือนเป็นพนักงานจริง        
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของคณาจารย ์    
ท่ี รั บ ผิ ดชอบ  ป ระ เมิ น ผลก ารป ฏิ บั ติ ง าน โด ย พ่ี เล้ี ย ง                  
ในสถานประกอบการ 
 Working in industrial factory, state enterprise or 
government office as a real employee for one semester under 
advising by lecturers; evaluation by mentor of the 
organization 
 

932-405 กำรท ำฟำร์มเกษตรอจัฉริยะ                4(3-3-6) 
 Smart Farming 
 การเพ่ิมผลิตภาพทางการเกษตร การลดตน้ทุน            
ในกระบวนการผลิต การเพ่ิมคุณภาพมาตรฐานการผลิต
และมาตรฐานสินค้า การลดความเส่ียงในภาคเกษตร     
ความปลอดภยัทางการเกษตร การจดัการและส่งผา่นความรู้ 
การเกษตรแบบแม่นย  า การใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี เก่ียวข้อง การเรียน รู้         
จากงานวจิยั มีการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 
 Increasing agricultural productivity; cost 
reduction in processing; increasing standardized 
production and products; reducing risk factor in 
agriculture; safety agriculture; knowledge management 
and transfer; precision agriculture; using agricultural 
machinery; using related information technology; research 
learning; field study at smart farm 
 
932-411 เทคโนโลยโีพรโทพลำสต์                     3(2-3-4) 
 Protoplast Technology 
  ร ำ ย วิ ช ำบั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 9 3 2 -3 1 1               
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 
 โครงสร้างและองคป์ระกอบของโพรโทพลาสต ์     
เรียน รู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เก่ียวกับ เทคโนโลย ี         
การแยก การท าบริสุทธ์ิ การเพาะเล้ียง และการหลอม    
รวมโพรโทพลาสต ์การประยกุตใ์ชเ้พื่อการปรับปรุงพนัธ์ุ
และพนัธุวศิวกรรม 
 Plant protoplast and its structure; theory and 
practical application are stressed; technology involved in 
protoplast isolation, purification, culture and fusion; 
application for breeding and genetic engineering 
 
932-412 กำรประยุกต์ใช้โฟลไซโทเมทรี            3(2-3-4) 
 ทำงกำรเกษตร                         
 Application of Flow Cytometry in 
Agriculture 
 หลกัการพ้ืนฐานของเคร่ืองโฟลไซโทมิเตอร์ 
การฝึกเทคนิคปฏิบติัการใชง้านตามคู่มือ การใชโ้ปรแกรม
ข อ ง เค ร่ื อ ง โ ฟ ล ไซ โท มิ เต อ ร์  ก าร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้                  
โฟลไซโทเมทรีทางการเกษตร  



 Basic principles of flow cytometer; technical 
practices follow user manual; using computer program of 
flow cytometer; application of flow cytometry in agriculture  

 
932-413  กำรถ่ำยยนีในพืช 3(2-3-4) 
 Plant Gene Transfer 
 หลกัการทางพนัธุวิศวกรรมพืช เทคนิคการถ่ายยีน            
เขา้สู่เซลล์และเน้ือเยื่อของพืช การโคลนยีน การคดัเลือกและ
ตรวจสอบพืชท่ีไดรั้บการถ่ายยนี ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
 Principles of plant genetic engineering, techniques 
for plant cell and tissue transformation; gene cloning and 
investigation of transformed plant; biosafety 
 
932-414 กำรจดักำรธำตุอำหำรพืช  3(3-0-6) 
 Plant Nutrient Management 
 รำยวิชำบั งคับ ก่อน เรียน  : 932-210 การจัดการ
ทรัพยากรดิน, 932-212 สรีรวทิยาพืช 
 ก ารจัด ก ารธ าตุ อ าห ารพื ช  ก ารพัฒ น าแล ะ
ประยุกต์ใช้แนวคิดจากวิทยาการด้านดิน และปุ๋ย การจัดการ
ธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 Plant nutrient management; development and 
application of concepts of soil and fertilizer knowledge; 
optimization of nutrients for plant growth 
 
932-415 กำรขยำยพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 
 Plant Propagation 

 ความส าคัญ และความหมายของการขยายพันธ์ุ
พืช หลกัและวิธีการขยายพนัธ์ุพืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ      
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายพนัธ์ุพืช 

 Importance and definition of plant propagation; 
principles and methods of sexual and asexual plant 
propagation; factors affecting plant propagation 
 
932-416  กำรผลติไม้ดอกไม้ประดบั 3(2-3-4) 
 Ornamental Plant Production 
 ความส าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ การจ าแนก
ประเภทของไมป้ระดบั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไมป้ระดบั               
การขยายพันธ์ุ การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียว         
การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การตลาดการผลิตไมป้ระดบั 

 Importance of ornamental flower and leaf 
horticultural crops; classification of ornamental plants; 
factors influencing on ornamental production; 
propagation, culture and treatment; harvesting, 
postharvest management; ornamental crop marketing 
 
932-417 กำรผลติพืชโดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 3(2-3-4) 
 Modern Technology in Plant Production  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-213 เทคโนโลยี
และการจดัการผลิตพืช 
 การจัดการโรงเรือน  การ เต รียมวัส ดุพื ช          
การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การปลูกพืช
ในสารละลายและในอากาศ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
การปลูกภายใตก้ารควบคุมสภาพแวดลอ้ม เกษตร-อินทรีย ์ 
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตพืช มีการศึกษาดูงาน       
นอกสถานท่ี 
 Greenhouse management; preparing planting 
materials; plant production by using modern technology 
such as hydroponics and aeroponics; pesticide-safe 
vegetables; planting under controlled environment; 
organic farming; clean technology in plant production; 
field trip study 
 
932-418 กำรเกษตรแบบแม่นย ำ                         3(2-3-4) 
 Precision Agriculture 
 การจัดการ เกษตรกรรมบน พ้ืนฐานของ         
การสังเกตการณ์  การวัดและบันทึก การตอบสนอง         
ต่ อ ปั จ จั ย ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ภ าย ใน แ ล ะ ภ ายน อ ก ฟ า ร์ ม                  
เน้นการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร    
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นทางด้านการผลิตพืชหรือ
ทางดา้นการผลิตสตัว ์
 Farming management based on observing, 
measuring and recording; responding to inner and inter-
piled variability in farm; emphasizing on integration of 
agricultural technology and information technology; 
emphasizing on plant production or animal production 
 
 



932-419 เกษตรธรรมชำต ิ 3(2-3-4) 
 Natural Farming 
 หลกัและทฤษฎีของเกษตรธรรมชาติ หลกัเศรษฐกิจ
พอ เพี ยง  ป ฏิ บั ติ ก าร เพ าะป ลู กแบบ เกษต รธรรมชาติ                 
น าความรู้ของเกษตรธรรมชาติไปใชใ้นการผลิตพืช และสัตว ์
โ ด ยอ าศั ย ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ ง ดิ น  น ้ า  แ ล ะ ส่ิ ง มี ชี วิ ต             
ปลูกฝังความคิดริเร่ิมในการใชเ้กษตรธรรมชาติ 
 Principles and theories of natural farming; 
sufficient economy; practice in natural farming including 
relationship between soil, water and organisms for plant and 
animal production; mind concept initiative in natural farming 
 
932-420 กำรผลติเห็ดเศรษฐกจิ 3(2-3-4) 
 Economic Mushroom Production 
 ช นิ ด และลักษณ ะขอ ง เห็ ด ท่ี มี ค วามส าคัญ            
ทางเศรษฐกิจ เทคนิควิธีการผลิตเห็ด ศัตรูและโรคของเห็ด  
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมคุณภาพและผลผลิต การจดัการฟาร์ม 
การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของเห็ด 
 Types and morphology of economically important 
mushrooms; techniques of mushroom production; pests and 
diseases of mushroom; factors improving quality and 
products; farm management; processing and nutritional 
content of mushrooms 
 
932-421 นิเวศวทิยำของแมลง 3(3-0-6) 
 Insect Ecology 
 ศึกษาวิวฒันาการของแมลง ลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
ท่ี มีผลต่อการแพร่กระจายและการด ารงชีวิตของแมลง 
พฤติกรรมของแมลง ป ฏิสัมพัน ธ์ระหว่างแมลงกับ พืช 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแมลงกบัจุลินทรีย ์
 Study on insect evolution; environment effecting 
on insect distribution and their living; insect behavior; insect 
and plant interactions, insect and microorganism interactions 

 
932-422 กฏีวทิยำทำงกำรเกษตร 3(2-3-4) 
 Agricultural Entomology 
 ศึกษาถ่ินก าเนิ ด  วงจรชีวิตและชีววิทยาของ       
แมลงศัตรูพืชท่ีส าคญัในประเทศไทยและท่ีส าคัญต่อการค้า
ระหว่างประเทศ ลักษณะการท าลายของแมลงศัตรูพืชและ

ผลกระทบท่ีเกิดกบัพืช หลกัการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืช
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Study on habitat, life cycle and biology of 
major insect pests of Thailand and cosmopolitan pests 
related with the international trade; feeding damage scar 
of insect pests and effect of insect infestation on plant; 
insect pest control relied on consumer and environment 
safety; field trip study    
 
932-430 สรีรวทิยำและกำยวภิำคสัตว์ 2             3(2-3-4) 
 Animal Physiology and Anatomy II 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-230 สรีรวิทยา
และกายวภิาคสตัว ์1 
 ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาค   
ของสัตว์ เน้นมหกายวิภาค หน้าท่ีทางสรีรวิทยาของ   
ระบบอวยัวะ 
 Organ and physical structure of animal 
anatomy emphasizing on macroanatomy; physiological 
functions of organ systems 

 
932-431 โภชนศำสตร์สัตว์เคีย้วเอื้อง                 3(2-3-4) 
 Ruminant Nutrition 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-232              
หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสตัว ์
 ระบบย่อยอาหาร กระบวนการทางสรีรวิทยา
และทางเคมี การท างานของจุลินทรียใ์นกระเพาะรูเมน    
การป รับป รุงคุณภาพอาหารเพื่ อพัฒนาเป็นอาหาร          
สั ต ว์ เ ค้ี ย ว เอ้ื อ ง  ก ารค าน วณ สูต รอ าห าร  ก ารวิ จั ย              
ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เค้ี ยวเอ้ือง  มีการศึกษาดูงาน         
นอกสถานท่ี 
 Digestive system; physiological and chemical 
processes; function of microbes in rumen; feed 
improvement and utilization; animal feed formulation; 
research study in ruminant nutrition; field trip study   
 
 
 
 



932-432 เทคโนโลยชีีวภำพกำรผลติสัตว์       3(3-0-6) 
 Animal Production Biotechnology 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-202 
เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
 ก ารน า วิ ท ย าก าร ด้ าน เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ                  
ม าป ร ะ ยุก ต์ ใช้ ใน ก ารผ ลิ ต สั ต ว์ก ร ะ เพ าะ เด่ี ย ว แ ล ะ                  
สตัวก์ระเพาะรวมเพื่อการอุตสาหกรรม 
 Conduction of biotechnology to ruminant and non-
ruminant animal production for industry 
 
932-433 เทคโนโลยกีำรจดักำรของเสีย 3(3-0-6) 
 จำกกำรเลีย้งสัตว์  
 Animal Waste Management Technology 
 การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียและ
ของเห ลือใช้โดยวิ ธีท างเทคโนโลยี ชี วภาพ  การท าปุ๋ ย              
การผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตมวลชีวภาพ การน าของเสีย
จากสัตว์กลับมาผลิตอาหารสัตว์ วิธีการในการลดต้นทุน       
การแปรรูปของเสียจากสตัว ์
 Managing and exploiting waste from animal 
industry by biotechnology methods; fertilizer, biogas and 
biomass production; animal waste recycle for producing 
animal feed; method to reduce cost of animal waste 
processing 
   
932-434 กำรจดักำรอุตสำหกรรมกำรผลติสัตว์ 3(3-0-6)  
 Animal Industrial Management  
 รำยวิช ำบั งคับ เรียน ก่อน  : 932-231 หลักการ        
เล้ียงสตัว ์
 หลักการจัดการเล้ี ยงสัตว์แบบ อุตสาหกรรม          
ก าร ค าน วณ ต้ น ทุ น ก าร ผ ลิ ต  ปั ญ ห าแ ล ะ อุ ป ส ร ร ค                   
หลักเศรษฐศาสตร์และเทคนิคการตลาดของสินค้าเกษตร 
เทคนิคการท าตลาดล่วงหนา้ 
 Principles of animal industrial management; 
calculating cost for production; problems and obstacles; 
principles of economics and marketing techniques of 
agricultural products; techniques for future marketing 
 
 
 

932-435 เทคโนโลยเีน้ือสัตว์                               3(3-0-6) 
 Meat Science Technology 
 การเจริญและพัฒนาของกล้ามเน้ือ ไขมัน      
และกระดูก การจ าแนกชั้นสัตวส์ าหรับฆ่า ขั้นตอนการฆ่า
และตัดแต่งซาก การแปรรูปเน้ือสัตว์เชิงอุตสาหกรรม     
การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของกลา้มเน้ือไปเป็นเน้ือสัตว ์
หลักการจ าแนก คุณภาพซาก  หลัก สุขาภิบ าลและ            
การสาธารณสุข กฎหมายและข้อบังคับ  หลักปฏิบัติ         
ในการแปรรูปเน้ือสัตว ์คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือสัตว ์
หลกัการท าใหสุ้ก 
 Growth and development of muscle, fat and 
bone; slaughtering animal grade, steps in slaughtering 
and carcass cutting; industrial meat processing; 
biochemical changes during transformation of muscle to 
meat; principles of carcass grading; sanitation and 
hygiene; law and regulation; practices in meat 
processing; nutritional quality of meat; principles of 
cooking 
 
932-436 สัตววทิยำ                                             3(3-0-6) 
 Zoology 
 การจดัหมวดหมู่ของอาณาจกัรสัตว ์กายวิภาค 
สรีรวทิยา นิเวศวทิยา ววิฒันาการของสตัว ์    
 Major taxonomy of animal kingdom; animal 
anatomy; physiology; ecology; animal evolution 

 
932-437 เทคโนโลยกีำรจดักำรทุ่งหญ้ำ              3(3-0-6) 
 Grassland Management Technology 
                 เทคโนโลยีการจัดการและการใช้ประโยชน์    
จ า ก ทุ่ ง ห ญ้ า ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เห ม าะ ส ม กั บ                 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเลือกพ้ืนท่ีและพนัธ์ุ 
คุณภาพและโภชนาการของพืช อาหารสัตว ์การปรับปรุง
พ้ืนท่ีวา่งเปล่าเพ่ือเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสตัว ์
 Management technology and grassland 
exploitation appropriated for country geography and 
climate; area and cultivar selection; quality and nutrition 
of forage crops; improving the unused land for animal 
grassland 
 



932-438 กำรจดักำรทรัพยำกรสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Resource Management 
 ความส าคัญและความหมายของทรัพยากรสัตว ์
ปรัชญาในการจัดการและอนุรักษ์สัตว ์พระราชบัญญัติและ    
เทศบญัญติัเก่ียวกบัการเล้ียงสัตวท่ี์เก่ียวกบัการฆ่า การจ าหน่าย 
การเคล่ือนยา้ยขา้มเขต การส่งออกและน าเขา้ พระราชบญัญติั
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า การจัดการและการอนุรักษ์สัตว์     
ในประเทศไทย  
 Importance and definition of animal resource; 
philosophy of animal management and preservation; act and 
municipal law for animal husbandry in slaughtering, selling,  
moving animals to other areas, export and import;  wild 
animal preservation and protection act;  management and 
animal preservation in Thailand 
  
932-439 เทคโนโลยกีำรฆ่ำสัตว์ 3(3-0-6) 
 Slaughtering Technology 
 ก าร ข น ส่ งสั ต ว์ สู่ โ ร ง ฆ่ าแ ล ะ ก ารพั ก สั ต ว ์              
การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า อุปกรณ์และแผนผังในโรงฆ่าสัตว ์
กรรมวิ ธีการฆ่ าสั ตว์ การตรวจและการแบ่ งเกรดซาก              
ผลพลอยไดจ้ากการฆ่าสัตว ์กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับ
การฆ่าสตัว ์
 Transportation of animals to slaughter house and 
resting; pre-slaughtering inspection; instruments and abattoir 
layout in slaughter house; slaughtering process; carcass 
inspection and grading; by products from slaughter house; law 
and regulation relevant to slaughter house 
 
932-440 กำรผลติสัตว์เศรษฐกจิชนิดใหม่ 3(3-0-6) 
 New Economic Animal Production 
 การผลิตและการพัฒนาสายพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ  
ช นิ ดให ม่  การจัดการฟาร์ม  อาห ารและการให้ อ าห าร              
โรคท่ีส าคญัและการป้องกนั การตลาดสตัวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่ 
 Production and breeding of new economic 
animals; farm management; feed and feeding; important 
diseases and protection; new economic animal marketing 
 
 
 

932-441 พนัธุวศิวกรรมสัตว์                             3(2-3-4) 
 Animal Genetic Engineering 
 ร ำ ย วิ ช ำบั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 9 3 2 -2 7 4              
พนัธุศาสตร์, 932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของยีนในส่ิงมีชีวิต     
ก ลุ่มโป รค าริโอตและยูค า ริ โอต  โค รงส ร้ างขอ ง              
สารพนัธุกรรมและโปรตีน การถ่ายแบบและการจัดรูป  
ของยีน การแสดงออกของยีนในเซลลส์ัตว ์รีคอมบีแนนท์
เท ค โน โล ยี  ก ารป ระยุก ต์ ใช้ เท ค โน โลยี ชี วภ าพ                  
ในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
 Structure and function of genes in prokaryote 
and eukaryote; structures of nucleic acid and protein; 
gene transcription and gene organization; gene expression 
in animal cells; recombinant technology; application of 
biotechnology for animal improvement 

 
932-442 กำรเลีย้งผึง้                                          3(3-0-6) 
 Apiculture 
 ศึกษาชีววิทยาทั่วไปของผึ้ ง พฤติกรรมและ  
การส่ือสาร โรคและศัต รูของผึ้ ง  ผ ลิตภัณฑ์จากผึ้ ง           
การจดัการฟาร์มผึ้ง 
 Study of honeybee biology; behaviors and 
communications of honeybees; diseases and enemies of 
honeybees; bee products; apiary management 
 
932-450 ชีววทิยำของเห็ด                                  3(2-3-4) 
 Mushroom Biology 
 รำยวชิำบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววิทยา        
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 
 การจ าแนกเห็ด สัณฐานวิทยา พนัธุกรรมและ
ส รีรวิท ยาของ เห็ ด  ก าร เพ าะ เห็ ด  ป ระโยชน์ แล ะ             
โทษจากเห็ด ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การน าเห็ดไป
ประยกุตใ์ช ้
 Mushroom classification; morphology; 
genetics and physiology of mushroom; mushroom 
production; benefit and harm of mushroom; economic 
importance; applications of mushroom 
 



932-451 กำรจดักำรของเสียทำงกำรเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Waste Management 
 อ งค์ ป ระ ก อ บ แล ะธ าตุ อ าห าร ใน ข อ ง เสี ย               
จากการเกษตรและอุตสาหกรรม มลพิษและผลกระทบ           
ต่อส่ิงแวดล้อม การจัดการของเสียเบ้ืองต้น กระบวนการ    
บ าบัดของเสีย เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสี ย          
ทางการเกษตร 
 Composition and nutrition of agricultural and 
industrial waste; environmental pollutants and their effects; 
introduction to the basic of waste management; fundamental 
of waste treatment processes; agricultural waste utilization 
technology 
 
932-452 เทคโนโลยรีะดบัโมเลกลุ 3(2-3-4) 
 Molecular Technology 
 ชนิดและองค์ประกอบ ท่ีส าคัญของเวค เตอร์          
ต่อการแสดงออกของยีน การควบคุมและการตรวจสอบ       
ก ารแส ด งออ กขอ งยีน  ก าร สื บ ค้น และวิ เค ร าะ ห์ ยี น                  
บนฐานข้อมูลธนาคารพนัธุกรรม การออกแบบเคร่ืองหมาย      
ดีเอ็นเอ การประยกุตใ์ชง้านเคร่ืองหมายดีเอ็นเอทางการเกษตร 
โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการวเิคราะห์ดา้นชีวโมเลกลุ 
 Type and structure of vector expression; gene 
regulation and gene expression detection; searching and gene 
analyzing using Genbank data; DNA marker development; 
application of DNA marker in agriculture; basic programs for 
gene analyzing in molecular biology 
 
932-453 กำรตดิเช้ือจุลนิทรีย์และวทิยำภูมคุ้ิมกนั 3(2-3-4)  
 Microbial Infections and Immunity 
 การติด เช้ือ จุ ลินท รีย์ ปั จจัย ท่ี มีผลต่อการเกิด         
ก าร ติ ด เ ช้ื อ  ก ารน า เข้ าแ ล ะก าร เกิ ด โ ร ค  ห น้ า ท่ี ข อ ง               
ร ะ บ บ ภู มิ คุ ้ ม กั น แ ล ะ ก าร ต้ าน  ก าร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ                     
การติดเช้ือจุลินทรีย์ ปัจจัยท่ีท าให้ เกิดความรุนแรงของ          
การติดเช้ือ กระบวนการติดเช้ือของแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส 
การตอบสนองต่อระบบภูมิคุ ้มกันของเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค 
ป ฏิ กิ ริ ย าข อ งแ อ น ติ เจ น -แ อ น ติ บ อ ด้ี  ก าร ป ร ะ ยุ ก ต ์                    
ใช้วิท ยาภู มิ คุ ้ม กัน ขั้ น สู งและ เท คโน โลยี จุ ล ชี ววิท ย า            
ระดบัโมเลกุลส าหรับการวินิจฉัยโรค การบ าบัด การควบคุม
การระบาด และการพฒันาวคัซีน 

 Microbial infection; factors promoting 
colonization, entry and progression to disease; immune 
system function and resistance to microbial infection 
response; microbial virulence factors; pathogenic 
mechanisms of bacteria, fungi and viruses; immune 
responses to pathogenic microorganisms; antigen-
antibody reaction; applications of advanced immunology 
and molecular microbiology for diagnosis of diseases, 
therapy, epidemiological control and vaccine 
development 
 
932-454 เทคโนโลยีเอนไซม์                          3(2-3-4) 
 Enzyme Technology  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 932-202 
เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
 ค ว าม ส า ค ญั ข อ ง เอ น ไซ ม ์ใน ก าร เป็ น        
ต วั เร่งท างชีวภาพ  กระบวนการผลิต เอนไซม ์จาก       
เซลล์จุลินทรีย ์พืช สัตว ์การแยกและการท าเอนไซม์     
ให ้บ ริส ุท ธ์ิ  โ ค ร งส ร ้างข อ ง เอน ไซม ์ ค ุณ ส มบ ติั            
ท า งก ายภ าพ แ ล ะ จ ลน พ ล ศ าส ต ร ์ข อ ง เอ น ไซ ม์              
การตรึง เอนไซม ์ เทคนิคทางอณูชีวว ิทยามาใชใ้น       
การดดัแปลงเอนไซม์ การใชป้ระโยชน์ของเอนไซม์            
ในดา้นการเกษตร  
 Importance of enzymes used as biocatalyst; 
processes of enzyme production from microbial, plant 
and animal cells; isolation and purification of enzyme; 
enzyme structure, physical and kinetic properties of 
enzymes; enzyme immobilization; molecular biology 
technique for enzyme modification; enzymes 
utilization for agriculture   
 
932-455 จุลชีววทิยำส่ิงแวดล้อม                        3(2-3-4) 
 Environmental Microbiology 
 รำยวชิำบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววทิยา,       
9 3 2 -0 5 2  ป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า  ห รื อ  932-010          
ชีววทิยาพ้ืนฐาน 1, 932-012 ชีววทิยาพ้ืนฐาน 2 
 การเพาะเล้ียงและการควบคุม ความสัมพนัธ์            
ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์กั บ ส่ิ ง แ วด ล้ อ ม  ก าร ใช้ จุ ลิ น ท รี ย ์                 
ทางส่ิงแวดลอ้มในมิติต่างๆ ในดา้นการติดตามตรวจสอบ



คุณภาพส่ิงแวดล้อม การบ าบัดของเสีย การเปล่ียนของเสีย    
เป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์  เทคนิคทางจุลชีววิทยาและ
ปฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ และการเพาะเล้ียงในห้องปฏิบติัการ 
ทั้งแบคทีเรีย รา และสาหร่าย  
 Cultivation and control; relationship of microbe 
and environment; microbe application for several 
environmental approaches; environmental quality monitoring, 
waste treatment, conversion of waste to energy and product; 
microbiological techniques and laboratory to determine and 
culture bacteria, fungi and algae 
 
932-456 ชีวสำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 Bioinformatics 
 การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การสืบค้นล าดับ        
ดี เอ็น เอและล าดับ โป รตีน จากฐานข้อมู ลธ น าคารยีน               
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การออกแบบไพรเมอร์      
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานวจิยั 
 Search for electronic journals; search DNA and 
protein sequences from GenBank; analysis of DNA and 
protein; primer design by software computer; writing research 
manuscript 

 
932-457 เทคโนโลยกีำรหมกัจุลนิทรีย์ 3(2-3-4) 
 Microbial Fermentation Technology 
 ชนิดของจุลินทรีย์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการหมัก             
การคัดเลือกจุลินทรีย์และวตัถุดิบท่ีใช้ในการหมัก ปัจจัย           
ท่ีส าคัญต่อกระบวนการหมัก รูปแบบและการใช้งานของ        
ถงัหมัก อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการควบคุมการหมัก    
การเก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์จากการหมักโดยกระบวนการแยก     
การสกดั และการท าใหบ้ริสุทธ์ิ จลนศาสตร์ของการหมกั 
 Type of microorganisms used in fermentation 
industry; microorganism and raw material selection used in 
fermentation; important factors in fermentation process; 
patterns and bioreactor utilization; equipment and tools used 
to control fermentation process; product harvesting from 
fermentation process by separation, extraction and 
purification; fermentation kinetics  

 
 

932-458  ปรสิตวทิยำ                                          3(2-3-4) 
 Parasitology 
 การจ าแนกประเภท ลกัษณะ รูปร่าง คุณสมบติั 
และวงจร ชีวิตของปรสิต  การติดต่ อและการแพ ร่       
กระจายเช้ือ การตรวจสอบในหอ้งปฏิบติัการ พาหะน าโรค 
การควบคุมและการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัต่อการติดเช้ือ
ปรสิต 
 Classifications, characteristics, morphology, 
properties and life cycle of parasites; infection and cross 
infection; laboratory examination; carrier of disease; 
parasite control and immune responses to parasitic 
infection 
 
932-459 ไวรัสวทิยำ                                           3(2-3-4) 
 Virology 
 ลักษณ ะทั่ วไปของไว รัส  สัณ ฐาน วิท ยา 
ส่วนประกอบทางโครงสร้างและทางชีวเคมีของไวรัส   
การจัดจ าแนก  การแยก เช้ือ  เทค นิ คการเพาะ เล้ี ยง         
กลไกการเพ่ิมจ านวนตัวเองของไวรัส ความสัมพันธ์       
กับ ส่ิงมี ชีวิตอ่ืน การควบคุมและการสร้างภูมิ คุ ้มกัน         
ต่อไวรัส 
 General characteristics of viruses; 
morphology; structural and biochemical components; 
classification; isolation; culture techniques; mechanisms 
for particle multiplication; relationships to other living 
organisms; viral control and immunization to viruses 

 
932-460 ชีวเคมวีเิครำะห์                                   3(3-0-6) 
 Analytical Biochemistry 
 วิธีการด้านชีวเคมีวิ เคราะห์  หลักการและ
วัต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ ง ก าร ใช้ เค ร่ื อ ง มื อ ท าง ชี ว เค มี       
สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และอิเล็กโทรโฟรีซิส 
การประยกุตด์า้นกรดนิวคลิอิกและโปรตีน ไครโอสโก-ปี 
ออสโมเมทรี วิธีการดา้นเคมีไฟฟ้า การใช ้สารกมัมนัตรังสี
ในการวเิคราะห์ดา้นชีวเคมี การตรวจสอบ ระบบภูมิคุม้กนั 
 Method of biochemical analysis; principles 
and aims of biochemical instrumentations; spectroscopy; 
chromatography; electrophoresis; applications to nucleic 
acids and proteins; cryoscopy, osmometry; 



electrochemical methods; use of radioisotope in biochemical 
analysis; immunoassay methods 
 
934-011 หลกัคณิตศำสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 ฟั งก์ชัน และกราฟ   ลิ มิ ต และความต่ อ เน่ื อ ง     
อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์
และระบบสมการเชิงเสน้  
 Functions and graphs; limit and continuity; 
differentiation of function and its applications; integration and 
its applications, matrix and system of linear equations 
 
934-017 สถิตพืิ้นฐำน  3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
 ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 934-011                     
หลกัคณิตศาสตร์ 
 เซ ตและทฤษ ฎี ความ น่ าจะ เป็ น  ตัวแป ร สุ่ ม           
และฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตัวอย่าง ทฤษฎี       
การป ระม าณค่ า  ก ารทดสอบสมม ติฐาน  สหสัมพัน ธ์             
และการถดถอย การถดถอยเชิง เส้นตรง การวิ เคราะห์         
ความแปรปรวน โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติ  
 Set and probability theory; random variable and 
probability function; probability distribution, continuously 
and non-continuously; sample distribution; estimation theory; 
hypothesis; correlation and regression; linear regression; 
analysis of variance; application programming for statistics 
 
934-381 เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรเกษตร 3(2-3-4) 
 Information Technology in Agriculture 
 หลกัการเบ้ืองตน้การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยี
อตัโนมติั เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยีไร้สาย การส่ือสาร
ระห ว่ าง อุป กร ณ์  ค าสั่ ง ค วบ คุ ม  ก ารวิ เค ร าะ ห์ ข้อ มู ล                 
การประยุกต์ใช้ เท คโนโลยีส ารสน เทศในการเกษตร     
การศึกษารายกรณี  
 Foundation of programming; automation 
technology; sensing technology; wireless technology; 
connected device; control statement; data analysis; application 
of information technology in agriculture; case studies 

937-013 เคมอีนิทรีย์                                          3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 937-021 หลกัเคมี 
 โครงสร้างและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย ์
การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยา
พ้ืนฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์  
 General structures and properties of organic 
compounds; classification, nomenclature, and basic 
chemical reactions of organic compounds; polymers 
 
937-014 ปฏิบัตกิำรเคมอีนิทรีย์                          1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 937-013 เคมีอินทรีย ์
หรือเรียนควบคู่กนั  
               ป ฏิ บั ติ ก าร เก่ี ย วกับ ก ารก าห น ดสมบั ติ           
ท างก ายภ าพ แล ะ เค มี ข อ งส ารป ระกอบ อิน ท รี ย ์               
การท าสารอินทรียใ์ห้บริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก การสกดั 
และการกลัน่ การสังเคราะห์สารอินทรียแ์ละการทดสอบ
ปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยา่งของสารอินทรีย ์
 The experiments are designed to identified 
physical and chemical properties of organic compounds; 
purification of organic compounds by crystallization 
extraction and distillation; synthesis of organic substance 
and specific reaction test for organic compounds 
 
937-018 ชีวเคมพืี้นฐำน                                     3(2-3-4) 
 Basic Biochemistry 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของโมเลกุลชีวภาพ          
ปฏิกิริยาทางเอนไซม์ กระบวนการเมแทบอลิซึมในสัตว ์
พืช และจุลินทรีย์ บทบาทของวิตามิน เกลือแร่ และ
ฮอร์โมน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย  
 Biomolecular structure and function; 
enzymatic reactions; metabolism of animal, plant and 
microorganism; roles of vitamins, minerals and 
hormones; laboratory related to the lecture topics 
 
 
 
 



937-021 หลกัเคม ี  2(2-0-4) 
 Principles of Chemistry 
 ป ริมาณสัมพัน ธ์  ระบบพี ริออ ดิก พันธะเค มี               
อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติ ของสารละลาย 
จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลของไอออนในน ้ า       
ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 
 Stoichiometry; periodicity; chemical bonding; 
thermodynamics; solutions and properties; chemical kinetics; 
chemical equilibrium; aqueous equilibria; electrochemistry; 
nuclear chemistry 
 
937-022 ปฏิบัตกิำรหลกัเคม ี 1(0-3-0) 
 Principles of Chemistry Laboratory 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 937-021 หลกัเคมี หรือ
เรียนควบคู่กนั  
 เลขนั ยส าคัญ  เค ร่ือ งตวงและความแ ม่น ย  า                  
การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ์             
การหาน ้ าหนักโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลง        
ของจุด เยือกแข็ ง  อุณหพลศาสต ร์ เค มี  ก ารห าค่ าพี เอช             
ของสารละลายกรด -เบส สารละลายบัฟเฟอร์ สมดุลเคมี 
เคมีไฟฟ้า 
 Significant figure; volumetric glassware and 
precision; separation of solid from liquid; stoichiometry; 
molecular weight determination by freezing-point depression; 
thermochemistry; pH determination of acid-base solution; 
buffer solution; chemical equilibrium; electrochemistry  




