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ปรัชญาของหลกัสูตร 
เป็นการจดัการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลยัตามแนวทางพิพฒันาการนิยม โดยใชก้ระบวนการ

จดัการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนท่ีมีการลงมือปฏิบติัทั้งในห้องเรียนและชุมชน การจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ท่ีมีต่อชุมชน 
ใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีแนวคิดในการเป็นผูป้ระกอบการ ใชปั้ญหาดา้นการเกษตรของชุมชนเป็น
ฐานในการเรียนรู้ การใชโ้ครงงานเป็นฐาน  และการเรียนรู้โดยการยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภยั 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 อธิบายหลกัการและองคค์วามรู้ดา้นทฤษฎีทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางด้านพืช สัตว ์หรือจุลินทรีย ์        

ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภยั 
PLO3 บูรณาการความรู้เชิงวิชาการดา้นเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว ์หรือจุลินทรีย ์กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชน 
PLO4  แสดงออกซ่ึงแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการและสามารถประกอบอาชีพดา้นการเกษตรสมยัใหม่ได ้
PLO5 ส่ือสารและน าเสนอดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงความหมาย 
PLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจโดยการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

และแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง          
PLO7 แสดงออกถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม

และมีจิตสาธารณะ 
PLO7.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 
PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบของสงัคมและมีจิตสาธารณะ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                  131-134 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
วชิาเลือก  2  หน่วยกติ   ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาดงัต่อไปน้ี  
935-018 วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4)    
 Science in Daily Life  
935-019 เคมีรอบตวัเรา        2((2)-0-4)    
 Chemistry around Us 
935-020 ภาษาองักฤษวชิาการ       2((2)-0-4)    
 Academic English  
935-021   การฟังและพดูภาษาจีน       2((2)-0-4)    
 Chinese Listening and Speaking Skills    
935-022 การเขียนภาษาจีน         2((2)-0-4)                                                        
 Chinese Writing Skills 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  
935-024 การเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาองักฤษ       2((2)-0-4)    
 English Story Telling 
935-025 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน      2((2)-0-4)                                    
 English for Job Applications  
935-026 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                                             2((2)-0-4)    
 English in the Workplace 
935-027 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          2((2)-0-4)                                         
 Law in Daily Life  
935-028   เอเชียศึกษา         2((2)-0-4)          
 Asian Studies  
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  95-98  หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  21 หน่วยกติ 
921-019 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 
3(2-3-4) 

932-001 ชีววทิยาและพนัธุศาสตร์ 
Biology and Genetics 

4((3)-3-6) 

932-003 จุลชีววทิยา 
Microbiology 

3((3)-0-6) 

932-004 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 
Microbiology Laboratory 

1(0-3-0) 

934-011 หลกัคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3((3)-0-6) 

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  
Basic Biochemistry 

3(2-3-4) 

937-027 หลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์  
Principles of Chemistry and Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

937-028 ปฏิบติัการหลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์ 
Principles of Chemistry and Organic Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

2.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานเกษตร  33 หน่วยกติ 
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม 

Farm Practical Training 
1(0-3-0) 

932-101 ทกัษะช่างเกษตร  
Farm Shop Skills 

1(0-3-0) 

932-201 การดูแลพืชและสตัวเ์บ้ืองตน้  
Plant and Animal Sanitation  

3((2)-3-4) 

932-202 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 
Information Technology in Agriculture 

3((2)-3-4) 

932-203 ดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer 

3((2)-3-4) 

932-204 หลกัและวธีิการส่งเสริมการเกษตร 
Principles and Methods of Agricultural Extension 

2((2)-0-4) 

932-205 ชีววทิยาของเซลล ์
Cell Biology 

3((3)-0-6) 

932-206 จุลินทรียเ์พื่อการเกษตร 
Microbiology for Agriculture 

3((2)-3-4) 
 

932-301   การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
Agricultural Product Processing and Value added 
 

3((2)-3-4) 



932-302   มาตรฐานสินคา้เกษตร 
Standard of Agricultural Products 

2((2)-0-4) 

932-303   การพฒันาผูป้ระกอบการและการตลาดเกษตร 
Entrepreneur Development and Agricultural Marketing 

3((3)-0-6) 

932-304   สถิติและวธีิวจิยัทางการเกษตร 
Statistics and Agricultural Research Methodology 

3((2)-3-4) 

932-400 นวตักรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
Innovation for Agricultural Productivity 

3((2)-3-4) 
 

2.3 กลุ่มวชิาชีพบังคบั  32-35 หน่วยกติ 
                 วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช                   32 หน่วยกติ 
932-305 สมัมนา           1(0-2-1) 
                  Seminar 
932-310    อารักขาพืช        3((2)-3-4) 

   Plant Protection 
932-311   เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช        3((2)-3-4) 
                 Plant Production Technology and Management 
932-312   การจดัการทรัพยากรดิน       3((2)-3-4) 
                 Soil Resource Management 
932-313    พฤกษศาสตร์และสรีรวทิยาพืช      3((2)-3-4) 
                 Botany and Plant Physiology 
932-314   การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช        3((2)-3-4) 
                 Plant Tissue Culture 
932-315    การปรับปรุงพนัธ์ุพืช       3((2)-3-4) 
                 Plant Breeding 
932-410    เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช       3((2)-3-4) 
                 Plant Postharvest Technology 
932-411   การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากพืชเพื่อชุมชนและการตลาด                  3((2)-3-4) 
                 Plant Product Development for Community and Marketing 
และนกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษา ดงัน้ี 
แผนโครงงานนักศึกษา 
932-200   ฝึกงาน 1         ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
                Practical Training I 
932-300   ฝึกงาน 2         ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
  Practical Training II 
932-401   โครงงานนกัศึกษา 1       1(0-3-0) 
  Student Project I 
932-402 โครงงานนกัศึกษา 2        6(0-18-0) 
                Student Project II 



หรือ 
แผนสหกจิศึกษา 
932-200     ฝึกงาน 1        ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
                  Practical Training I 
932-300     ฝึกงาน 2        ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
    Practical Training II 
932-403    สหกิจศึกษา 1        1((1)-0-2) 
                  Co-operative Education I  
932-404    สหกิจศึกษา 2        6(0-40-0) 
     Co-operative Education II 
 
            วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์      35 หน่วยกติ 
932-305    สมัมนา                        1(0-2-1) 

 Seminar 
932-330    หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสตัว ์     3((2)-3-4) 

   Principles of Animal Nutrition and Feeding 
932-331    สรีรวทิยาและกายวภิาคสตัว ์      3((2)-3-4) 
                 Animal Physiology and Anatomy 
932-332    สุขศาสตร์สตัว ์        3((3)-0-6) 
                 Animal Hygiene 
932-333    เทคโนโลยกีารผลิตสตัวปี์ก                      3((2)-3-4) 
                 Poultry Production Technology 
932-334   เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม                     3((2)-3-4) 
                 Beef and Dairy Production Technology 
932-335    พนัธุศาสตร์สตัวแ์ละการปรับปรุงพนัธ์ุ     3((3)-0-6) 
                 Animal Genetics and Improvement 
932-336    เทคโนโลยกีารผลิตสุกร                      3((2)-3-4) 
                 Swine Production Technology 
932-337    เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสตัว ์      3((2)-3-4) 
                 Animal Feed Production Technology 
932-338    เทคโนโลยเีน้ือสตัว ์       3((3)-0-6) 
                 Meat Science Technology 
และนกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษา ดงัน้ี 
แผนโครงงานนักศึกษา 
932-200   ฝึกงาน 1         ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
                Practical Training I 
932-300   ฝึกงาน 2         ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
  Practical Training II 



932-401   โครงงานนกัศึกษา 1       1(0-3-0) 
  Student Project I 
932-402 โครงงานนกัศึกษา 2        6(0-18-0) 
                Student Project II 
หรือ 
แผนสหกจิศึกษา 
932-200     ฝึกงาน 1        ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
                  Practical Training I 
932-300     ฝึกงาน 2        ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
    Practical Training II 
932-403    สหกิจศึกษา 1        1((1)-0-2) 
                  Co-operative Education I  
932-404    สหกิจศึกษา 2        6(0-40-0) 

  Co-operative Education II 
 

      วชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์                      32 หน่วยกติ 
932-250    ชีววทิยาแบคทีเรียและแอคติโนมยัซีส     3((2)-3-4) 
                 Biology of Bacteria and Actinomycetes 
932-251   ชีววทิยาของราและยสีต ์                                   3((2)-3-4) 
                 Biology of Yeast and Fungi 
932-305    สมัมนา          1(0-2-1) 
     Seminar 
932-350    ไวรัสและปรสิตวทิยา                                    3((2)-3-4) 
                 Virology and Parasitology 
932-351    จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม                                  3((2)-3-4) 
                 Industrial Microbiology 
932-352    เทคนิคการวเิคราะห์อาหารทางจุลชีววทิยา       3((2)-3-4) 
                 Analytical Techniques in Food Microbiology 
932-353    พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้       3((2)-3-4) 
                 Basic Genetic Engineering 
932-354    เทคโนโลยแีบคทีเรียและชีวภณัฑเ์กษตร     3((2)-3-4) 
                Bacterial Technology and Biopesticide 
932-355   เทคโนโลยรีา ยสีตแ์ละชีวภณัฑเ์กษตร     3((2)-3-4) 
                Fungi and Yeast Technology and Biopesticide 
และนกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษา ดงัน้ี 
แผนโครงงานนักศึกษา 
932-200   ฝึกงาน 1         ไม่นอ้ยกวา่  100 ชัว่โมง 
                Practical Training I 



932-300   ฝึกงาน 2         ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
  Practical Training II 
932-401   โครงงานนกัศึกษา 1       1(0-3-0) 
  Student Project I 
932-402  โครงงานนกัศึกษา 2       6(0-18-0) 
                Student Project II 
หรือ 
แผนสหกจิศึกษา 
932-200     ฝึกงาน 1        ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
                  Practical Training I 
932-300     ฝึกงาน 2        ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
    Practical Training II 
932-403    สหกิจศึกษา 1        1((1)-0-2) 
                  Co-operative Education I  
932-404    สหกิจศึกษา 2        6(0-40-0) 

  Co-operative Education II 
 
2.4 กลุ่มวชิาชีพเลือก  9 หน่วยกติ 
                 วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช      9 หน่วยกติ   
                 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 
932-320 เทคโนโลยกีารปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น        3((2)-3-4) 
 Soilless Culture Technology 
932-321   การผลิตพืชเศรษฐกิจ       3((3)-0-6) 
 Economic Plant Production 
932-322 การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั         3((2)-3-4) 
 Ornamental Plant Production 
932-323 นิเวศวทิยาของแมลง       3((3)-0-6) 
 Insect Ecology 
932-324 เกษตรธรรมชาติ          3((2)-3-4) 
 Natural Farming 
932-325 เกษตรกรรมยัง่ยนื       3((3)-0-6) 
 Sustainable Agriculture 
932-420 การจดัการของเสียทางการเกษตร        3((3)-0-6) 
 Waste Management in Agriculture 
932-421 การถ่ายยนีในพืช          3((2)-3-4) 
 Plant Gene Transfer 
932-422 การจดัการธาตุอาหารพืช          3((3)-0-6) 
 Plant Nutrient Management 



932-423 การขยายพนัธ์ุพืช         3((2)-3-4) 
 Plant Propagation 
932-424 การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่     3((2)-3-4) 
 Modern Technology in Plant Production 
932-425 การเกษตรแบบแม่นย  า       3((2)-3-4) 
 Precision Agriculture 
932-426 กีฏวทิยาทางการเกษตร       3((2)-3-4) 
 Agricultural Entomology 
932-427 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารผลิตพืช     1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Plant Production Technology 
 

   วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์      9 หน่วยกติ 
     นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

932-340   มาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑส์ตัวป์ลอดภยั       3((3)-0-6) 
          Standard Farms and Safety of Animal Products 

932-341    โภชนศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง         3((2)-3-4) 
         Ruminant Nutrition 

932-342   เทคโนโลยกีารสืบพนัธ์ุสตัว ์        3((2)-3-4) 
         Animal Reproductive Technology 

932-343   เทคโนโลยกีารฆ่าสตัว ์       3((3)-0-6) 
          Slaughtering Technology 

932-344    พนัธุวศิวกรรมสตัว ์       3((2)-3-4) 
          Animal Genetic Engineering 

932-345   เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสตัว ์      3((3)-0-6) 
         Animal Production Biotechnology 

932-346   การจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสตัว ์      3((3)-0-6) 
          Animal Industrial Management 

932-347    เทคโนโลยกีารผลิตแพะ       3((2)-3-4) 
         Goat Production Technology 

932-348    เทคโนโลยกีารจดัการของเสียจากการเล้ียงสตัว ์       3((3)-0-6) 
          Animal Waste Management Technology 

932-440   การเล้ียงผึ้ง        3((3)-0-6) 
         Apiculture 

932-441   การดูแลสตัวเ์ล้ียงในบา้น         3((2)-3-4) 
              Pets Care 

932-442   หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์     1-3((x)-y-z) 
   Special Topics in Animal Production Technology 

 



932-443    ชุดวชิาการผลิตโคเน้ือครบวงจร          6((4)-6-8) 
   Module: Comprehensive Production of Beef Cattle  
 

  วชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์       9 หน่วยกติ 
      นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี 

932-360 วทิยาศาสตร์ของเห็ด       3((2)-3-4) 
 Mushroom Science 
932-361 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพืชและจุลินทรีย ์        3((2)-3-4) 
 Plant-Microbes Interaction 
932-362 เคร่ืองมือวเิคราะห์ทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 
 Analytical Instruments in Industrial Microbiology 
932-363 จุลชีววทิยาทางส่ิงแวดลอ้ม         3((3)-0-6) 
 Environmental Microbiology 
932-364 การติดเช้ือจุลินทรีย ์และภูมิคุม้กนั      3((2)-3-4) 
 Microbial Infection and Immunity     
932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววธีิ      3((2)-3-4) 
 Biological Control of Plant Disease 
932-366 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยจุีลินทรีย ์      1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Microbial Technology 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลยั
อ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
1) วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช  

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่ 1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
932-001 ชีววทิยาและพนัธุศาสตร์  4((3)-3-6) 
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม  1(0-3-0) 
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
935-004 วทิยาการสมยัใหม่และโลก 2((2)-0-4) 
935-005 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2((2)-0-4) 
935-008 การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
935-011 ภาษาไทยและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 รวม 16((14)-6-28) 

 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-003 จุลชีววทิยา 3((3)-0-6) 
932-004 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-101 ทกัษะช่างเกษตร  1(0-3-0) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  3((3)-0-6) 
935-003 ทกัษะชีวติส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
935-006 คิดเป็น คิดสนุก 2((2)-0-4) 
935-009 การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
935-010 การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
935-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
937-027 หลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-028 ปฏิบติัการหลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
 รวม 21((18)-9-36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

921-019 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-4) 
932-201 การดูแลพืชและสตัวเ์บ้ืองตน้ 3((2)-3-4) 
932-203 ดินและปุ๋ย  3((2)-3-4) 
932-206 จุลินทรียเ์พื่อการเกษตร 3((2)-3-4) 
935-029 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
935-xxx วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 20((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
932-202 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-204 หลกัและวธีิการส่งเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) 
932-205 ชีววทิยาของเซลล ์ 3((3)-0-6) 
935-002 รู้รอด ปลอดภยั 1((1)-0-2) 
935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 
935-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 19((x)-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-200 ฝึกงาน 1 ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-301   การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4)  
932-302   มาตรฐานสินคา้เกษตร 2((2)-0-4) 
932-310  อารักขาพืช 3((2)-3-4) 
932-311   เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช 3((2)-3-4) 
932-312   การจดัการทรัพยากรดิน 3((2)-3-4) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
 รวม 20((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-303   การพฒันาผูป้ระกอบการและการตลาดเกษตร 3((3)-0-6) 
932-304   สถิติและวธีิวจิยัทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-305 สมัมนา 1(0-2-1) 
932-313   พฤกษศาสตร์และสรีรวทิยาพืช 3((2)-3-4) 
932-314   การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 3((2)-3-4) 
932-315   การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3((2)-3-4) 
 รวม 16((11)-14-23) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-300 ฝึกงาน 2 ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนโครงงานนกัศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-400 นวตักรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 1(0-3-0) 
932-410    เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช 3((2)-3-4) 
932-411    การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากพืชเพื่อชุมชนและการตลาด 3((2)-3-4) 
 รวม 10((6)-12-12) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-402 โครงงานนกัศึกษา 2  6(0-18-0) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
 รวม 9(x-y-z) 

 
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-400 นวตักรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-403 สหกิจศึกษา 1 1((1)-0-2) 
932-410    เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช 3((2)-3-4) 
932-411    การพฒันาผลิตภณัฑจ์ากพืชเพื่อชุมชนและการตลาด 3((2)-3-4) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
  รวม 13((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) 
 รวม 6(0-40-0)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์  
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่ 1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
932-001 ชีววทิยาและพนัธุศาสตร์  4(3)-3-6) 
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม 1(0-3-0) 
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
935-004 วทิยาการสมยัใหม่และโลก 2((2)-0-4) 
935-005 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2((2)-0-4) 
935-008 การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
935-011 ภาษาไทยและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 รวม 16((14)-6-28) 

 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-003 จุลชีววทิยา 3((3)-0-6) 
932-004 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-101 ทกัษะช่างเกษตร  1(0-3-0) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  3((3)-0-6) 
935-003 ทกัษะชีวติส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
935-006 คิดเป็น คิดสนุก 2((2)-0-4) 
935-009 การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
935-010 การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
935-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
 937-027 หลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 937-028 ปฏิบติัการหลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
 รวม 21((18)-9-36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

921-019 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-4) 
932-201 การดูแลพืชและสตัวเ์บ้ืองตน้ 3((2)-3-4) 
932-203 ดินและปุ๋ย  3((2)-3-4) 
932-206 จุลินทรียเ์พื่อการเกษตร 3((2)-3-4) 
935-029 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
935-xxx วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 20((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
932-202 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-204 หลกัและวธีิการส่งเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) 
932-205 ชีววทิยาของเซลล ์ 3((3)-0-6) 
935-002 รู้รอด ปลอดภยั 1((1)-0-2) 
935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 
935-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 19((x)-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-200 ฝึกงาน 1 ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-302  มาตรฐานสินคา้เกษตร  2((2)-0-4) 
932-330 หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสตัว ์ 3((2)-3-4) 
932-331 สรีรวทิยาและกายวภิาคสตัว ์ 3((2)-3-4) 
932-332 สุขศาสตร์สตัว ์  3((3)-0-6) 
932-333 เทคโนโลยกีารผลิตสตัวปี์ก 3((2)-3-4) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
 รวม 20((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-303   การพฒันาผูป้ระกอบการและการตลาดเกษตร  3((3)-0-6) 
932-304   สถิติและวธีิวจิยัทางการเกษตร  3((2)-3-4)  
932-334 เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม 3((2)-3-4) 
932-335 พนัธุศาสตร์สตัวแ์ละการปรับปรุงพนัธ์ุ 3((3)-0-6) 
932-336    เทคโนโลยกีารผลิตสุกร  3((2)-3-4) 
932-337 เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสตัว ์ 3((2)-3-4) 
932-338 เทคโนโลยเีน้ือสตัว ์ 3((3)-0-6) 
 รวม 21((16)-15-32) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-300 ฝึกงาน 2 ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนโครงงานนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-305 สมัมนา 1(0-2-1) 
932-400 นวตักรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 1(0-3-0) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
 รวม 11((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-402 โครงงานนกัศึกษา 2 6(0-18-0) 
 รวม 6(0-18-0) 

 
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-305 สมัมนา 1(0-2-1) 
932-400 นวตักรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-403 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
 รวม 11((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0)  
 รวม 6(0-40-0)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) วชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์   
ปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่ 1      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   2((2)-0-4) 
932-001 ชีววทิยาและพนัธุศาสตร์  4((3)-3-6) 
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม 1(0-3-0) 
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์  1((1)-0-2) 
935-004 วทิยาการสมยัใหม่และโลก 2((2)-0-4) 
935-005 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2((2)-0-4) 
935-008 การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
935-011 ภาษาไทยและการส่ือสาร 2((2)-0-4) 
 รวม 16((14)-6-28) 

 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-003 จุลชีววทิยา 3((3)-0-6) 
932-004 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-101 ทกัษะช่างเกษตร  1(0-3-0) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  3((3)-0-6) 
935-003 ทกัษะชีวติส าหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 
935-006 คิดเป็น คิดสนุก 2((2)-0-4) 
935-009 การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 2((2)-0-4) 
935-010 การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
935-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา (1) 1((1)-0-2) 
937-027 หลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-028 ปฏิบติัการหลกัเคมีและเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
 รวม 21((18)-9-36) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

921-019 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(2-3-4) 
932-201 การดูแลพืชและสตัวเ์บ้ืองตน้ 3((2)-3-4) 
932-203 ดินและปุ๋ย  3((2)-3-4) 
932-206 จุลินทรียเ์พื่อการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-250 ชีววทิยาแบคทีเรียและแอคติโนมยัซีส 3((2)-3-4) 
935-029 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
935-xxx วชิาเลือกหมวดศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
 รวม 20((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
932-202 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-204 หลกัและวธีิการส่งเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) 
932-205 ชีววทิยาของเซลล ์ 3((3)-0-6) 
935-002 รู้รอด ปลอดภยั 1((1)-0-2) 
935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 
935-xxx สุนทรียศาสตร์และกีฬา (2) 1((1)-0-2) 
937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
932-251 ชีววทิยาของราและยสีต ์ 3((2)-3-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 22((x)-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-200 ฝึกงาน 1 ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-301   การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-302   มาตรฐานสินคา้เกษตร 2((2)-0-4) 
932-350 ไวรัสและปรสิตวทิยา 3((2)-3-4) 
932-351   จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) 
932-352   เทคนิคการวเิคราะห์อาหารทางจุลชีววทิยา 3((2)-3-4) 
932-353   พนัธุวศิวกรรมเบ้ีองตน้ 3((2)-3-4) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก 3((x)-y-z) 
 รวม 20((x)-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-303  การพฒันาผูป้ระกอบการและการตลาดเกษตร 3((3)-0-6) 
932-304   สถิติและวธีิวจิยัทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-305   สมัมนา 1(0-2-1) 
932-354   เทคโนโลยแีบคทีเรียและชีวภณัฑเ์กษตร  3((2)-3-4) 
932-355  เทคโนโลยรีา ยสีตแ์ละชีวภณัฑเ์กษตร  3((2)-3-4) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก  3((x)-y-z) 
932-xxx วชิาชีพเลือก  3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 รวม 22((x)-y-z) 

 
ภาคฤดูร้อน      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-300 ฝึกงาน 2 ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนโครงงานนักศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-400 นวตักรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 1(0-3-0) 
 รวม 4((2)-6-4) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-402 โครงงานนกัศึกษา 2 6(0-18-0) 
 รวม 6(0-18-0) 

 
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1       จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-400 นวตักรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 
932-403 สหกิจศึกษา 1 1((1)-0-2) 
 รวม 4((3)-3-6) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0)  
 รวม 6(0-40-0) 

 
 
 
 
 
 
 



  ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO1 อ ธิบ ายหลักการและองค์
ค ว า ม รู้ ด้ า น ท ฤ ษ ฎี ท า ง ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยกีารเกษตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเขา้สู่บทเรียน
การสรุปย  ้าความรู้ใหม่หลงับทเรียนพร้อมกับ
เช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม การเช่ือมโยง
ความรู้จากวิชาหน่ึงไปสู่อีกวิชาหน่ึงในระดบัท่ี
สูงข้ึน
2) ใชก้ารสอนหลากหลายรูปแบบตามลกัษณะ
ของเน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ การบรรยาย การทบทวน
การฝึกปฏิบติัการ และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ ท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เช่น การเรียนแบบร่วมมือ
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดย
การค้นควา้ด้วยตนเอง และเน้นการเรียนการ
สอนท่ีเป็น Active Learning
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จาก
การฝึกงานในภาคเอกชนและการทศันศึกษา จดั
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาคการเกษตร
ปราชญช์าวบา้นและนกัวิชาการนอกสถาบนัท่ีมี
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
4) จดัให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบติั/การ
ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
5) การถาม-ตอบ ปัญหาวชิาการในหอ้งเรียน

1) การประเมินร่วมกนัของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา
2) การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
3) การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

PLO2 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
สามารถใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางด้านพืช สัตว์ 
หรือจุลินทรีย ์ตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภยั 

1) เน้นการเรียนการสอนรูปแบบ Module และ
WIL มีการบูรณาการความรู้จากชั้ นเรียนกับ
ประสบการณ์การท างานด้วยการสลับกับ
การเรียนแบบต่อเน่ือง
2) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning
โดยการเน้นปัญหาท่ีต้องประยุกต์ใช้ความรู้
จากการเรียน
3) เน้นการเรียนการสอนให้เกิดแนวคิดการใช้
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
เพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงจากการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการเกษตร

1) การประเมินร่วมกนัของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา
2) การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3
3) การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

5) จดับรรยายพิเศษดา้นมาตรฐานสินคา้เกษตร
ปลอดภยั 
6) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/     
การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

PLO3 บูรณาการความรู้เชิงวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ 
หรือจุลินทรีย ์กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน 

1)  จัดให้ มีการเ รียนรู้จากสถานการณ์จริง          
จากการฝึกงานในภาคเอกชนและการทศันศึกษา 
จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรจากภาคการเกษตร 
ปราชญช์าวบา้นและนกัวิชาการนอกสถาบนัท่ีมี
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง  
2)  จัดให้ มีการออกบริการด้านวิชาการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายวชิาแก่ชุมชน  
3) การถาม-ตอบ ปัญหาวิชาการในห้องเรียน 
และกลุ่มชุมชน 
4) จดัให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบติั/การ
ฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของชุมชน 

1) การประเมินร่วมกนัของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา  
2) การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3  
3) การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน  
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
5)  เ กิดวิธีการหรือกระบวนการท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชน 

PLO4 แสดงออกซ่ึงแนวคิดการเป็น
ผูป้ระกอบการและสามารถประกอบ
อาชีพดา้นการเกษตรสมยัใหม่ได ้

1) เน้นการเรียนการสอนรูปแบบ  WIL บูรณา
การความรู้จากชั้นเรียนกับประสบการณ์การ
ท างานดว้ยการสลบักบัการเรียนแบบต่อเน่ือง  
2) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning 
โดยการเนน้ปัญหาท่ีตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู้จาก
การเรียน  
3) จดัการเรียนการสอนดา้นผูป้ระกอบการ การ
บริหารจดัการ และการตลาด 
4) การเรียนด้วยการแสวงหาความรู้ของตัว
ผูเ้รียนเอง 
5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมี
ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรงจากการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 

1) การประเมินร่วมกนัของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา  
2) การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3  
3) การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน  
4) การจดักิจกรรมสถานการณ์จ าลอง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง
ผู ้ประกอบการใหม่โดยใช้โมเดล
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการเรียนการสอน 
5) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO5  ส่ื อสารและน า เสนอด้วย
ภาษาไทยและภาษาองักฤษได้อย่าง
ถูกตอ้งและตรงความหมาย 

1) เนน้การเรียนใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ชั้นเรียนโดยใชส่ื้อ 
2) ให้นัก ศึกษาสร้างโมเดลเป็น ส่ือในการ
น าเสนองาน 
3) เนน้ใหน้กัศึกษาอ่านวารสารและน าเสนอเป็น
ภาษาองักฤษ  
 

1) การประเมินร่วมกนัของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา  
2) การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3  
3) การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน  
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและ 
การประเมนิผล 

PLO6 เลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจโดยการวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล  และแสวงหาความ รู้ เพื่อ
พฒันาตนเอง                                      

1) เนน้ให้นกัศึกษาใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นขอ้มูล ประกอบการน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมายในชั้นเรียน  
2) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning 
โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ให้นักศึกษาคิด
วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาอยา่งมีเหตุผล 
3) การเรียนด้วยการแสวงหาความรู้ของตัว
ผูเ้รียนเอง 

1) การประเมินร่วมกนัของหลกัสูตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบติังานจริงของนกัศึกษา  
2) การประเมินตามข้อก าหนดของ
รายวชิาท่ีระบุไวใ้น มคอ. 3  
3) การโตต้อบ และการตอบค าถามใน
ชั้นเรียน  
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
และมีจิตสาธารณะ 
     PLO7.1 แสดงออกถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพ 
     PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคมและมีจิต
สาธารณะ 

1) จดักิจกรรมในรายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ท่ี เน้นการมี จิตส า นึกสาธารณะ คุณธรรม 
จริยธรรมทางการบริหาร และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม  
2) สอดแทรกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม
ทางการบริหาร และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
2) ความมีวินยัและความพร้อมเพรียง
ของนักศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร  
3) การรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย  
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ตามปกติของนกัศึกษา 

 
 
 
 
     
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
โครงกำรจดัตั้งคณะนวตักรรมกำรเกษตรและประมง 

หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร 

921-019 ฟิสิกส์วทิยำศำสตร์ชีวภำพ       3(2-3-4) 
Life Science Physics 
หน่วยและการวดัทางชีวภาพ  แรงและการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต งานและพลังงานในทางชีวภาพ 

กลศาสตร์ของไหลในระบบส่ิงมีชีวิต ความร้อนและอุณหภูมิระบบส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์คล่ืน แสง เสียงต่อส่ิงมีชีวติ ไฟฟ้า
และแม่เหลก็ในทางชีวภาพ นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าต่อส่ิงมีชีวติ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

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 biology; electromagnetic wave on biological system; 
laboratory experiments related to the lecture topics 

932-001 ชีววทิยำและพนัธุศำสตร์       4((3)-3-6) 
Biology and Genetics 
คุณลักษณะของส่ิงมี ชีวิต  โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์  เมตาบอลิซึม  ระบบของอวัยวะ 

ความหลากหลายและการจัดจ าแนกส่ิงมีชีวิต การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความน่าจะเป็นทาง         
พนัธุศาสตร์โครงสร้างดีเอน็เอ พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้ ปฏิบติัการทางชีววทิยาและพนัธุศาสตร์  

Properties of organism; cell structure and function; metabolism; organ system; biodiversity and 
classification; cell division; genetic inheritance; genetic probability DNA structure; basic of genetic engineering; 
biological and genetic laboratory 

932-003 จุลชีววทิยำ         3((3)-0-6) 
Microbiology 
รูป ร่างลักษณะทั่ วไปของจุ ลินท รีย์  ศึ กษ าเมแทบอลิ ซึมของแบคที เรีย  พัน ธุศาสต ร์และ 

การเจริญ เติบโต การจัดจ าแนกจุ ลินท รีย์  จุ ลินท รีย์ก่อโรค  ภู มิ คุ ้มกันของร่างกายท่ีต่อต้าน จุ ลินท รีย์ก่อโรค 
การควบคุมจุลินทรียโ์ดยวธีิทางกายภาพและเคมี จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มและการประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  

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 



 

932-004 ปฏิบัตกิำรจุลชีววทิยำ        1(0-3-0) 
   Microbiology Laboratory 
 แนะน าการใชห้้องปฏิบติัการชีววิทยา การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและการฆ่าเช้ือ 
เทคนิคทางจุลชีววิทยา การยอ้มสีแบคทีเรีย ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์การศึกษาเช้ือรา ยีสต ์สาหร่าย การท าลาย
และการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์การตรวจนบัจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

 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; laboratory experiments 
related to the lecture topics  
 
932-100  ปฏิบัตงิำนฟำร์ม        1(0-3-0) 
 Farm Practical Training 

 การปฏิบติัดูแลการผลิตในห้องปฏิบติัการและในฟาร์มทางดา้นพ้ืนฐานการผลิตพืช สัตว ์และจุลินทรีย ์
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

 Practical training in laboratory and farm for basic production of plants, animals and microorganisms; 
work integrated learning 

 
932-101  ทกัษะช่ำงเกษตร        1(0-3-0) 
             Farm Shop Skills 
 การบ ารุงรักษา เคร่ืองยนต์ขนาดเล็ก ระบบน ้ า ระบบไฟในฟาร์ม สร้างระบบโรงเรือนขนาดเล็ก            
การใชเ้คร่ืองจกัรกลและเคร่ืองมือทางการเกษตรอย่างถูกวิธี การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือในฟาร์ม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการ             
กบัการท างาน 
 Maintenance farm machines, water system, electricity system, housing; proper handling of agricultural 
machine and equipment; work integrated learning  
 
932-201  กำรดูแลพืชและสัตว์เบ้ืองต้น       3((2)-3-4) 

Plant and Animal Sanitation  
การป้องกันและก าจัดแมลง ว ัชพืช และสัตว์ศัตรูพืชเบ้ืองต้น การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเบ้ืองต้น                             

การสุขาภิบาลสตัว ์สตัวแ์ละแมลงพาหะน าโรค พิษจากสารเคมีทางการเกษตร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
Preliminary protection and control insect, weed and animal pests; basic economic animal production; 

animal sanitation; animal and insect vectors; toxic of agricultural chemicals; work integrated learning  
 
932-202  เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรเกษตร      3((2)-3-4) 
 Information Technology in Agriculture 
 หลักการเบ้ืองต้นการเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีอัตโนมัติ  เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลย ี
ไร้สาย การส่ือสารระหว่างอุปกรณ์  ค าสั่ งควบคุม การวิ เคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเกษตร การศึกษารายกรณี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  



 

 Foundation of programming; automation technology; sensing technology; wireless technology; 
connected device; control statement; data analysis; application of information technology in agriculture; case studies; 
work integrated learning 
 
932-203  ดนิและปุ๋ ย        3((2)-3-4) 
   Soil and Fertilizer 
    การจ าแนกดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน การฟ้ืนฟู
และการปรับปรุงดิน ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย ์การใช้ปุ๋ยเพื่อเ พ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เทคโลโลยีการผลิตปุ๋ยในฟาร์ม         
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Soil identification, soil fertility, soil sampling and nutrients analysis, soil improvement, chemical and 
organic fertilizers, using of fertilizers for increase of agricultural products, production technology of farm fertilizers; work 
integrated learning 
 
932-204  หลกัและวธีิกำรส่งเสริมกำรเกษตร      2((2)-0-4) 
 Principles and Methods of Agricultural Extension 
 แนวคิดและหลักการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ และการติดต่อส่ือสารเพ่ือ        
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผลส าหรับการส่งเสริมแบบยัง่ยืน การส่งเสริมการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศ 
และเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวตักรรมของกลุ่มเป้าหมาย การใช้ส่ือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Concept and principles of agricultural extension; learning and communication processes for the 
transfer of technology; program planning and evaluation for sustainable agricultural extension; encouraging the 
application of agricultural information and technology; adoption and innovation processes for target audience; media 
using for agricultural technology transfer; work integrated learning 
 
932-205  ชีววทิยำของเซลล์        3((3)-0-6) 
 Cell Biology 
 องค์ประกอบของเซลล์ การท างานของออร์แกเนลล์และเยื่อหุ้มเซลล์ ความส าคญัของสารชีวโมเลกุล
ภายในเซลล ์การสร้างและการไหลของพลงังาน เมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโต วฏัจกัรของเซลล ์การส่งสัญญาณขอ้มูล
ภายในเซลล ์การตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก และการเปล่ียนแปลงชีวเคมีและสรีรวิทยาของส่ิงมีชีวติ พนัธุศาสตร์โมเลกุล
พ้ืนฐานและการควบคุมการแสดงออกของยนี เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการศึกษาระดบัเซลล ์
 Cell structure and function of organelles and membranes; importance of biomolecules; energy flow; 
cell metabolism and developmental integration; cell cycles; signal reception and transduction, cell responding to external 
stimuli; changes in biochemistry and physiology; basic molecular genetics and regulation of gene expression; modern 
technology in cell studies 
 
 
 
 



 

932-206  จุลนิทรีย์เพ่ือกำรเกษตร       3((2)-3-4) 
 Microbiology for Agriculture 
 การคัดแยกแบคทีเรียพีจีพีอาร์ คุณสมบัติและกลไกของพีจีพีอาร์ต่อการส่งเสริมการเติบโตพืช         
หลักการผลิตสารชีวภัณฑ์ มาตรฐานและความปลอดภัย จุลินทรียใ์นการผลิตปุ๋ยหมัก การควบคุมศัตรูพืชโดย ชีววิธี          
การบ าบดัสารมลพิษทางการเกษตรด้วยจุลินทรีย ์จุลินทรียใ์นทางเดินอาหารสัตว ์การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียใ์นการผลิตสัตว ์
ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

 PGPR bacterial isolation; properties and mechanism of PGPR on plant growth promoting; principles 
of bio-stimulant production; standard and biosafety of bio-stimulant; biological control; microorganisms in composting 
process; bioremediation in agriculture; microorganisms in the animal digestive tract; application of microorganism in 
animal production; laboratory experiments related to the lecture topics  
 
932-301  กำรแปรรูปและเพิม่มูลค่ำผลผลติทำงกำรเกษตร     3((2)-3-4) 
 Agricultural Product Processing and Value Added   
 หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหารเพ่ือการยืดอายุการเก็บรักษา การหมัก             
การใชค้วามร้อน กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่า การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Principle of agricultural product processing; food preservation for prolonging storage time; 
fermentation processing; thermal processing; processes of agricultural product development for value adding;  work 
integrated learning 
 
932-302  มำตรฐำนสินค้ำเกษตร       2((2)-0-4) 
   Standard of Agricultural Products 
 มาตรฐานการปฏิบติัท่ีดีทางการเกษตร มาตรฐานการปฏิบติัท่ีดีของโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานและ
ความปลอดภยัของผลผลิตการเกษตร มาตรฐานและขอ้ก าหนดการเกษตรเพ่ือการส่งออก 
 Good agricultural practice ( GAP) ; good manufacturing practice ( GMP) ; standards and safety for 
agricultural products; standards and requirements for exportation of agricultural products 
 
932-303  กำรพฒันำผู้ประกอบกำรและกำรตลำดเกษตร     3((3)-0-6) 
 Entrepreneur Development and Agricultural Marketing 
 การน าเขา้และการส่งออกสินคา้เกษตร สินเช่ือทางการเกษตร ผูป้ระกอบการรายยอ่ย  การวางแผนธุรกิจ 
การท าบญัชีเบ้ืองตน้ การส่งเสริมการขาย การขายสินคา้ออนไลน์ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Import and export of agricultural products agricultural credit, SME, business planning, basic 
accounting, marketing promotion, online marketing; work integrated learning 
 
 
 
 
 
 



 

932-304  สถิตแิละวธีิวจิยัทำงกำรเกษตร      3((2)-3-4) 
 Statistics and Agricultural Research Methodology 
 หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบ สุ่มตลอด  แผนแบบ สุ่มบล็อกสมบู รณ์ แผนแบบ                  
ลาตินสแควร์ แผนแบบซ้อนใน ขอ้สมมติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน การแปลงขอ้มูล การทดลองแบบท่ีมีหลายตวั 
ประกอบ แผนแบบสปลิตพลอต การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 Principles of experimental designs, completely randomized design, randomized complete block 
design, Latin square design, nested design, assumptions underlying the analysis of variance, transformation of data, 
multifactor experiments, split-plot design, analysis of covariance; laboratory experiments related to the lecture topics  
 
932-400  นวตักรรมกำรเพิม่ผลผลติทำงกำรเกษตร     3((2)-3-4) 
 Innovation for Agricultural Productivity 
 แนวคิดในการสร้างนวตักรรม การคิดอย่างสร้างสรรค์ วิธีการไปสู่นวตักรรม นวตักรรมทางด้าน          
การผลิตพืช สัตว ์และจุลินทรีย ์การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร เกษตรอจัฉริยะ เกษตรแม่นย  า การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Innovation concept, creativity, steps to innovation; innovation in plant, animal and microbial 
production; application of IT for agriculture, smart farming, precision agriculture; work integrated learning 
 
934-011  หลกัคณิตศำสตร์         3((3)-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 ฟังก์ชนัและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยกุต ์ปริพนัธ์และการประยกุต ์เมทริกซ์
และระบบสมการเชิงเสน้  
 Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; integration 
and its applications, matrix and system of linear equations 
 
937-018  ชีวเคมพืี้นฐำน        3(2-3-4) 
 Basic Biochemistry 
 โครงสร้างและหนา้ท่ีทางชีวภาพของโมเลกลุ ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์กระบวนการ      เมแทบอ
ลิซึมท่ีส าคญัในสัตว ์พืช และจุลินทรีย ์รวมทั้งความส าคญัของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกับ
เน้ือหา 
 Biomolecular structure and function; enzymatic reactions; metabolism of animal, plant and 
microorganism; roles of vitamins, minerals and hormone; laboratory experiments related to the lecture topics 
 
937-027  หลกัเคมแีละเคมอีนิทรีย์        3(3-0-6) 
 Principles of Chemistry and Organic Chemistry 

 พนัธะเคมี ปริมาณสัมพนัธ์ สารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี โครงสร้างและสมบติัทัว่ไปของ
สารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารอินทรีย ์



 

Chemical bonding; Stoichiometry; solutions; chemical kinetics; chemical equilibrium; general 
structures and properties of organic compounds; classification; nomenclature; preparation and basic chemical reactions of 
organic compounds 
 
937-028  ปฏิบัตกิำรหลกัเคมแีละเคมอีนิทรีย์       1(0-3-0) 
 Principles of Chemistry and Organic Chemistry Laboratory 

 เคร่ืองตวงและความแม่นย  า การแยกของแขง็ออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพนัธ์ จลนพลศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี สมบติัทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย ์การท าสารอินทรียใ์ห้บริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก การสกดั
และการกลัน่ ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

Volumetric and precision; separation of solid from liquid; Stoichiometry; chemical kinetics; chemical 
equilibrium; physical and chemical properties of organic compounds; purification of organic compounds by crystallization; 
extraction and distillation; laboratory experiments related to the lecture topics 
 

กลุ่มวชิำชีพบงัคบั วชิำเอกเทคโนโลยกีำรผลติพืช 
 
932-305  สัมมนำ         1(0-2-1) 

Seminar 
 การศึกษาคน้ควา้ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยัทางวิชาการเพื่อจดัท ารายงาน
และน าเสนอต่อท่ีประชุม โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
              Study research articles, analyze and collect information to make a report and present in a meeting 
under counseling by advisor 
 
932-310  อำรักขำพืช        3((2)-3-4) 
 Plant Protection 
  ความส าคัญและชนิดของวชัพืช โรคพืช แมลงศัตรูและสัตวศ์ัตรูพืช ความสัมพนัธ์ระหว่างพืชและ
ศตัรูพืช หลกัการและวิธีการจดัการศัตรูพืชท่ีเหมาะสม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน 
 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; work integrated learning 
 
932-311  เทคโนโลยแีละกำรจดักำรผลติพืช      3((2)-3-4) 
 Plant Production Technology and Management 
  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การเพาะปลูก การเตรียมต้นกล้า การเลือกใช้วสัดุปลูกและประชากรพืช 
ท่ีเหมาะสมเพื่อการสร้างผลผลิตสูงสุด  การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว  การจดัการผลผลิตและการตลาดของผลไม ้พืชยนืตน้
และพืชป่าไมท่ี้มีความส าคญัทางเศรษฐกิจในภาคใต ้การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 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; work integrated learning 



 

 
932-312  กำรจดักำรทรัพยำกรดนิ       3((2)-3-4) 
 Soil Resource Management 
 การจ าแนกดินในประเทศไทย  สมบติัและความอุดมสมบูรณ์ของดิน  การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์
ธาตุอาหาร  การฟ้ืนฟแูละการปรับปรุงดิน  เทคนิค และวธีิการในการจดัการดินในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ความสมัพนัธ์ระหวา่งดินและ
พืช  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Soil classification in Thailand; properties and fertilities of soil; sampling and analyzing of soil 
nutrients; reclamation and improvement; technical and methods for soil management in different areas; soil and plant 
relation; field trip study; work integrated learning  
 
932-313  พฤกษศำสตร์และสรีรวทิยำพืช      3((2)-3-4) 
  Botany and Plant Physiology 

โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าท่ีขององค์ประกอบท่ีส าคญัของพืช สัณฐานวิทยา การจัดจ าแนก        
ไฟโตไบโอม กระบวนการต่าง ๆ ภายในพืชท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตและพฒันาการของพืช  สารควบคุมการเจริญเติบโต  
การประยกุตใ์ชส้ารดงักล่าวเพ่ือควบคุมกระบวนการภายในพืช ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา  

Functional studies of plant structure and its organization; morphology; classification; phytobiome; plant 
internal processes relating to plant growth and development; growth regulators; applications of the growth regulator to 
control plant internal processes; laboratory experiments related to the lecture topics  
 
932-314  กำรเพำะเลีย้งเน้ือเย่ือพืช       3((2)-3-4) 
 Plant Tissue Culture  
 หลกัการและทฤษฎีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ปัจจยั สภาวะและรูปแบบต่าง ๆ ของการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
การประยกุตใ์ชก้ารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ดา้นต่างๆ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles and theories of plant tissue culture; factors, conditions and types of plant tissue culture; 
application in various purposes; work integrated learning 
 
932-315  กำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช       3((2)-3-4) 
 Plant Breeding 
 หลกัการท่ีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืชดว้ยวิธีมาตรฐานและวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพนัธ์ุพืช
ทั้งพืชผสมตวัเองและผสมขา้ม การคดัเลือกพนัธ์ุ การผสมพนัธ์ุเพ่ือสร้างความแปรปรวนในพืช  การคดัเลือกพนัธ์ุภายหลงั
การผสมพนัธ์ุ  การผลิตลูกผสมและการผสมระหวา่งสกุล การตรวจสอบลูกผสมโดยวิธีโฟลว ์ซยัโทเมทรี และเคร่ืองหมาย
โมเลกลุ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles of plant genetic improvement by conventional and biotechnological methods; improvement 
in self-pollinated and cross-pollinated crops; selection; breeding to create plant mutation; selection after breeding; cross 
and inter specific hybridization; hybrid investigation by flow cytometry and molecular technology; field trip study; work 
integrated learning 
 
 



 

932-410  เทคโนโลยหีลงักำรเกบ็เกีย่วพืช       3((2)-3-4) 
 Plant Postharvest Technology 
 ปัจจัยก่อนการเก็บเก่ียว ดัชนีบ่งช้ีความบริบูรณ์ วิธีเก็บเก่ียว การควบคุมโรค หลังการเก็บเก่ียว  
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาเพ่ือยืดอายผุลไม ้ พืชผกั และไมด้อกไมป้ระดบั การประเมินคุณภาพหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุ
หีบห่อและการขนส่ง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 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; laboratory experiments related to the lecture topics 
 
932-411   กำรพฒันำผลติภัณฑ์จำกพืชเพ่ือชุมชนและกำรตลำด    3((2)-3-4)                    
                 Plant Product Development for Community and Marketing 
                 การพฒันาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑจ์ากพืชของชุมชน การสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ การเช่ือมโยงวิถี
ชีวติของชุมชนสู่รูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์การศึกษาและวเิคราะห์ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องชุมชน การฝึกปฏิบติัเชิง
บูรณาการกบัการท างาน 
                 Plant product development of community for value added, creation of product identity, association of 
community life style to product characterization, study and route analysis of community products for selling; work 
integrated learning  
 

กลุ่มวชิำชีพเลือก วชิำเอกเทคโนโลยกีำรผลติพืช 
 
932-320  เทคโนโลยกีำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ      3((2)-3-4) 
             Soilless Culture Technology 
 ประวติั ความหมาย และความส าคญัของการปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น ระบบการปลูก การจดัการและการวาง
แผนการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง วสัดุ และอุปกรณ์ส าหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน              
ธาตุอาหารพืช การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Introduction to soilless culture, history and meaning; culture systems, management and planning of 
soilless culture; environmental factors and materials for soilless culture; preparation of plant nutrient in soilless culture; 
work integrated learning 
 
932-321  กำรผลติพืชเศรษฐกจิ       3((3)-0-6) 
 Economic Plant Production 
 ประเภทของพืช เศรษฐกิจ  การผลิตและการวางแผนการผ ลิต พืช เศรษฐกิจ  การ เลือกและ 
การเตรียมพ้ืน ท่ีป ลูก การปลูกและการดูแลจัดการ การเก็บ เก่ียวผลผลิต การแปรรูปขั้ นต้น  ระบบการตลาด  
ของขา้ว ยางพารา และปาลม์น ้ ามนั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 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; work integrated 
learning 
 



 

932-322  กำรผลติไม้ดอกไม้ประดบั       3((2)-3-4) 
 Ornamental Plant Production 
 ความส าคญัของไมด้อกไมป้ระดบั การจ าแนกประเภทของไมป้ระดบั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไม้
ประดบั การขยายพนัธ์ุ การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การตลาดการผลิตไมป้ระดบั 
มีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 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; laboratory experiments related to the lecture topics; work integrated learning 
 
932-323  นิเวศวทิยำของแมลง       3((3)-0-6) 
 Insect Ecology 
 ศึกษาวิวฒันาการของแมลง ลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายและการด ารงชีวิตของ
แมลง พฤติกรรมของแมลง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแมลงกบัพืช ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแมลงกบัจุลินทรีย ์การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 
 Study on insect evolution; environment effecting on insect distribution and their living; insect 
behavior; insect and plant interactions, insect and microorganism interactions; work integrated learning 
 
932-324  เกษตรธรรมชำต ิ        3((2)-3-4) 
  Natural Farming 
  หลกัและทฤษฎีของเกษตรธรรมชาติ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติ 
น าความรู้ของเกษตรธรรมชาติไปใชใ้นการผลิตพืช และสัตว ์โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของดิน น ้ า และส่ิงมีชีวิต ปลูกฝัง
ความคิดริเร่ิมในการใชเ้กษตรธรรมชาติ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  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; work integrated learning 
 
932-325  เกษตรกรรมยัง่ยืน        3((3)-0-6) 
  Sustainable Agriculture 
 เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย ์การประยกุตใ์ชศ้าสตร์
พระราชาทางการเกษตร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Natural farming, new theory agriculture, integrated farming, agroforestry, organic farming, application 
of the King’s philosophy in agriculture; work integrated learning 
 
932-420 กำรจดักำรของเสียทำงกำรเกษตร      3((3)-0-6) 
 Waste Management in Agriculture 
 การจัดการของเสียทางการเกษตรเบ้ืองต้น ชนิดและปริมาณของเสียทางการเกษตร ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและขอ้บงัคบัในเร่ืองการจดัการของเสียทางการเกษตรในประเทศไทย หลกั 3 R Reduce Reuse และ 



 

Recycle การบ าบดัของเสียทางการเกษตร น ้ าเสีย และการก าจดัของเสียโดยระบบชลประทาน ของเสียอนัตรายจากสารเคมี
ทางการเกษตร ผลกระทบของการเกษตรสมยัใหม่ต่อน ้ า ดินและอากาศ การพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืทางการเกษตร 
 Introduction to waste management in agriculture, type of agricultural waste, amount and volume, 
impact of agricultural waste on environment, laws and regulations of Thailand for waste management in agriculture, 
reduce, reuse and recycle, the three R’s, for waste management, mechanical biological treatment of agricultural waste, 
waste water and disposal of waste by irrigation, hazardous waste in agriculture: agrochemicals, environmental impact of 
modern agriculture on water, soil and air, sustainable development in agriculture.  

 
932-421  กำรถ่ำยยนีในพืช        3((2)-3-4) 
  Plant Gene Transfer 
  หลักการทางพันธุวิศวกรรมพืช เทคนิคการถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์และเน้ือเยื่อของพืช การโคลนยีน             
การคดัเลือกและตรวจสอบพืชท่ีไดรั้บการถ่ายยีน  ความปลอดภยัทางชีวภาพ การสกดัดีเอนเอจากพืช การเพ่ิมปริมาณดีเอ็น
เอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีส าคญัทางชีวโมเลกลุ การประยกุตใ์ชก้ารโคลนยีนดา้นการเกษตร 
การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles of plant genetic engineering, techniques for plant cell and tissue transformation; gene 
cloning and investigation of transformed plant; biosafety; plant DNA extraction; polymerase chain reaction technique; 
important technique and tools in molecular biology; application of gene cloning for agriculture; work integrated learning 

 
932-422  กำรจดักำรธำตุอำหำรพืช        3((3)-0-6) 
 Plant Nutrient Management 
 การจัดการธาตุอาหารพืช  การพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดจากวิทยาการด้าน ดิน  และปุ๋ย  
การจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Plant nutrient management; development and application of concepts of soil and fertilizer knowledge; 
optimization of nutrients for plant growth; work integrated learning 
  
932-423  กำรขยำยพนัธ์ุพืช        3((2)-3-4) 
 Plant Propagation 
 ความส าคัญ และความหมายของการขยายพันธ์ุพืช  หลักและวิธีการขยายพันธ์ุพืชแบบใช้เพศและ             
ไม่ใชเ้พศ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายพนัธ์ุพืช การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Importance and definition of plant propagation; principles and methods of sexual and asexual plant 
propagation; factors affecting plant propagation; work integrated learning  
 
932-424  กำรผลติพืชโดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่      3((2)-3-4) 
 Modern Technology in Plant Production 
 การจัดการโรงเรือน การเตรียมวสัดุพืช การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การปลูกพืชใน
สารละลายและในอากาศ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกภายใตก้ารควบคุมสภาพแวดลอ้ม เกษตร-อินทรีย ์ เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิตพืช มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 



 

 Greenhouse management; preparing planting materials; plant production by using modern technology; 
hydroponics and aeroponics; pesticide-safe vegetables; planting under controlled environment; organic farming; clean 
technology in plant production; field trip study; work integrated learning 

 
932-425  กำรเกษตรแบบแม่นย ำ       3((2)-3-4) 
 Precision Agriculture 
 การจดัการเกษตรกรรมบนพ้ืนฐานของการสงัเกตการณ์ การวดัและบนัทึก การตอบสนองต่อปัจจยัต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม การบูรณาการวิทยาการดา้นเทคโนโลยีการเกษตรกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ การผลิตพืชหรือ
สตัว ์การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Farming management based on observing, measuring and recording; responding to inner and inter-
piled variability in farm; integration of agricultural technology and information technology; plant or animal production ; 
work integrated learning 

 
932-426  กฏีวทิยำทำงกำรเกษตร       3((2)-3-4) 
 Agricultural Entomology 
 ศึกษาถ่ินก าเนิด วงจรชีวิตและชีววทิยาของแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัในประเทศไทยและท่ีส าคญัต่อการคา้
ระหวา่งประเทศ ลกัษณะการท าลายของแมลงศตัรูพืชและผลกระทบท่ีเกิดกบัพืช หลกัการป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยอยู่
บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบัติ          
เชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 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; work integrated learning   

 
932-427  หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยกีำรผลติพืช      1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Plant Production Technology 
 หวัขอ้พิเศษท่ีทนัสมยัและน่าสนใจทางเทคโนโลยกีารผลิตพืช   
 Special and interesting recent topics in plant production technology 
 

กลุ่มวชิำชีพบงัคบั วชิำเอกเทคโนโลยกีำรผลติสัตว์ 
 
932-305  สัมมนำ         1(0-2-1) 

Seminar 
 การศึกษาคน้ควา้ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยัทางวิชาการเพื่อจดัท ารายงาน
และน าเสนอต่อท่ีประชุม โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Study research articles, analyze and collect information to make a report and present in a meeting 
under counseling by advisor 
 
 



 

932-330  หลกัโภชนศำสตร์และกำรให้อำหำรสัตว์     3((2)-3-4) 
 Principles of Animal Nutrition and Feeding 

องคป์ระกอบของอาหารสัตว ์กระบวนการน าอาหารและธาตุอาหารไปใชป้ระโยชน์ในร่างกาย ทั้งสัตว์
ก ร ะ เพ าะ ร วม แ ล ะสั ต ว์ก ร ะ เพ าะ เ ด่ี ย ว  ป ร ะ เภ ท  ช นิ ด  แ ล ะ แ ห ล่ ง วัต ถุ ดิ บ  ก าร ค าน วณ สู ต ร อ าห าร   
การผสมอาหาร  หลกัการและวธีิการใหอ้าหารแก่สตัวต์ามประเภทและอาย ุการฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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; work integrated learning 

 
932-331  สรีรวทิยำและกำยวภิำคสัตว์       3((2)-3-4) 
 Animal Physiology and Anatomy 
   โครงสร้างอวยัวะและกายวิภาคของสัตว ์ เนน้จุลกายวิภาคระดบัเซลล ์ เปรียบเทียบหนา้ท่ีทางสรีรวทิยา
ของระบบต่าง ๆ ระหวา่งสตัวก์ระเพาะรวมและสตัวก์ระเพาะเด่ียว การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
 Organ structures and anatomy of animal emphasizing on cellular microanatomy; comparison of 
physiological functions of the systems between ruminant and non-ruminant; work integrated learning 

 
932-332  สุขศำสตร์สัตว์        3((3)-0-6) 

Animal Hygiene 
ธรรมชาติของโรคสัตว์ หลักการสุขาภิบาลในการเล้ียงสัตว์ การจัดการป้องกันและควบคุม 

การเกิดโรค ปัญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตวเ์ล้ียง ลกัษณะอาการ การวินิจฉัยและการจ าแนกโรค การบ าบัดอย่างง่าย 
เทคนิคการใชย้า และยาพ้ืนฐานท่ีใชใ้นฟาร์ม การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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; work integrated learning 

 
932-333  เทคโนโลยกีำรผลติสัตว์ปีก       3((2)-3-4) 

Poultry Production Technology 
ความส าคญัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวปี์ก พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร

และการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม การผลิตสัตว์ปีกเชิงอุตสาหกรรม การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  โรค                       
และการสุขาภิบาล ผลิตภณัฑส์ตัวปี์ก การตลาดสตัวปี์ก การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน   

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; work integrated learning 

 
 
 
 
 



 

932-334   เทคโนโลยกีำรผลติโคเน้ือและโคนม      3((2)-3-4) 
  Beef and Dairy Production Technology 

ระบบการผลิต พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ  อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน การจดัการ
ผลิตโคเน้ือและโคนมเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการ                
กบัการท างาน 

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; work integrated 
learning   
 
932-335  พนัธุศำสตร์สัตว์และกำรปรับปรุงพนัธ์ุ      3((3)-0-6) 
 Animal Genetics and Improvement 
 พันธุศาสตร์ของสัตว์  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิต  หลักการปรับปรุงพันธ์ุ  ระบบการคัดเลือก             
และการผสมพนัธ์ุ แนวการปรับปรุงพนัธ์ุสตัวเ์ศรษฐกิจของประเทศไทย 

Animal genetics; factors influencing animal production; principles for animal improvement; selection 
systems and mating; selected methods for Thai economic animal improvement 
 
932-336  เทคโนโลยกีำรผลติสุกร       3((2)-3-4) 

Swine Production Technology 
ความส าคัญของการผลิตสุกร พัน ธ์ุและการคัดเลือกพัน ธ์ุ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและ  

การให้อาหาร การจัดการฟาร์ม การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม โรคและการป้องกันก าจัด การจัดการส่ิงแวดล้อมและ           
การสุขาภิบาล กฎระเบียบเก่ียวกบัธุรกิจการผลิตสุกร การตลาดสุกร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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; work integrated learning 
 
932-337  เทคโนโลยกีำรผลติอำหำรสัตว์      3((2)-3-4) 
  Animal Feed Production Technology   

การเตรียมและการจัดการวัตถุ ดิบส าห รับการผลิตอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ 
 การผสมอาหารสัตว์ การแปรรูปอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  
ในด้านอาหารสัตว์ การเพ่ิมคุณภาพอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ท่ี ปลอดภัย  มาตรฐานอาหารสัตว์และ 
การควบคุมคุณภาพ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

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; work integrated learning 
 
 
 
 



 

932-338  เทคโนโลยเีน้ือสัตว์        3((3)-0-6) 
  Meat Science Technology 

 การเจริญและพฒันาของกลา้มเน้ือ ไขมนั และกระดูก การจ าแนกชั้นสัตวส์ าหรับฆ่า ขั้นตอน การฆ่าและ
ตดัแต่งซาก การแปรรูปเน้ือสตัวเ์ชิงอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของกลา้มเน้ือไปเป็นเน้ือสตัว ์หลกัการจ าแนก
คุณภาพซาก หลกัสุขาภิบาลและการสาธารณสุข กฎหมายและขอ้บังคบั หลกัปฏิบัติในการแปรรูปเน้ือสัตว ์คุณค่าทาง
โภชนาการของเน้ือสตัว ์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 
 

กลุ่มวชิำชีพเลือก วชิำเอกเทคโนโลยกีำรผลติสัตว์ 
 
932-340  มำตรฐำนฟำร์มและผลติภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย     3((3)-0-6) 
  Standard Farms and Safety of Animal Products 

มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์ มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช้ือจุลินทรีย ์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคในสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตว ์ปัญหาของการใชย้าและสารเคมีในการเล้ียงสัตว ์การตรวจผลิตภณัฑ์สัตว ์
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) 
 
932-341  โภชนศำสตร์สัตว์เคีย้วเอื้อง       3((2)-3-4) 
 Ruminant Nutrition 

 ระบบย่อยอาหาร กระบวนการทางสรีรวิทยาและทางเคมี การท างานของจุลินทรีย ์ในกระเพาะรูเมน    
การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพื่อพัฒนาเป็นอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง การค านวณสูตรอาหาร การวิจัยด้านโภชนศาสตร์           
สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Digestive system; physiological and chemical processes; function of microbes in rumen; feed 
improvement and utilization; animal feed formulation; research study in ruminant nutrition; laboratory experiments related 
to the lecture topics; field trip study 

 
932-342  เทคโนโลยกีำรสืบพนัธ์ุสัตว์       3((2)-3-4) 
 Animal Reproductive Technology 

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ุของสัตว์เศรษฐกิจ การเตรียมพ่อพันธ์ุและแม่พัน ธ์ุ                       
การเตรียมตวัท าละลายเจือจางน ้ าเช้ือ  การผลิตน ้ าเช้ือสดและน ้ าเช้ือแช่แขง็  การเก็บรักษาและการตรวจสอบคุณภาพ เทคนิค
การฉีดน ้ าเช้ือ เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์การยา้ยฝากตวัอ่อน การแยกเพศ   
ตวัอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 



 

Anatomy and physiology of reproductive system of economic animals; preparing sire and dam; semen 
diluting; fresh and frozen semens production; storage and quality examinations; insemination; new biotechnology for 
increasing productivity and animal improvement; embryo transfer; embryo sexing; in vitro fertilization; work integrated 
learning 
  
932-343  เทคโนโลยกีำรฆ่ำสัตว์       3((3)-0-6) 
 Slaughtering Technology 

การขนส่งสัตว์สู่โรงฆ่าและการพกัสัตว ์การตรวจสัตวก่์อนฆ่า อุปกรณ์และแผนผงัในโรงฆ่าสัตว ์
กรรมวิธีการฆ่าสัตว์ การตรวจและการแบ่งเกรดซาก ผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์ 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 

 
932-344 พนัธุวศิวกรรมสัตว์       3((2)-3-4) 
 Animal Genetic Engineering 
 โครงสร้างและหนา้ท่ีของยีนในส่ิงมีชีวิตกลุ่มโปรคาริโอตและยคูาริโอต โครงสร้างของสารพนัธุกรรม
และโปรตีน การถ่ายแบบและการจัดรูปของยีน การแสดงออกของยีนในเซลล์สัตว์  รีคอมบีแนนท์เทคโนโลย ี                   
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
 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 

 
932-345  เทคโนโลยชีีวภำพกำรผลติสัตว์      3((3)-0-6) 
 Animal Production Biotechnology 

การน าวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์กระเพาะเด่ียวและสัตว์          
กระเพาะรวมเพื่อการอุตสาหกรรม 

Conduction of biotechnology to ruminant and non-ruminant animal production for industry 
 

932-346  กำรจดักำรอุตสำหกรรมกำรผลติสัตว์      3((3)-0-6) 
 Animal Industrial Management  

 หลักการจัดการเล้ียงสัตว์แบบอุตสาหกรรม การค านวณต้นทุนการผลิต ปัญหาและอุปสรรค               
หลกัเศรษฐศาสตร์และเทคนิคการตลาดของสินคา้เกษตร 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 
 
 
 



 

932-347  เทคโนโลยกีำรผลติแพะ       3((2)-3-4) 
 Goat Production Technology 

ระบบการการผลิต พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ  อาหารและการใหอ้าหาร อุปกรณ์และโรงเรือน การผลิต
แพะเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม 
 Production system; breed and breeding; feed and feeding; equipment and housing; industrial goat 
production; disease and its control; meat and milk productions   
 
932-348  เทคโนโลยกีำรจดักำรของเสียจำกกำรเลีย้งสัตว์     3((3)-0-6) 
 Animal Waste Management Technology  

 การจดัการและการใชป้ระโยชน์จากของเสียและของเหลือใชโ้ดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ การท าปุ๋ย  
การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตมวลชีวภาพ  การน าของเสียจากสัตวก์ลบัมาผลิตอาหารสัตว ์ วิธีการในการลดตน้ทุน      
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 

 
932-440  กำรเลีย้งผึง้        3((3)-0-6) 

Apiculture 
 ศึกษาชีววิทยาทั่วไปของผึ้ ง พฤติกรรมและการส่ือสาร โรคและศัตรูของผึ้ ง ผลิตภัณฑ์จากผึ้ ง                        
การจดัการฟาร์มผึ้ง 
 Study of honeybee biology; behaviors and communications of honeybees; diseases and enemies of 
honeybees; bee products; apiary management 
 
932-441  กำรดูแลสัตว์เลีย้งในบ้ำน       3((2)-3-4) 
  Pets Care 
  ชนิดของสัตวเ์ล้ียง ชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตวเ์ล้ียงแต่ละชนิด การควบคุมและการฝึกบงัคบัสัตว ์
การเล้ียงดูและการควบคุมป้องกนัโรค  สุขอนามยัของสตัวแ์ละคน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา การศึกษาในฟาร์ม หรือ
นอกสถานท่ี 

Types of pets, biology and behavior of each pet, animal control and training, parenting and controlling 
diseases, animal and human hygiene; laboratory experiments related to the lecture topics; education on the farm or outside 
 
932-442  หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยกีำรผลติสัตว์     1-3((x-y-z) 
 Special Topics in Animal Production Technology 
 หวัขอ้พิเศษท่ีทนัสมยัและน่าสนใจทางเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์
 Special and interesting recent topics in animal production technology 
 
 
 
 



 

932-443  ชุดวชิำกำรผลติโคเน้ือครบวงจร          6((4)-6-8) 
  Module: Comprehensive Production of Beef Cattle 
  การผลิตโคเน้ือเชิงอุตสาหกรรมท่ีปลอดภยัและไดม้าตรฐาน การประกอบสูตรอาหาร การแปรูปเน้ือ   
และผลิตภณัฑ ์การตลาดโคเน้ือและผลิตภณัฑ ์การสร้างเครือข่ายผูผ้ลิตโคเน้ือ 
 

กลุ่มวชิำชีพบงัคบั วชิำเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์ 
 
932-250  ชีววทิยำแบคทเีรียและแอคตโินมยัซีส      3((2)-3-4) 
  Biology of Bacteria and Actinomycetes 
  ชีววทิยาของแบคทีเรียและแอคติโนมยัซีส สณัฐานวทิยา สรีรวทิยา ชีวเคมี การเล้ียงเช้ือ การจดัหมวดหมู่
และจ าแนกชนิดโดยวิธีทางชีวเคมีและวิธีทางชีวโมเลกุล ความส าคญัของแบคทีเรียและแอคติโนมยัซีสทางดา้นการเกษตร 
อาหาร อุตสาหกรรม การแพทยแ์ละเทคโนโลยชีีวภาพ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Biology of bacteria and actinomycetes, morphology, physiology, biochemistry, cultivation, 
classification and identification by biochemical and molecular biology method, importance in agriculture, food, industrial, 
medical and biotechnology; work integrated learning 
 
932-251   ชีววทิยำของรำและยสีต์       3((2)-3-4) 
  Biology of Yeast and Fungi 

สัณฐานวิทยา การจ าแนกหมวดหมู่ สรีรวิทยา วิวฒันาการ ประโยชน์และโทษของรา และยีสต์ การฝึก
ปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

Morphology, classification, physiology, phylogeny, advantages and disadvantages of fungi and yeast; 
work integrated learning 
 
932-305  สัมมนำ         1(0-2-1) 

Seminar 
 การศึกษาคน้ควา้ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยัทางวิชาการเพื่อจดัท ารายงาน
และน าเสนอต่อท่ีประชุม โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Study research articles, analyze and collect information to make a report and present in a meeting 
under counseling by advisor 
 
932-350  ไวรัสและปรสิตวทิยำ        3((2)-3-4) 
  Virology and Parasitology 
  สัณฐานวิทยาและลักษณะต่างๆ ของพยาธิ โปรโตซัวท่ีเป็นพยาธิ พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลมและ        
สตัวข์าปลอ้งท่ีเป็นพยาธิ ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัให้อาศยักบัพยาธิ พยาธิวิทยา อาการ การวนิิจฉัยโรคและการป้องกนัโรค
ของตวัให้อาศยั การป้องกนั ชนิดและโครงสร้างไวรัส การเขา้สู่เซลลแ์ละเพ่ิมจ านวน การควบคุมการแสดงออกของสาร
พนัธุกรรม การประกอบเป็นไวรัสอยา่งสมบูรณ์ การออกจากเซลล ์โรคจากไวรัส การวินิจฉัยและการป้องกนั ปฏิบติัการท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 



 

Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, helminthes, nematodes and 
arthropods (ectoparasites) , relationship between host and parasite, pathology, symptom, diagnosis and host defense, 
epidemic control and prevention, molecular structure, molecular mechanisms of virus entry, replication, regulation of viral 
gene expression, and viral assembly and release, viral disease, diagnostic and viral vector; laboratory experiments related to 
the lecture topics 
 
932-351  จุลชีววทิยำทำงอุตสำหกรรม       3((2)-3-4) 
 Industrial Microbiology 
  ความส าคญัของจุลินทรียใ์นกระบวนการทางอุตสาหกรรม การคดัแยกและจ าแนกจุลินทรียก์ารเก็บรักษา
จุลินทรีย ์การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์กระบวนการผลิตในระดบัหอ้งปฏิบติัการและระดบัอุตสาหกรรม การผลิตโปรตีน 
กรดอินทรีย ์เอทิลแอลกอฮอล ์อาหาร และผลิตภณัฑ์จากนม การรักษาสภาพของเอนไซมแ์ละเซลล์ การใชป้ระโยชน์จาก
จุลินทรียใ์นการผลิตน ้ าและบ าบดัน ้ าเสีย การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 

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; work integrated learning  
 
932-352  เทคนิคกำรวเิครำะห์อำหำรทำงจุลชีววทิยำ     3((2)-3-4) 
 Analytical Techniques in Food Microbiology 

ความส าคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหารและ             
การควบคุมจุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดการเส่ือมเสียและอาหารเป็นพิษ ประโยชน์และการวเิคราะห์จุลินทรียใ์นอุตสาหกรรมอาหาร 
มาตรฐานจุลินทรียใ์นอาหาร ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

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; laboratory experiments related to the lecture topics 
 
932-353  พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองต้น       3((2)-3-4) 

Basic Genetic Engineering 
ดีเอ็นเอพาหะส าหรับการโคลนยีนในส่ิงมีชีวิตกลุ่มโปรคาริโอตและยูคาริโอต การสกัดดีเอ็นเอ             

จากส่ิงมีชีวติชนิดต่าง ๆ ใหบ้ริสุทธ์ิ การดดัแปลงดีเอน็เอดว้ยเอนไซม ์การน าดีเอน็เอเขา้สู่เซลลเ์จา้บา้น วธีิการโคลนยีนและ
การจ าแนก เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีส าคญัทางชีวโมเลกุล การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีการ
โคลนยนีในดา้นการเกษตร  ส่ิงแวดลอ้ม การแพทย ์และอุตสาหกรรม ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

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; laboratory experiments related to the lecture topics 
 
 



 

932-354  เทคโนโลยแีบคทเีรียและชีวภัณฑ์เกษตร     3((2)-3-4) 
  Bacterial Technology and Biopesticide 

เทคโนโลยีแบคทีเรียท่ี เก่ียวข้องกับการเกษตร การควบคุมทางชีวภาพ อาหารสัตว์ แบคทีเรีย                   
ท่ีส าคญัต่อดินและธาตุอาหารพืช สารแมทาบอไลท์จากแบคทีเรีย การพฒันาชีวภณัฑ ์มาตรฐานชีวภณัฑ ์ภาวการณ์ตลาดของ
ชีวภณัฑ ์การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  

Bacterial technology in agriculture; biological control, animal feed, importance of bacteria for soil 
fertility and plant nutrition, bacterial metabolites, and biological control agent from bacteria, principle for biopesticide 
product, biopesticides regulations, situation of biopesticide; work integrated learning  
 
932-355  เทคโนโลยรีำ ยสีต์และชีวภัณฑ์เกษตร      3((2)-3-4) 
  Fungi and Yeast Technology and Biopesticide 

เทคโนโลยีรา และ ยีสต ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร การควบคุมทางชีวภาพ อาหารสัตว ์รา ท่ีส าคญัต่อดิน
และธาตุอาหารพืช ไมคอร์ไรซา สารแมทาบอไลทจ์ากรา ชีวภณัฑจ์ากราและยสีต ์การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
  Fungi and yeast technology in agriculture; biological control, animal feed, importance of fungi for soil 
fertility and plant nutrition, mycorrhiza, fungal metabolites, and biological control agent from fungi and yeast; work 
integrated learning 
 

กลุ่มวชิำชีพเลือก วชิำเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์ 
 
932-360  วทิยำศำสตร์ของเห็ด       3((2)-3-4) 
  Mushroom Science 
  การจ าแนก สัณฐานวิทยา พนัธุกรรม และ สรีรวิทยาของเห็ด การเพาะเล้ียง ความส าคญัทางเศรษฐกิจ
ของและการประยกุตใ์ช ้การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Classification, morphology, genetic and physiology of mushroom, production and their economic 
importance and application; work integrated learning 
 
932-361  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงพืชและจุลนิทรีย์      3((2)-3-4) 
  Plant-Microbes Interaction 

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งจุลินทรียแ์ละจุลินทรีย ์พืชและจุลินทรีย ์ปฏิสมัพนัธ์แบบพ่ึงพา แบบเก้ือกลู และแบบ
ปรสิต ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพืชและจุลินทรียใ์นระดบัโมเลกุล สารส่ือสัญญาณระหว่างเซลล์ การควบคุมการเกิดโรคจาก
จุลินทรียด์ว้ยสารส่ือสัญญาณระหวา่งเซลล์ ไมโครไบโอม กรณีศึกษาทางการเกษตร การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการ
ท างาน 

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; microbiome; case study in agriculture; work integrated learning 

 
 
 



 

932-362  เคร่ืองมือวเิครำะห์ทำงจุลชีววทิยำอุตสำหกรรม      3((3)-0-6) 
Analytical Instruments in Industrial Microbiology 

  หลกัการและวิธีการในการใชเ้คร่ืองมือวิเคราะห์ดา้นจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
อาหาร สารเคมี และโปรตีน รวมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นๆ การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  Principles and operational methods of analytical instruments in industrial microbiology; food, 
chemical and protein production including other products, Spectrophotometer, PCR, Centrifuge and Chromatography; 
work integrated learning  
 
932-363  จุลชีววทิยำทำงส่ิงแวดล้อม       3((3)-0-6) 
 Environmental Microbiology 
 การศึกษาไมโครไบโอมในส่ิงแวดลอ้ม การเพาะเล้ียงและการควบคุม ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียก์บั
ส่ิงแวดลอ้ม การใชจุ้ลินทรียท์างส่ิงแวดลอ้มในมิติต่างๆ ในดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การบ าบดัของเสีย 
การเปล่ียนของเสียเป็นพลงังานและผลิตภณัฑ์ เทคนิคทางจุลชีววิทยาและปฏิบติัการตรวจวิเคราะห์ และการเพาะเล้ียงใน
หอ้งปฏิบติัการ ทั้งแบคทีเรีย รา และสาหร่าย การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน  
 Study of microbiome in environment, 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; work integrated learning 

 
932-364  กำรตดิเช้ือจุลนิทรีย์ และภูมคุ้ิมกนั      3((2)-3-4) 

 Microbial Infection and Immunity      
  สมบติัทัว่ไปของเช้ือแบคทีเรียก่อโรค กระบวนการตอบสนองของร่างกายเม่ือมีการติดเช้ือ การเก็บส่ิง  
ส่งตรวจ การเพาะเล้ียง และวินิจฉัยเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของโรคทางห้องปฏิบัติการ การติดต่อ การป้องกัน ควบคุม                  
และการรักษาโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย การตอบสนองของร่างกายต่อส่ิงแปลกปลอม สมบติัของแอนติเจน แอนติบอดี คอม
พลีเมนต ์ปฏิกิริยาระหวา่งแอนติเจนกบัแอนติบอดี เซลลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองทางภูมิคุม้กนั ประโยชน์และโทษท่ี
เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุม้กนั การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณาการกบัการท างาน 
  General characteristics of pathogenic bacteria, immune response, specimen collection, cultivation 
methods, laboratory diagnosis; transmission of disease, treatment, prevention and control, Immune response to foreign 
antigen, antigen properties, antibody, complement, antigen-antibody reaction, cell in immune response, benefits and 
drawbacks of immune responses; work integrated learning 
 
932-365  กำรควบคุมโรคพืชโดยชีววธีิ   3((2)-3-4) 

Biological Control of Plant Disease 
              ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ไมโครไบโอมในพืช การแสวงหาและการคดัเลือก
เช้ือจุลินทรียป์ฏิปักษ ์การเพ่ิมประสิทธิภาพเช้ือจุลินทรียป์ฏิปักษ ์กลไกการเป็นปฏิปักษต์่อเช้ือสาเหตุ โรคพืช การแข่งขนักบั
จุลินทรียอ่ื์น สารต่อตา้นเช้ือสาเหตุโรคพืช เอนไซมย์อ่ยผนงัเซลล ์การเป็นเช้ือปรสิต การเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช ความ
ตา้นทานแบบชกัน า การครอบครองส่วนของพืช การมีชีวติรอด รูปแบบและวธีิการน าไปประยกุตใ์ช ้การฝึกปฏิบติัเชิงบูรณา
การกบัการท างาน 



 

 Advantages and disadvantages of plant disease biocontrol; microbiome in plant; isolation and 
screening; increasing efficacy of antagonistic microorganisms; mechanisms of antagonism; competitions; antimicrobial 
agents; cell wall lytic enzymes; parasitism; plant growth promotion; induced resistance in plants; plant colonization; 
survival ability; formulations 
 
932-366  หัวข้อพเิศษทำงเทคโนโลยจุีลนิทรีย์      1-3((x)-y-z) 

Special Topics in Microbial Technology 
หวัขอ้พิเศษท่ีทนัสมยัและน่าสนใจทางเทคโนโลยทีางจุลินทรีย ์
Special and interesting recent topics in microbial technology 

 
ฝึกงำนและโครงงำนนักศึกษำหรือสหกจิศึกษำ 

 
932-200  ฝึกงำน 1        ไม่น้อยกว่ำ 100 ช่ัวโมง 
 Practical Training I 
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2       
 การฝึกงานในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการท่ี เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
ท่ีศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง มีอาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศการฝึกงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน การนิเทศ และรายงานการ
ฝึกงาน หรือวธีิอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรก าหนด  
 Practical training at a business organization or government offices not less than 100 hours; advising by 
supervisor; evaluating efficacy by trainer, supervision and a field trip report or by other methods set by the program 
committee 
 
932-300  ฝึกงำน 2        ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง 
 Practical Training II 
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3       
 การฝึกงานในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการท่ี เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
ท่ีศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง มีอาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศการฝึกงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน การนิเทศ และรายงานการ
ฝึกงาน หรือวธีิอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจ 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 
 
932-401  โครงงำนนักศึกษำ 1       1(0-3-0) 
 Student project I 
 นักศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเลือกท าโครงงานในหัวขอ้วิจัยท่ีสนใจ การพฒันาโครงร่างงานวิจัย 
การศึกษาและทดลองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษา การน าเสนอผลการทดลองกับอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการสอบ 



 

 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 

 การศึกษาและทดลองภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา การน าเสนอผลการทดลองกบัทางอาจารย์
ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ การเขียนและการน 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 : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  4  ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 
 เตรียมความพร้อมเพ่ือเขา้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ภาคเอกชน 
 Preparing for working in government office, state enterprise or company 
 

932-404  สหกจิศึกษำ 2               6(0-40-0)  
 Co-operative Education II 

 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 932-403 สหกิจศึกษา 1 
 เง่ือนไข : ตอ้งผา่นการอบรมเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเสมือนเป็น

พนกังานจริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ ประเมินผลการปฏิบติังานโดยพี่
เล้ียงในสถานประกอบการ 

 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 
 
 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักส ตูรรระักปปรญญญารร  
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