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ปรัชญาของหลักสู ตร
เป็ นการจัดการศึ กษาตามปรัชญาการศึ กษาของมหาวิทยาลัยตามแนวทางพิพฒ
ั นาการนิ ยม โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนที่ มีการลงมือปฏิ บตั ิท้ งั ในห้องเรี ยนและชุมชน การจัดการศึกษาที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีต่อชุมชน
ใช้กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีแนวคิดในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ใช้ปัญหาด้านการเกษตรของชุมชนเป็ น
ฐานในการเรี ยนรู ้ การใช้โครงงานเป็ นฐาน และการเรี ยนรู ้โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLO1 อธิบายหลักการและองค์ความรู ้ดา้ นทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้อย่างถูกต้อง
PLO2 ประยุกต์ใช้ความรู ้ และสามารถใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่เพื่อ เพิ่ ม มูล ค่าผลผลิ ตทางด้านพื ช สัตว์ หรื อ จุ ลิน ทรี ย ์
ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
PLO3 บูรณาการความรู ้เชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ หรื อ จุลินทรี ย ์ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน
PLO4 แสดงออกซึ่งแนวคิดการเป็ นผูป้ ระกอบการและสามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรสมัยใหม่ได้
PLO5 สื่ อสารและนาเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและตรงความหมาย
PLO6 เลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้น ข้อมูลเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจโดยการวิเคราะห์ อย่างมี เหตุ ผล
และแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง
PLO7 แสดงออกถึ ง การมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบของสั ง คม
และมีจิตสาธารณะ
PLO7.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคมและมีจิตสาธารณะ

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

131-134 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
935-012 ชีวติ ที่งดงาม
Aesthetic Life
935-013 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
935-014 การฝึ กด้วยเครื่ องน้ าหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
935-015 เดินวิง่ เพื่อสุขภาพ
Walking and Jogging for Health
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ
Art of Life
935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
Game and Recreation Activities
935-111 พลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
935-113 ลีลาศ
Social Dance
935-114 ศิลปะการป้ องกันตัว
Martial Arts
935-115 กอล์ฟ
Golf
935-116 เทนนิส
Tennis
935-117 แบดมินตัน
Badminton
935-118 แอโรบิคแดนซ์
Aerobic Dance
935-119 การอยูค่ ่ายพักแรม
Camping
935-213 เซปั กตะกร้อ
Sapak Takraw
935-214 เทเบิลเทนนิส
Table tennis
935-215 วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

935-216 ฟุตบอล
Football
935-217 บาสเกตบอล
Basketball
935-218 เปตอง
Petonque
935-219 กรี ฑา
Track and Field
935-311 โยคะ
Yoga
วิชาเลือก 2 หน่ วยกิต ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาดังต่อไปนี้
935-018 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
Science in Daily Life
935-019 เคมีรอบตัวเรา
Chemistry around Us
935-020 ภาษาอังกฤษวิชาการ
Academic English
935-021 การฟังและพูดภาษาจีน
Chinese Listening and Speaking Skills
935-022 การเขียนภาษาจีน
Chinese Writing Skills
935-023 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Speaking Techniques and Personality Development
935-024 การเล่าเรื่ องโดยใช้ภาษาอังกฤษ
English Story Telling
935-025 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
English for Job Applications
935-026 ภาษาอังกฤษในที่ทางาน
English in the Workplace
935-027 กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
Law in Daily Life
935-028 เอเชียศึกษา
Asian Studies

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
921-019 ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร์
Biology and Genetics
932-003 จุลชีววิทยา
Microbiology
932-004 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
934-011 หลักคณิ ตศาสตร์
Principles of Mathematics
937-018 ชีวเคมีพ้นื ฐาน
Basic Biochemistry
937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
Principles of Chemistry and Organic Chemistry
937-028 ปฏิบตั ิการหลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
Principles of Chemistry and Organic Chemistry Laboratory
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตร
932-100 ปฏิบตั ิงานฟาร์ม
Farm Practical Training
932-101 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
932-201 การดูแลพืชและสัตว์เบื้องต้น
Plant and Animal Sanitation
932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology in Agriculture
932-203 ดินและปุ๋ ย
Soil and Fertilizer
932-204 หลักและวิธีการส่งเสริ มการเกษตร
Principles and Methods of Agricultural Extension
932-205 ชีววิทยาของเซลล์
Cell Biology
932-206 จุลินทรี ยเ์ พื่อการเกษตร
Microbiology for Agriculture
932-301 การแปรรู ปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
Agricultural Product Processing and Value added

95-98 หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต
3(2-3-4)
4((3)-3-6)
3((3)-0-6)
1(0-3-0)
3((3)-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
33 หน่ วยกิต
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)

932-302 มาตรฐานสิ นค้าเกษตร
Standard of Agricultural Products
932-303 การพัฒนาผูป้ ระกอบการและการตลาดเกษตร
Entrepreneur Development and Agricultural Marketing
932-304 สถิติและวิธีวจิ ยั ทางการเกษตร
Statistics and Agricultural Research Methodology
932-400 นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
Innovation for Agricultural Productivity
2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
932-305 สัมมนา
Seminar
932-310 อารักขาพืช
Plant Protection
932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช
Plant Production Technology and Management
932-312 การจัดการทรัพยากรดิน
Soil Resource Management
932-313 พฤกษศาสตร์และสรี รวิทยาพืช
Botany and Plant Physiology
932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
Plant Tissue Culture
932-315 การปรับปรุ งพันธุ์พืช
Plant Breeding
932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
Plant Postharvest Technology
932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อชุมชนและการตลาด
Plant Product Development for Community and Marketing
และนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนจาก 2 แผนการศึกษา ดังนี้
แผนโครงงานนักศึกษา
932-200 ฝึ กงาน 1
Practical Training I
932-300 ฝึ กงาน 2
Practical Training II
932-401 โครงงานนักศึกษา 1
Student Project I
932-402 โครงงานนักศึกษา 2
Student Project II

2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
32-35 หน่ วยกิต
32 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)

ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
1(0-3-0)
6(0-18-0)

หรื อ
แผนสหกิจศึกษา
932-200 ฝึ กงาน 1
Practical Training I
932-300 ฝึ กงาน 2
Practical Training II
932-403 สหกิจศึกษา 1
Co-operative Education I
932-404 สหกิจศึกษา 2
Co-operative Education II
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
932-305 สัมมนา
Seminar
932-330 หลักโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
Principles of Animal Nutrition and Feeding
932-331 สรี รวิทยาและกายวิภาคสัตว์
Animal Physiology and Anatomy
932-332 สุขศาสตร์สตั ว์
Animal Hygiene
932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production Technology
932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม
Beef and Dairy Production Technology
932-335 พันธุศาสตร์สตั ว์และการปรับปรุ งพันธุ์
Animal Genetics and Improvement
932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร
Swine Production Technology
932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
Animal Feed Production Technology
932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
Meat Science Technology
และนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนจาก 2 แผนการศึกษา ดังนี้
แผนโครงงานนักศึกษา
932-200 ฝึ กงาน 1
Practical Training I
932-300 ฝึ กงาน 2
Practical Training II

ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
1((1)-0-2)
6(0-40-0)

35 หน่ วยกิต
1(0-2-1)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)

ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง

932-401 โครงงานนักศึกษา 1
Student Project I
932-402 โครงงานนักศึกษา 2
Student Project II
หรื อ
แผนสหกิจศึกษา
932-200 ฝึ กงาน 1
Practical Training I
932-300 ฝึ กงาน 2
Practical Training II
932-403 สหกิจศึกษา 1
Co-operative Education I
932-404 สหกิจศึกษา 2
Co-operative Education II

1(0-3-0)

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
932-250 ชีววิทยาแบคทีเรี ยและแอคติโนมัยซีส
Biology of Bacteria and Actinomycetes
932-251 ชีววิทยาของราและยีสต์
Biology of Yeast and Fungi
932-305 สัมมนา
Seminar
932-350 ไวรัสและปรสิ ตวิทยา
Virology and Parasitology
932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
932-352 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา
Analytical Techniques in Food Microbiology
932-353 พันธุวศิ วกรรมเบื้องต้น
Basic Genetic Engineering
932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรี ยและชีวภัณฑ์เกษตร
Bacterial Technology and Biopesticide
932-355 เทคโนโลยีรา ยีสต์และชีวภัณฑ์เกษตร
Fungi and Yeast Technology and Biopesticide
และนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรี ยนจาก 2 แผนการศึกษา ดังนี้
แผนโครงงานนักศึกษา
932-200 ฝึ กงาน 1
Practical Training I

32 หน่ วยกิต
3((2)-3-4)

6(0-18-0)

ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
1((1)-0-2)
6(0-40-0)

3((2)-3-4)
1(0-2-1)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)

ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง

932-300 ฝึ กงาน 2
Practical Training II
932-401 โครงงานนักศึกษา 1
Student Project I
932-402 โครงงานนักศึกษา 2
Student Project II
หรื อ
แผนสหกิจศึกษา
932-200 ฝึ กงาน 1
Practical Training I
932-300 ฝึ กงาน 2
Practical Training II
932-403 สหกิจศึกษา 1
Co-operative Education I
932-404 สหกิจศึกษา 2
Co-operative Education II

ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง

2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Culture Technology
932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ
Economic Plant Production
932-322 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
Ornamental Plant Production
932-323 นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
932-324 เกษตรธรรมชาติ
Natural Farming
932-325 เกษตรกรรมยัง่ ยืน
Sustainable Agriculture
932-420 การจัดการของเสี ยทางการเกษตร
Waste Management in Agriculture
932-421 การถ่ายยีนในพืช
Plant Gene Transfer
932-422 การจัดการธาตุอาหารพืช
Plant Nutrient Management

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

1(0-3-0)
6(0-18-0)

ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง
1((1)-0-2)
6(0-40-0)

3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)

932-423 การขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation
932-424 การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Technology in Plant Production
932-425 การเกษตรแบบแม่นยา
Precision Agriculture
932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร
Agricultural Entomology
932-427 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
Special Topics in Plant Production Technology

932-340
932-341
932-342
932-343
932-344
932-345
932-346
932-347
932-348
932-440
932-441
932-442

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สตั ว์ปลอดภัย
Standard Farms and Safety of Animal Products
โภชนศาสตร์สตั ว์เคี้ยวเอื้อง
Ruminant Nutrition
เทคโนโลยีการสื บพันธุ์สตั ว์
Animal Reproductive Technology
เทคโนโลยีการฆ่าสัตว์
Slaughtering Technology
พันธุวศิ วกรรมสัตว์
Animal Genetic Engineering
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์
Animal Production Biotechnology
การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
Animal Industrial Management
เทคโนโลยีการผลิตแพะ
Goat Production Technology
เทคโนโลยีการจัดการของเสี ยจากการเลี้ยงสัตว์
Animal Waste Management Technology
การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
การดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้าน
Pets Care
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Special Topics in Animal Production Technology

3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
1-3((x)-y-z)

9 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-3-4)
1-3((x)-y-z)

932-443 ชุดวิชาการผลิตโคเนื้อครบวงจร
Module: Comprehensive Production of Beef Cattle

6((4)-6-8)

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
9 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนจากรายวิชาต่อไปนี้
932-360 วิทยาศาสตร์ของเห็ด
3((2)-3-4)
Mushroom Science
932-361 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรี ย ์
3((2)-3-4)
Plant-Microbes Interaction
932-362 เครื่ องมือวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3((3)-0-6)
Analytical Instruments in Industrial Microbiology
932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่ งแวดล้อม
3((3)-0-6)
Environmental Microbiology
932-364 การติดเชื้อจุลินทรี ย ์ และภูมิคุม้ กัน
3((2)-3-4)
Microbial Infection and Immunity
932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
3((2)-3-4)
Biological Control of Plant Disease
932-366 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรี ย ์
1-3((x)-y-z)
Special Topics in Microbial Technology
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัย
อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
932-001
932-100
935-001
935-004
935-005
935-008
935-011

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
ชีววิทยาและพันธุศาสตร์
4((3)-3-6)
ปฏิบตั ิงานฟาร์ม
1(0-3-0)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
รวม
16((14)-6-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-003
932-004
932-101
934-011
935-003
935-006
935-009
935-010
935-xxx
937-027
937-028

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จุลชีววิทยา
3((3)-0-6)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
ทักษะช่างเกษตร
1(0-3-0)
หลักคณิ ตศาสตร์
3((3)-0-6)
ทักษะชีวติ สาหรับการเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1((1)-0-2)
หลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการหลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
1(0-3-0)
รวม
21((18)-9-36)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
921-019
932-201
932-203
932-206
935-029
935-xxx
xxx-xxx

ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
การดูแลพืชและสัตว์เบื้องต้น
ดินและปุ๋ ย
จุลินทรี ยเ์ พื่อการเกษตร
ชีวติ ที่ดี
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป
วิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3(x-y-z)
20((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103
932-202
932-204
932-205
935-002
935-007
935-xxx
937-018
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
3((2)-3-4)
หลักและวิธีการส่งเสริ มการเกษตร
2((2)-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์
3((3)-0-6)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1((1)-0-2)
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-4)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
19((x)-y-z)

ภาคฤดูร้อน
932-200

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง

ฝึ กงาน 1

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
932-301
932-302
932-310
932-311
932-312
932-xxx
932-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การแปรรู ปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร
2((2)-0-4)
อารักขาพืช
3((2)-3-4)
เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช
3((2)-3-4)
การจัดการทรัพยากรดิน
3((2)-3-4)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
20((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-303
932-304
932-305
932-313
932-314
932-315

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การพัฒนาผูป้ ระกอบการและการตลาดเกษตร
3((3)-0-6)
สถิติและวิธีวจิ ยั ทางการเกษตร
3((2)-3-4)
สัมมนา
1(0-2-1)
พฤกษศาสตร์และสรี รวิทยาพืช
3((2)-3-4)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช
3((2)-3-4)
การปรับปรุ งพันธุ์พืช
3((2)-3-4)
รวม
16((11)-14-23)

ภาคฤดูร้อน
932-300

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง

ฝึ กงาน 2

ปี ที่ 4
แผนโครงงานนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
932-400
932-401
932-410
932-411

ภาคการศึกษาที่ 2
932-402
932-xxx

แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
932-400
932-403
932-410
932-411
932-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
932-404

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
โครงงานนักศึกษา 1
1(0-3-0)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
3((2)-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อชุมชนและการตลาด
3((2)-3-4)
รวม
10((6)-12-12)

โครงงานนักศึกษา 2
วิชาชีพเลือก
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-18-0)
3(x-y-z)
9(x-y-z)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
สหกิจศึกษา 1
1((1)-0-2)
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช
3((2)-3-4)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเพื่อชุมชนและการตลาด
3((2)-3-4)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
13((x)-y-z)

สหกิจศึกษา 2
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
932-001
932-100
935-001
935-004
935-005
935-008
935-011

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
ชีววิทยาและพันธุศาสตร์
4(3)-3-6)
ปฏิบตั ิงานฟาร์ม
1(0-3-0)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
รวม
16((14)-6-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-003
932-004
932-101
934-011
935-003
935-006
935-009
935-010
935-xxx
937-027
937-028

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จุลชีววิทยา
3((3)-0-6)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
ทักษะช่างเกษตร
1(0-3-0)
หลักคณิ ตศาสตร์
3((3)-0-6)
ทักษะชีวติ สาหรับการเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1((1)-0-2)
หลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการหลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
1(0-3-0)
รวม
21((18)-9-36)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
921-019
932-201
932-203
932-206
935-029
935-xxx
xxx-xxx

ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
การดูแลพืชและสัตว์เบื้องต้น
ดินและปุ๋ ย
จุลินทรี ยเ์ พื่อการเกษตร
ชีวติ ที่ดี
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป
วิชาเลือกเสรี
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(2-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((2)-3-4)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3(x-y-z)
20((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103
932-202
932-204
932-205
935-002
935-007
935-xxx
937-018
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
3((2)-3-4)
หลักและวิธีการส่งเสริ มการเกษตร
2((2)-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์
3((3)-0-6)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา
1((1)-0-2)
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-4)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
19((x)-y-z)

ภาคฤดูร้อน
932-200

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง

ฝึ กงาน 1

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
932-301
932-302
932-330
932-331
932-332
932-333
932-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การแปรรู ปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร
2((2)-0-4)
หลักโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
3((2)-3-4)
สรี รวิทยาและกายวิภาคสัตว์
3((2)-3-4)
สุขศาสตร์สตั ว์
3((3)-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก
3((2)-3-4)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
20((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-303
932-304
932-334
932-335
932-336
932-337
932-338

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การพัฒนาผูป้ ระกอบการและการตลาดเกษตร
3((3)-0-6)
สถิติและวิธีวจิ ยั ทางการเกษตร
3((2)-3-4)
เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม
3((2)-3-4)
พันธุศาสตร์สตั ว์และการปรับปรุ งพันธุ์
3((3)-0-6)
เทคโนโลยีการผลิตสุกร
3((2)-3-4)
เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
3((2)-3-4)
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
3((3)-0-6)
รวม
21((16)-15-32)

ภาคฤดูร้อน
932-300

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง

ฝึ กงาน 2

ปี ที่ 4
แผนโครงงานนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
932-305
932-400
932-401
932-xxx
932-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
932-402

แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
932-305
932-400
932-403
932-xxx
932-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
932-404

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนา
1(0-2-1)
นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
โครงงานนักศึกษา 1
1(0-3-0)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
11((x)-y-z)

โครงงานนักศึกษา 2
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-18-0)
6(0-18-0)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนา
1(0-2-1)
นวัตกรรมการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
สหกิจศึกษา 1
1(1-0-2)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
11((x)-y-z)

สหกิจศึกษา 2
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
932-001
932-100
935-001
935-004
935-005
935-008
935-011

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
ชีววิทยาและพันธุศาสตร์
4((3)-3-6)
ปฏิบตั ิงานฟาร์ม
1(0-3-0)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
รวม
16((14)-6-28)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-003
932-004
932-101
934-011
935-003
935-006
935-009
935-010
935-xxx
937-027
937-028

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
จุลชีววิทยา
3((3)-0-6)
ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
ทักษะช่างเกษตร
1(0-3-0)
หลักคณิ ตศาสตร์
3((3)-0-6)
ทักษะชีวติ สาหรับการเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (1)
1((1)-0-2)
หลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
3(3-0-6)
ปฏิบตั ิการหลักเคมีและเคมีอินทรี ย ์
1(0-3-0)
รวม
21((18)-9-36)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
921-019
932-201
932-203
932-206
932-250
935-029
935-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ฟิ สิ กส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-4)
การดูแลพืชและสัตว์เบื้องต้น
3((2)-3-4)
ดินและปุ๋ ย
3((2)-3-4)
จุลินทรี ยเ์ พื่อการเกษตร
3((2)-3-4)
ชีววิทยาแบคทีเรี ยและแอคติโนมัยซีส
3((2)-3-4)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
วิชาเลือกหมวดศึกษาทัว่ ไป
2((2)-0-4)
รวม
20((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
001-103
932-202
932-204
932-205
935-002
935-007
935-xxx
937-018
932-251
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
1((1)-0-2)
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
3((2)-3-4)
หลักและวิธีการส่งเสริ มการเกษตร
2((2)-0-4)
ชีววิทยาของเซลล์
3((3)-0-6)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (2)
1((1)-0-2)
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-4)
ชีววิทยาของราและยีสต์
3((2)-3-4)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
22((x)-y-z)

ภาคฤดูร้อน
932-200

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง

ฝึ กงาน 1

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
932-301
932-302
932-350
932-351
932-352
932-353
932-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การแปรรู ปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
มาตรฐานสิ นค้าเกษตร
2((2)-0-4)
ไวรัสและปรสิ ตวิทยา
3((2)-3-4)
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
3((2)-3-4)
เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา
3((2)-3-4)
พันธุวศิ วกรรมเบี้องต้น
3((2)-3-4)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
รวม
20((x)-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
932-303
932-304
932-305
932-354
932-355
932-xxx
932-xxx
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การพัฒนาผูป้ ระกอบการและการตลาดเกษตร
3((3)-0-6)
สถิติและวิธีวจิ ยั ทางการเกษตร
3((2)-3-4)
สัมมนา
1(0-2-1)
เทคโนโลยีแบคทีเรี ยและชีวภัณฑ์เกษตร
3((2)-3-4)
เทคโนโลยีรา ยีสต์และชีวภัณฑ์เกษตร
3((2)-3-4)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
วิชาชีพเลือก
3((x)-y-z)
วิชาเลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
22((x)-y-z)

ภาคฤดูร้อน
932-300

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง

ฝึ กงาน 2

ปี ที่ 4
แผนโครงงานนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
932-400
932-401

ภาคการศึกษาที่ 2
932-402

แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
932-400
932-403

ภาคการศึกษาที่ 2
932-404

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
โครงงานนักศึกษา 1
1(0-3-0)
รวม
4((2)-6-4)

โครงงานนักศึกษา 2
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-18-0)
6(0-18-0)

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3((2)-3-4)
สหกิจศึกษา 1
1((1)-0-2)
รวม
4((3)-3-6)

สหกิจศึกษา 2
รวม

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO1 อธิ บายหลั ก การและ อ ง ค์
ค ว า ม รู ้ 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
เทคโนโลยีการเกษตรได้อย่างถูกต้อง

1) การให้ภาพรวมของความรู ้ก่อนเข้าสู่บทเรี ยน
การสรุ ปย้ าความรู ้ ใหม่หลังบทเรี ยนพร้ อ มกับ
เชื่อมโยงความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม การเชื่อมโยง
ความรู ้จากวิชาหนึ่ งไปสู่ อีกวิชาหนึ่ งในระดับที่
สูงขึ้น
2) ใช้การสอนหลากหลายรู ปแบบตามลักษณะ
ของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การทบทวน
การฝึ กปฏิ บตั ิการ และเทคนิ คการสอนอื่น ๆ ที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เช่น การเรี ยนแบบร่ วมมือ
การเรี ยนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน การเรี ยนโดย
การค้น คว้าด้วยตนเอง และเน้น การเรี ย นการ
สอนที่เป็ น Active Learning
3) จัดให้มีการเรี ยนรู ้ จากสถานการณ์ จริ ง จาก
การฝึ กงานในภาคเอกชนและการทัศนศึกษา จัด
บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาคการเกษตร
ปราชญ์ชาวบ้านและนักวิชาการนอกสถาบันที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรง
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิบตั ิ/การ
ฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
5) การถาม-ตอบ ปั ญหาวิชาการในห้องเรี ยน

1) การประเมินร่ วมกันของหลักสู ตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

PLO2 ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู ้ แ ล ะ
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทางด้า นพื ช สัต ว์
หรื อจุ ลินทรี ย ์ ตามมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย

1) เน้นการเรี ยนการสอนรู ปแบบ Module และ
WIL มี ก ารบู ร ณาการความรู ้ จ ากชั้น เรี ยนกับ
ประสบการณ์ ก ารท างานด้ ว ยการสลั บ กั บ
การเรี ยนแบบต่อเนื่อง
2) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น Active Learning
โดยการเน้น ปั ญ หาที่ ต ้อ งประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้
จากการเรี ยน
3) เน้นการเรี ยนการสอนให้เกิ ดแนวคิดการใช้
นวัต กรรมด้ ว ยเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ใ นการ
เพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตร
4) จัด บรรยายพิ เ ศษโดยวิท ยากรภายนอกที่ มี
ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรงจากการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร

1) การประเมินร่ วมกันของหลักสู ตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

PLO3 บู ร ณาการความรู ้ เชิ ง วิชาการ
ด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช สั ต ว์
หรื อจุ ลินทรี ย ์ กับภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ชุมชน

PLO4 แสดงออกซึ่ งแนวคิ ดการเป็ น
ผูป้ ระกอบการและสามารถประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรสมัยใหม่ได้

PLO5 สื่ อสารและน าเสนอด้ ว ย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย

กลยุทธ์ /วิธีการสอน
5) จัดบรรยายพิเศษด้านมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัย
6) จัด ให้ มี ร ายวิ ช าโครงงาน/การฝึ กปฏิ บัติ /
การฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
1) จั ด ให้ มี ก ารเรี ยนรู ้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
จากการฝึ กงานในภาคเอกชนและการทัศนศึกษา
จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาคการเกษตร
ปราชญ์ชาวบ้านและนักวิชาการนอกสถาบันที่มี
ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรง
2) จั ด ให้ มี ก ารออกบริ การด้ า นวิ ช าการที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาแก่ชุมชน
3) การถาม-ตอบ ปั ญ หาวิชาการในห้อ งเรี ย น
และกลุ่มชุมชน
4) จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึ กปฏิบตั ิ/การ
ฝึ กสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของชุมชน
1) เน้น การเรี ย นการสอนรู ป แบบ WIL บู ร ณา
การความรู ้ จ ากชั้น เรี ย นกับ ประสบการณ์ ก าร
ทางานด้วยการสลับกับการเรี ยนแบบต่อเนื่อง
2) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น Active Learning
โดยการเน้นปั ญหาที่ตอ้ งประยุกต์ใช้ความรู ้จาก
การเรี ยน
3) จัดการเรี ยนการสอนด้านผูป้ ระกอบการ การ
บริ หารจัดการ และการตลาด
4) การเรี ยนด้ว ยการแสวงหาความรู ้ ข องตัว
ผูเ้ รี ยนเอง
5) จัด บรรยายพิ เ ศษโดยวิท ยากรภายนอกที่ มี
ความเชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ตรงจากการ
ทางานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
1) เน้นการเรี ยนให้นกั ศึกษานาเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายหน้าชั้นเรี ยนโดยใช้สื่อ
2) ให้ นั ก ศึ ก ษาสร้ า งโมเดลเป็ นสื่ อในการ
นาเสนองาน
3) เน้นให้นกั ศึกษาอ่านวารสารและนาเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

1) การประเมินร่ วมกันของหลักสู ตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน
5) เกิ ด วิ ธี ก ารหรื อกระบวนการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน
1) การประเมินร่ วมกันของหลักสู ตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) การจัดกิจกรรมสถานการณ์จาลอง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง
ผู ้ป ระกอบการใหม่ โ ดยใช้ โ มเดล
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเรี ยนการสอน
5) แบบทดสอบ/แบบประเมิน
1) การประเมินร่ วมกันของหลักสู ตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร
(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและ
การประเมินผล

PLO6 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื บค้นข้อมูลเพื่อประกอบการ
ตัด สิ น ใจโดยการวิ เ คราะห์ อ ย่ า งมี
เหตุ ผ ล และแสวงหาความรู ้ เ พื่ อ
พัฒนาตนเอง

1) เน้นให้นกั ศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสื บ ค้น ข้อมู ล ประกอบการนาเสนองานที่
ได้รับมอบหมายในชั้นเรี ยน
2) เน้นการเรี ยนการสอนที่เป็ น Active Learning
โดยยกตัว อย่ า งสถานการณ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด
วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาอย่างมีเหตุผล
3) การเรี ยนด้ว ยการแสวงหาความรู ้ ข องตัว
ผูเ้ รี ยนเอง
1) จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริ มหลักสูตร
ที่ เ น้ น การมี จิ ต ส านึ กสาธารณะ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมทางการบริ หาร และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2) สอดแทรกสาธารณะ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ทางการบริ หาร และความรั บผิดชอบต่อสังคม
ในการเรี ยนการสอน และการทากิ จกรรมของ
นักศึกษา

1) การประเมินร่ วมกันของหลักสู ตร
และสถานประกอบการในการไป
ปฏิบตั ิงานจริ งของนักศึกษา
2) การประเมิ น ตามข้อ ก าหนดของ
รายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3
3) การโต้ตอบ และการตอบคาถามใน
ชั้นเรี ยน
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน
1) ประเมิ นจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าเรี ยน การส่งงานที่
ได้รับมอบหมาย
2) ความมีวินยั และความพร้อมเพรี ยง
ของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
เสริ มหลักสูตร
3) การรั บ ผิ ด ชอบในหน้าที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
4) สั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออก
ตามปกติของนักศึกษา

PLO7 แสดงออกถึ ง การมี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พ
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของสั ง คม
และมีจิตสาธารณะ
PLO7.1 แสดงออกถึ ง คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ
PLO7.2 แสดงออกถึ ง การปฏิ บัติ
ตามกฎระเบี ย บของสัง คมและมี จิต
สาธารณะ

คำอธิบำยรำยวิชำ
โครงกำรจัดตั้งคณะนวัตกรรมกำรเกษตรและประมง
หลักสู ตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรเกษตร
921-019

ฟิ สิกส์ วทิ ยำศำสตร์ ชีวภำพ
3(2-3-4)
Life Science Physics
หน่ ว ยและการวัด ทางชี ว ภาพ แรงและการเคลื่ อ นที่ ข องสิ่ ง มี ชีวิต งานและพลัง งานในทางชี วภาพ
กลศาสตร์ของไหลในระบบสิ่ งมีชีวิต ความร้อนและอุณหภูมิระบบสิ่ งมีชีวิตปรากฏการณ์คลื่น แสง เสี ยงต่อสิ่ งมีชีวติ ไฟฟ้า
และแม่เหล็กในทางชีวภาพ นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสิ่ งมีชีวติ ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

ชีววิทยำและพันธุศำสตร์
4((3)-3-6)
Biology and Genetics
คุ ณ ลั ก ษณะของสิ่ งมี ชี วิ ต โครงสร้ า งและหน้ า ที่ ของเซลล์ เมตาบอลิ ซึ ม ระบบของอวัย วะ
ความหลากหลายและการจัด จาแนกสิ่ งมี ชี วิต การแบ่ งเซลล์ การถ่ ายทอดลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม ความน่ าจะเป็ นทาง
พันธุศาสตร์โครงสร้างดีเอ็นเอ พันธุวศิ วกรรมเบื้องต้น ปฏิบตั ิการทางชีววิทยาและพันธุศาสตร์
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

จุลชีววิทยำ
3((3)-0-6)
Microbiology
รู ป ร่ างลั ก ษณ ะทั่ ว ไป ของจุ ลิ น ทรี ย์ ศึ กษาเมแท บ อลิ ซึ มของแบคที เรี ย พั น ธุ ศ าสตร์ และ
การเจริ ญ เติ บ โต การจั ด จ าแนกจุ ลิ น ทรี ย์ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรค ภู มิ คุ ้ ม กั น ของร่ างกายที่ ต่ อ ต้ า นจุ ลิ น ทรี ย์ก่ อ โรค
การควบคุมจุลินทรี ยโ์ ดยวิธีทางกายภาพและเคมี จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม
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

ปฏิบัตกิ ำรจุลชีววิทยำ
1(0-3-0)
Microbiology Laboratory
แนะนาการใช้ห้องปฏิบตั ิการชีววิทยา การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรี ยมอาหารเลี้ยงเชื้อและการฆ่าเชื้ อ
เทคนิ คทางจุลชี ววิทยา การย้อมสี แบคที เรี ย ศึ กษาการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ย ์ การศึกษาเชื้อรา ยีสต์ สาหร่ าย การทาลาย
และการยับยั้งการเจริ ญของเชื้อจุลินทรี ย ์ การตรวจนับจุลินทรี ยใ์ นสิ่ งแวดล้อม ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

ปฏิบัตงิ ำนฟำร์ ม
1(0-3-0)
Farm Practical Training
การปฏิบตั ิดูแลการผลิตในห้องปฏิบตั ิการและในฟาร์ มทางด้านพื้นฐานการผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรี ย ์
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Practical training in laboratory and farm for basic production of plants, animals and microorganisms;
work integrated learning
932-101

ทักษะช่ ำงเกษตร
1(0-3-0)
Farm Shop Skills
การบ ารุ ง รั ก ษา เครื่ อ งยนต์ข นาดเล็ก ระบบน้ า ระบบไฟในฟาร์ ม สร้ างระบบโรงเรื อ นขนาดเล็ ก
การใช้เครื่ องจักรกลและเครื่ องมือทางการเกษตรอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์เครื่ องมือในฟาร์ ม การฝึ กปฏิ บตั ิเชิ งบูรณาการ
กับการทางาน
Maintenance farm machines, water system, electricity system, housing; proper handling of agricultural
machine and equipment; work integrated learning
932-201

กำรดูแลพืชและสัตว์ เบื้องต้ น
3((2)-3-4)
Plant and Animal Sanitation
การป้ อ งกัน และก าจัด แมลง วัช พื ช และสั ต ว์ศั ต รู พื ช เบื้ องต้น การผลิ ต สั ต ว์เศรษฐกิ จ เบื้ องต้น
การสุขาภิบาลสัตว์ สัตว์และแมลงพาหะนาโรค พิษจากสารเคมีทางการเกษตร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรเกษตร
3((2)-3-4)
Information Technology in Agriculture
หลัก การเบื้ องต้น การเขี ย นโปรแกรม เทคโนโลยี อ ั ต โนมั ติ เทคโนโลยี เซนเซอร์ เทคโนโลยี
ไร้ ส าย การสื่ อสารระหว่ า งอุ ป กรณ์ ค าสั่ ง ควบคุ ม การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการเกษตร การศึกษารายกรณี การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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

ดินและปุ๋ย
3((2)-3-4)
Soil and Fertilizer
การจาแนกดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิ น การฟื้ นฟู
และการปรับ ปรุ งดิ น ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์ การใช้ปุ๋ยเพื่อ เพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตร เทคโลโลยีการผลิ ตปุ๋ ยในฟาร์ ม
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

หลักและวิธีกำรส่ งเสริมกำรเกษตร
2((2)-0-4)
Principles and Methods of Agricultural Extension
แนวคิ ด และหลัก การด าเนิ น งานส่ งเสริ ม การเกษตร กระบวนการเรี ยนรู ้ และการติ ด ต่อ สื่ อ สารเพื่ อ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผลสาหรับการส่ งเสริ มแบบยัง่ ยืน การส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีท างการเกษตร กระบวนการยอมรั บนวัตกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย การใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

ชีววิทยำของเซลล์
3((3)-0-6)
Cell Biology
องค์ประกอบของเซลล์ การทางานของออร์ แกเนลล์และเยื่อหุ ้มเซลล์ ความสาคัญของสารชี วโมเลกุล
ภายในเซลล์ การสร้างและการไหลของพลังงาน เมแทบอลิซึมและการเจริ ญเติบโต วัฏจักรของเซลล์ การส่งสัญญาณข้อมูล
ภายในเซลล์ การตอบสนองต่อสิ่ งเร้าภายนอก และการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีและสรี รวิทยาของสิ่ งมีชีวติ พันธุศาสตร์โมเลกุล
พื้นฐานและการควบคุมการแสดงออกของยีน เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษาระดับเซลล์
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

จุลนิ ทรีย์เพื่อกำรเกษตร
3((2)-3-4)
Microbiology for Agriculture
การคัด แยกแบคที เรี ย พี จี พี อ าร์ คุ ณ สมบัติ แ ละกลไกของพี จี พี อ าร์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม การเติ บ โตพื ช
หลักการผลิ ต สารชี วภัณ ฑ์ มาตรฐานและความปลอดภัย จุ ลิน ทรี ยใ์ นการผลิ ต ปุ๋ ยหมัก การควบคุ ม ศัต รู พื ชโดย ชี ววิธี
การบาบัดสารมลพิษทางการเกษตรด้วยจุลินทรี ย ์ จุลินทรี ยใ์ นทางเดินอาหารสัตว์ การประยุกต์ใช้จุลินทรี ยใ์ นการผลิตสัตว์
ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

กำรแปรรู ปและเพิม่ มูลค่ ำผลผลิตทำงกำรเกษตร
3((2)-3-4)
Agricultural Product Processing and Value Added
หลัก การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร การถนอมอาหารเพื่ อ การยื ด อายุก ารเก็ บ รั ก ษา การหมัก
การใช้ความร้อน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

มำตรฐำนสินค้ ำเกษตร
2((2)-0-4)
Standard of Agricultural Products
มาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีทางการเกษตร มาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานและ
ความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร มาตรฐานและข้อกาหนดการเกษตรเพื่อการส่งออก
Good agricultural practice ( GAP) ; good manufacturing practice ( GMP) ; standards and safety for
agricultural products; standards and requirements for exportation of agricultural products
932-303

กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและกำรตลำดเกษตร
3((3)-0-6)
Entrepreneur Development and Agricultural Marketing
การนาเข้าและการส่งออกสิ นค้าเกษตร สิ นเชื่อทางการเกษตร ผูป้ ระกอบการรายย่อย การวางแผนธุรกิจ
การทาบัญชีเบื้องต้น การส่งเสริ มการขาย การขายสิ นค้าออนไลน์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Import and export of agricultural products agricultural credit, SME, business planning, basic
accounting, marketing promotion, online marketing; work integrated learning

932-304

สถิตแิ ละวิธีวจิ ยั ทำงกำรเกษตร
3((2)-3-4)
Statistics and Agricultural Research Methodology
หลั ก การวางแผน การทดลอง แผน แบ บสุ่ มตลอด แผน แบ บสุ่ มบ ล็ อ กสมบู รณ์ แผนแบ บ
ลาตินสแควร์ แผนแบบซ้อนใน ข้อสมมติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน การแปลงข้อมูล การทดลองแบบที่ มีหลายตัว
ประกอบ แผนแบบสปลิตพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

นวัตกรรมกำรเพิม่ ผลผลิตทำงกำรเกษตร
3((2)-3-4)
Innovation for Agricultural Productivity
แนวคิ ด ในการสร้ างนวัต กรรม การคิ ด อย่างสร้ างสรรค์ วิธี ก ารไปสู่ น วัต กรรม นวัต กรรมทางด้าน
การผลิตพืช สัตว์ และจุลินทรี ย ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร เกษตรอัจฉริ ยะ เกษตรแม่นยา การฝึ ก
ปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

หลักคณิตศำสตร์
3((3)-0-6)
Principles of Mathematics
ฟังก์ชนั และกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่ อง อนุพนั ธ์และการประยุกต์ ปริ พนั ธ์และการประยุกต์ เมทริ กซ์
และระบบสมการเชิงเส้น
Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; integration
and its applications, matrix and system of linear equations
937-018

ชีวเคมีพื้นฐำน
3(2-3-4)
Basic Biochemistry
โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวภาพของโมเลกุล ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ กระบวนการ เมแทบอ
ลิซึมที่ สาคัญในสัตว์ พืช และจุลินทรี ย ์ รวมทั้งความสาคัญของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์ โมน ปฏิ บตั ิการที่ สอดคล้องกับ
เนื้อหา
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

หลักเคมีและเคมีอนิ ทรีย์
3(3-0-6)
Principles of Chemistry and Organic Chemistry
พันธะเคมี ปริ มาณสัมพันธ์ สารละลาย จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุลเคมี โครงสร้างและสมบัติทวั่ ไปของ
สารอินทรี ย ์ การจาแนกประเภท การเรี ยกชื่อ การเตรี ยมและปฏิกิริยาพื้นฐานของสารอินทรี ย ์

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

ปฏิบัตกิ ำรหลักเคมีและเคมีอนิ ทรีย์
1(0-3-0)
Principles of Chemistry and Organic Chemistry Laboratory
เครื่ องตวงและความแม่นยา การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริ มาณสารสัมพันธ์ จลนพลศาสตร์ เคมี
สมดุลเคมี สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรี ย ์ การทาสารอินทรี ยใ์ ห้บริ สุทธิ์ โดยวิธีการตกผลึก การสกัด
และการกลัน่ ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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
กลุ่มวิชำชีพบังคับ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
932-305

สัมมนำ
1(0-2-1)
Seminar
การศึ กษาค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากเอกสารงานวิจยั ทางวิชาการเพื่อจัดทารายงาน
และนาเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
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 าคัญ และชนิ ด ของวัชพื ช โรคพื ช แมลงศัตรู และสัตว์ศัตรู พื ช ความสัม พัน ธ์ระหว่างพื ช และ
ศัตรู พืช หลักการและวิธีการจัดการศัตรู พืชที่ เหมาะสม มีการศึ กษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิ บตั ิเชิ งบูรณาการกับการ
ทางาน
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

เทคโนโลยีและกำรจัดกำรผลิตพืช
3((2)-3-4)
Plant Production Technology and Management
การเตรี ยมพื้ น ที่ ป ลู ก การเพาะปลู ก การเตรี ย มต้น กล้า การเลื อ กใช้ ว สั ดุ ป ลู ก และประชากรพื ช
ที่เหมาะสมเพื่อการสร้างผลผลิตสู งสุ ด การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการผลผลิตและการตลาดของผลไม้ พืชยืนต้น
และพืชป่ าไม้ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจในภาคใต้ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรจัดกำรทรัพยำกรดิน
3((2)-3-4)
Soil Resource Management
การจาแนกดินในประเทศไทย สมบัติและความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์
ธาตุอาหาร การฟื้ นฟูและการปรับปรุ งดิน เทคนิค และวิธีการในการจัดการดินในพื้นที่ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างดินและ
พืช การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

พฤกษศำสตร์ และสรีรวิทยำพืช
3((2)-3-4)
Botany and Plant Physiology
โครงสร้ าง องค์ประกอบ และหน้าที่ ขององค์ประกอบที่ สาคัญ ของพื ช สัณฐานวิทยา การจัดจาแนก
ไฟโตไบโอม กระบวนการต่าง ๆ ภายในพืชที่ เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของพืช สารควบคุมการเจริ ญเติบโต
การประยุกต์ใช้สารดังกล่าวเพื่อควบคุมกระบวนการภายในพืช ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

กำรเพำะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช
3((2)-3-4)
Plant Tissue Culture
หลักการและทฤษฎีการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช ปั จจัย สภาวะและรู ปแบบต่าง ๆ ของการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ
การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ด้านต่างๆ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Principles and theories of plant tissue culture; factors, conditions and types of plant tissue culture;
application in various purposes; work integrated learning
932-315

กำรปรับปรุงพันธุ์พืช
3((2)-3-4)
Plant Breeding
หลักการที่ใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์พืชด้วยวิธีมาตรฐานและวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุ งพันธุ์พืช
ทั้งพืชผสมตัวเองและผสมข้าม การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์เพื่อสร้างความแปรปรวนในพืช การคัดเลือกพันธุ์ภายหลัง
การผสมพันธุ์ การผลิตลูกผสมและการผสมระหว่างสกุล การตรวจสอบลูกผสมโดยวิธีโฟลว์ ซัยโทเมทรี และเครื่ องหมาย
โมเลกุล ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกีย่ วพืช
3((2)-3-4)
Plant Postharvest Technology
ปั จ จัย ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย ว ดัช นี บ่ ง ชี้ ความบริ บู ร ณ์ วิ ธี เก็ บ เกี่ ย ว การควบคุ ม โรค หลัง การเก็ บ เกี่ ย ว
เทคโนโลยีในการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม้ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ การประเมินคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ
หี บห่อและการขนส่ง ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ จำกพืชเพื่อชุมชนและกำรตลำด
3((2)-3-4)
Plant Product Development for Community and Marketing
การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพืชของชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงวิถี
ชีวติ ของชุมชนสู่รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การศึกษาและวิเคราะห์ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน การฝึ กปฏิบตั ิเชิง
บูรณาการกับการทางาน
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
กลุ่มวิชำชีพเลือก วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
932-320

เทคโนโลยีกำรปลูกพืชโดยไม่ ใช้ ดนิ
3((2)-3-4)
Soilless Culture Technology
ประวัติ ความหมาย และความสาคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ระบบการปลูก การจัดการและการวาง
แผนการปลู ก พื ช ไม่ ใช้ดิ น ปั จ จัย ทางสภาพแวดล้อ มที่ เกี่ ย วข้อ ง วัส ดุ และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การปลู ก พื ช โดยไม่ ใช้ดิ น
ธาตุอาหารพืช การเตรี ยมสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรผลิตพืชเศรษฐกิจ
3((3)-0-6)
Economic Plant Production
ประเภทของพื ช เศรษฐกิ จ การผลิ ต และการวางแผนการผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ การเลื อ กและ
การเตรี ยมพื้ นที่ ป ลู ก การปลู ก และการดู แ ลจั ด การ การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต การแปรรู ปขั้ นต้ น ระบบการตลาด
ของข้าว ยางพารา และปาล์มน้ ามัน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรผลิตไม้ ดอกไม้ ประดับ
3((2)-3-4)
Ornamental Plant Production
ความสาคัญของไม้ดอกไม้ประดับ การจาแนกประเภทของไม้ประดับ ปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้
ประดับ การขยายพันธุ์ การปลูกและปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดการผลิตไม้ประดับ
มีปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

นิเวศวิทยำของแมลง
3((3)-0-6)
Insect Ecology
ศึ กษาวิวฒั นาการของแมลง ลักษณะสภาพแวดล้อมที่ มีผลต่อการแพร่ กระจายและการดารงชี วิตของ
แมลง พฤติกรรมของแมลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับพืช ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับจุลินทรี ย ์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน
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

เกษตรธรรมชำติ
3((2)-3-4)
Natural Farming
หลักและทฤษฎีของเกษตรธรรมชาติ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบตั ิการเพาะปลูกแบบเกษตรธรรมชาติ
นาความรู ้ ของเกษตรธรรมชาติ ไปใช้ในการผลิ ตพืช และสัตว์ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของดิ น น้ า และสิ่ งมี ชีวิต ปลูกฝั ง
ความคิดริ เริ่ มในการใช้เกษตรธรรมชาติ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เกษตรกรรมยัง่ ยืน
3((3)-0-6)
Sustainable Agriculture
เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรี ย ์ การประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาทางการเกษตร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Natural farming, new theory agriculture, integrated farming, agroforestry, organic farming, application
of the King’s philosophy in agriculture; work integrated learning
932-420

กำรจัดกำรของเสียทำงกำรเกษตร
3((3)-0-6)
Waste Management in Agriculture
การจัด การของเสี ย ทางการเกษตรเบื้ อ งต้น ชนิ ด และปริ ม าณของเสี ยทางการเกษตร ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับในเรื่ องการจัดการของเสี ยทางการเกษตรในประเทศไทย หลัก 3 R Reduce Reuse และ

Recycle การบาบัดของเสี ยทางการเกษตร น้ าเสี ย และการกาจัดของเสี ยโดยระบบชลประทาน ของเสี ยอันตรายจากสารเคมี
ทางการเกษตร ผลกระทบของการเกษตรสมัยใหม่ต่อน้ า ดินและอากาศ การพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนทางการเกษตร
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

กำรถ่ ำยยีนในพืช
3((2)-3-4)
Plant Gene Transfer
หลัก การทางพัน ธุ วิ ศ วกรรมพื ช เทคนิ ค การถ่ า ยยี น เข้า สู่ เซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่ อ ของพื ช การโคลนยี น
การคัดเลือกและตรวจสอบพืชที่ได้รับการถ่ายยีน ความปลอดภัยทางชีวภาพ การสกัดดีเอนเอจากพืช การเพิ่มปริ มาณดีเอ็น
เอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิ คและเครื่ องมือที่สาคัญทางชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้การโคลนยีนด้านการเกษตร
การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรจัดกำรธำตุอำหำรพืช
3((3)-0-6)
Plant Nutrient Management
การจั ด การธาตุ อ าหารพื ช การพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด จากวิ ท ยาการด้ า นดิ น และปุ๋ ย
การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Plant nutrient management; development and application of concepts of soil and fertilizer knowledge;
optimization of nutrients for plant growth; work integrated learning
932-423

กำรขยำยพันธุ์พืช
3((2)-3-4)
Plant Propagation
ความสาคัญ และความหมายของการขยายพัน ธุ์ พื ช หลักและวิธีการขยายพัน ธุ์ พื ช แบบใช้เพศและ
ไม่ใช้เพศ ปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Importance and definition of plant propagation; principles and methods of sexual and asexual plant
propagation; factors affecting plant propagation; work integrated learning
932-424

กำรผลิตพืชโดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
3((2)-3-4)
Modern Technology in Plant Production
การจัด การโรงเรื อ น การเตรี ย มวัส ดุ พื ช การผลิ ต พื ช โดยใช้เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ การปลู ก พื ช ใน
สารละลายและในอากาศ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม เกษตร-อินทรี ย ์ เทคโนโลยี
สะอาดในการผลิตพืช มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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

กำรเกษตรแบบแม่ นยำ
3((2)-3-4)
Precision Agriculture
การจัดการเกษตรกรรมบนพื้นฐานของการสังเกตการณ์ การวัดและบันทึก การตอบสนองต่อปั จจัยต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ ม การบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตพืชหรื อ
สัตว์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Farming management based on observing, measuring and recording; responding to inner and interpiled variability in farm; integration of agricultural technology and information technology; plant or animal production;
work integrated learning
932-426

กีฏวิทยำทำงกำรเกษตร
3((2)-3-4)
Agricultural Entomology
ศึกษาถิ่นกาเนิ ด วงจรชีวิตและชีววิทยาของแมลงศัตรู พืชที่สาคัญในประเทศไทยและที่สาคัญต่อการค้า
ระหว่างประเทศ ลักษณะการทาลายของแมลงศัตรู พืชและผลกระทบที่เกิดกับพืช หลักการป้ องกันกาจัดแมลงศัตรู พืชโดยอยู่
บนพื้น ฐานของการคานึ งถึ งความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม มี การศึ กษาดู งานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิ บัติ
เชิงบูรณาการกับการทางาน
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

หัวข้ อพิเศษทำงเทคโนโลยีกำรผลิตพืช
Special Topics in Plant Production Technology
หัวข้อพิเศษที่ทนั สมัยและน่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
Special and interesting recent topics in plant production technology

1-3((x)-y-z)

กลุ่มวิชำชีพบังคับ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
932-305

สัมมนำ
1(0-2-1)
Seminar
การศึ กษาค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากเอกสารงานวิจยั ทางวิชาการเพื่อจัดทารายงาน
และนาเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
Study research articles, analyze and collect information to make a report and present in a meeting
under counseling by advisor

932-330

หลักโภชนศำสตร์ และกำรให้ อำหำรสัตว์
3((2)-3-4)
Principles of Animal Nutrition and Feeding
องค์ประกอบของอาหารสัตว์ กระบวนการนาอาหารและธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่ างกาย ทั้งสัตว์
ก ร ะ เพ าะ ร ว ม แ ล ะ สั ต ว์ ก ร ะ เพ าะ เดี่ ย ว ป ร ะ เภ ท ช นิ ด แ ล ะ แ ห ล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ก าร ค าน ว ณ สู ต ร อ าห าร
การผสมอาหาร หลักการและวิธีการให้อาหารแก่สตั ว์ตามประเภทและอายุ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

สรีรวิทยำและกำยวิภำคสัตว์
3((2)-3-4)
Animal Physiology and Anatomy
โครงสร้างอวัยวะและกายวิภาคของสัตว์ เน้นจุ ลกายวิภาคระดับเซลล์ เปรี ยบเทียบหน้าที่ทางสรี รวิทยา
ของระบบต่าง ๆ ระหว่างสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

สุ ขศำสตร์ สัตว์
3((3)-0-6)
Animal Hygiene
ธรรมชาติ ข องโรคสั ต ว์ หลั ก การสุ ขาภิ บ าลในการเลี้ ยงสั ต ว์ การจั ด การป้ องกั น และควบคุ ม
การเกิ ดโรค ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จของโรคสัตว์เลี้ ยง ลักษณะอาการ การวินิ จฉัยและการจาแนกโรค การบ าบัดอย่างง่าย
เทคนิคการใช้ยา และยาพื้นฐานที่ใช้ในฟาร์ม การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ ปีก
3((2)-3-4)
Poultry Production Technology
ความสาคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก พันธุ์และการปรับปรุ งพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้ อ าหาร การจั ด การฟาร์ ม การผลิ ต สั ต ว์ปี กเชิ ง อุ ต สาหกรรม การฟั ก ไข่ แ ละการจั ด การโรงฟั ก โรค
และการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑ์สตั ว์ปีก การตลาดสัตว์ปีก การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีกำรผลิตโคเนื้อและโคนม
3((2)-3-4)
Beef and Dairy Production Technology
ระบบการผลิต พันธุ์และการปรับปรุ งพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรื อน การจัดการ
ผลิ ต โคเนื้ อ และโคนมเชิ ง อุ ต สาหกรรม โรคและการควบคุ ม โรค การผลิ ต เนื้ อ และนม การฝึ กปฏิ บัติ เชิ ง บู ร ณาการ
กับการทางาน
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

พันธุศำสตร์ สัตว์ และกำรปรับปรุงพันธุ์
3((3)-0-6)
Animal Genetics and Improvement
พัน ธุ ศ าสตร์ ข องสั ต ว์ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลผลิ ต หลัก การปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ ระบบการคัด เลื อ ก
และการผสมพันธุ์ แนวการปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์เศรษฐกิจของประเทศไทย
Animal genetics; factors influencing animal production; principles for animal improvement; selection
systems and mating; selected methods for Thai economic animal improvement
932-336

เทคโนโลยีกำรผลิตสุ กร
3((2)-3-4)
Swine Production Technology
ความส าคั ญ ของการผลิ ต สุ ก ร พัน ธุ์ แ ละการคั ด เลื อ กพั น ธุ์ อุ ป กรณ์ แ ละโรงเรื อน อาหารและ
การให้อ าหาร การจัด การฟาร์ ม การผลิ ต สุ กรเชิ งอุ ต สาหกรรม โรคและการป้ อ งกัน ก าจัด การจัด การสิ่ งแวดล้อมและ
การสุขาภิบาล กฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจการผลิตสุกร การตลาดสุกร การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรสัตว์
3((2)-3-4)
Animal Feed Production Technology
การเตรี ยมและการจั ด การวัต ถุ ดิ บ ส าหรั บ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ การประกอบสู ต รอาหารสั ต ว์
การผสมอาหารสั ต ว์ การแปรรู ปอาหารสั ต ว์ การผลิ ต อาหารสั ต ว์เ ชิ ง อุ ต สาหกรรม การใช้ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ในด้ า นอาหารสั ต ว์ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ การผลิ ต อาหารสั ต ว์ ที่ ปลอดภั ย มาตรฐานอาหารสั ต ว์ แ ละ
การควบคุมคุณภาพ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
3((3)-0-6)
Meat Science Technology
การเจริ ญและพัฒนาของกล้ามเนื้อ ไขมัน และกระดูก การจาแนกชั้นสัตว์สาหรับฆ่า ขั้นตอน การฆ่าและ
ตัดแต่งซาก การแปรรู ปเนื้ อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อไปเป็ นเนื้อสัตว์ หลักการจาแนก
คุณ ภาพซาก หลักสุ ขาภิ บาลและการสาธารณสุ ข กฎหมายและข้อบังคับ หลักปฏิ บัติในการแปรรู ปเนื้ อสัตว์ คุ ณ ค่าทาง
โภชนาการของเนื้อสัตว์ หลักการทาให้สุก
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
กลุ่มวิชำชีพเลือก วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
932-340

มำตรฐำนฟำร์ มและผลิตภัณฑ์ สัตว์ ปลอดภัย
3((3)-0-6)
Standard Farms and Safety of Animal Products
มาตรฐานฟาร์ ม เลี้ ยงสั ต ว์ มาตรฐานและความปลอดภัย ของผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
ที่ เกี่ ยวข้องกับโรคในสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ปั ญหาของการใช้ยาและสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ การตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์
หลักการปฏิบตั ิทางการเกษตรที่ดี กรรมวิธีการผลิตที่ดี
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

โภชนศำสตร์ สัตว์ เคีย้ วเอื้อง
3((2)-3-4)
Ruminant Nutrition
ระบบย่อยอาหาร กระบวนการทางสรี รวิทยาและทางเคมี การทางานของจุลินทรี ย ์ ในกระเพาะรู เมน
การปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพอาหารเพื่ อ พัฒ นาเป็ นอาหารสั ต ว์เคี้ ย วเอื้ อ ง การค านวณสู ต รอาหาร การวิจัย ด้านโภชนศาสตร์
สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา การศึกษาดูงานนอกสถานที่
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

เทคโนโลยีกำรสื บพันธุ์สัตว์
3((2)-3-4)
Animal Reproductive Technology
กายวิ ภ าคและสรี ร วิ ท ยาของระบบสื บ พัน ธุ์ ข องสั ต ว์เศรษฐกิ จ การเตรี ยมพ่ อ พัน ธุ์ แ ละแม่ พ ัน ธุ์
การเตรี ยมตัวทาละลายเจือจางน้ าเชื้อ การผลิตน้ าเชื้อสดและน้ าเชื้อแช่แข็ง การเก็บรักษาและการตรวจสอบคุณภาพ เทคนิ ค
การฉี ดน้ าเชื้อ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ การย้ายฝากตัวอ่อน การแยกเพศ
ตัวอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน

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

เทคโนโลยีกำรฆ่ ำสัตว์
3((3)-0-6)
Slaughtering Technology
การขนส่ งสัต ว์สู่ โรงฆ่ าและการพัก สัต ว์ การตรวจสัต ว์ก่ อ นฆ่ า อุป กรณ์ แ ละแผนผังในโรงฆ่ าสั ต ว์
กรรมวิธี ก ารฆ่ าสั ต ว์ การตรวจและการแบ่ ง เกรดซาก ผลพลอยได้จ ากการฆ่ าสั ต ว์ กฎหมายและกฎระเบี ย บเกี่ ย วกับ
การฆ่าสัตว์
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

พันธุวศิ วกรรมสัตว์
3((2)-3-4)
Animal Genetic Engineering
โครงสร้างและหน้าที่ของยีนในสิ่ งมีชีวิตกลุ่มโปรคาริ โอตและยูคาริ โอต โครงสร้างของสารพันธุ กรรม
และโปรตี น การถ่ า ยแบบและการจัด รู ป ของยี น การแสดงออกของยี น ในเซลล์ สั ต ว์ รี ค อมบี แ นนท์ เทคโนโลยี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุ งพันธุ์สตั ว์
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

เทคโนโลยีชีวภำพกำรผลิตสัตว์
3((3)-0-6)
Animal Production Biotechnology
การน าวิ ท ยาการด้า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพมาประยุก ต์ ใ ช้ใ นการผลิ ต สั ต ว์ก ระเพาะเดี่ ย วและสั ต ว์
กระเพาะรวมเพื่อการอุตสาหกรรม
Conduction of biotechnology to ruminant and non-ruminant animal production for industry
932-346

กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรผลิตสัตว์
3((3)-0-6)
Animal Industrial Management
หลัก การจัด การเลี้ ยงสั ต ว์แ บบอุ ต สาหกรรม การค านวณต้น ทุ น การผลิ ต ปั ญหาและอุ ป สรรค
หลักเศรษฐศาสตร์และเทคนิคการตลาดของสิ นค้าเกษตร เทคนิคการทาตลาดล่วงหน้า
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

เทคโนโลยีกำรผลิตแพะ
3((2)-3-4)
Goat Production Technology
ระบบการการผลิต พันธุ์และการปรับปรุ งพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรื อน การผลิต
แพะเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเนื้อและนม
Production system; breed and breeding; feed and feeding; equipment and housing; industrial goat
production; disease and its control; meat and milk productions
932-348

เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียจำกกำรเลีย้ งสัตว์
3((3)-0-6)
Animal Waste Management Technology
การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสี ยและของเหลื อใช้โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ การทาปุ๋ ย
การผลิ ตก๊าซชี วภาพ และการผลิตมวลชี วภาพ การนาของเสี ยจากสัตว์กลับมาผลิ ตอาหารสัตว์ วิธีการในการลดต้นทุ น
การแปรรู ปของเสี ยจากสัตว์
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

กำรเลีย้ งผึง้
3((3)-0-6)
Apiculture
ศึ ก ษาชี ว วิ ท ยาทั่ ว ไปของผึ้ ง พฤติ ก รรมและการสื่ อ สาร โรคและศัต รู ข องผึ้ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากผึ้ ง

การจัดการฟาร์มผึ้ง
Study of honeybee biology; behaviors and communications of honeybees; diseases and enemies of
honeybees; bee products; apiary management
932-441

กำรดูแลสัตว์ เลีย้ งในบ้ ำน
3((2)-3-4)
Pets Care
ชนิ ดของสัตว์เลี้ยง ชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิ ด การควบคุมและการฝึ กบังคับสัตว์
การเลี้ยงดูและการควบคุมป้ องกันโรค สุขอนามัยของสัตว์และคน ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา การศึกษาในฟาร์ม หรื อ
นอกสถานที่
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

หัวข้ อพิเศษทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์
Special Topics in Animal Production Technology
หัวข้อพิเศษที่ทนั สมัยและน่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Special and interesting recent topics in animal production technology

1-3((x-y-z)

932-443

ชุดวิชำกำรผลิตโคเนื้อครบวงจร
6((4)-6-8)
Module: Comprehensive Production of Beef Cattle
การผลิตโคเนื้ อเชิ งอุตสาหกรรมที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การประกอบสู ตรอาหาร การแปรู ปเนื้ อ
และผลิตภัณฑ์ การตลาดโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ การสร้างเครื อข่ายผูผ้ ลิตโคเนื้อ
กลุ่มวิชำชีพบังคับ วิชำเอกเทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
932-250

ชีววิทยำแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส
3((2)-3-4)
Biology of Bacteria and Actinomycetes
ชีววิทยาของแบคทีเรี ยและแอคติโนมัยซีส สัณฐานวิทยา สรี รวิทยา ชีวเคมี การเลี้ยงเชื้อ การจัดหมวดหมู่
และจาแนกชนิ ดโดยวิธีทางชีวเคมีและวิธีทางชีวโมเลกุล ความสาคัญของแบคทีเรี ยและแอคติโนมัยซี สทางด้านการเกษตร
อาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

ชีววิทยำของรำและยีสต์
3((2)-3-4)
Biology of Yeast and Fungi
สัณฐานวิทยา การจาแนกหมวดหมู่ สรี รวิทยา วิวฒั นาการ ประโยชน์และโทษของรา และยีสต์ การฝึ ก
ปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Morphology, classification, physiology, phylogeny, advantages and disadvantages of fungi and yeast;
work integrated learning
932-305

สัมมนำ
1(0-2-1)
Seminar
การศึ กษาค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากเอกสารงานวิจยั ทางวิชาการเพื่อจัดทารายงาน
และนาเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
Study research articles, analyze and collect information to make a report and present in a meeting
under counseling by advisor
932-350

ไวรัสและปรสิตวิทยำ
3((2)-3-4)
Virology and Parasitology
สัณ ฐานวิท ยาและลัก ษณะต่ างๆ ของพยาธิ โปรโตซัวที่ เป็ นพยาธิ พยาธิ ต ัวแบน พยาธิ ต ัวกลมและ
สัตว์ขาปล้องที่ เป็ นพยาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวให้อาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยา อาการ การวินิจฉัยโรคและการป้ องกันโรค
ของตัวให้อาศัย การป้ องกัน ชนิ ดและโครงสร้างไวรัส การเข้าสู่ เซลล์และเพิ่มจานวน การควบคุมการแสดงออกของสาร
พันธุกรรม การประกอบเป็ นไวรัสอย่างสมบูรณ์ การออกจากเซลล์ โรคจากไวรัส การวินิจฉัยและการป้ องกัน ปฏิบตั ิการที่
สอดคล้องกับเนื้อหา

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

จุลชีววิทยำทำงอุตสำหกรรม
3((2)-3-4)
Industrial Microbiology
ความสาคัญของจุลินทรี ยใ์ นกระบวนการทางอุตสาหกรรม การคัดแยกและจาแนกจุลินทรี ยก์ ารเก็บรักษา
จุลินทรี ย ์ การปรับปรุ งสายพันธุ์จุลินทรี ย ์ กระบวนการผลิตในระดับห้องปฏิบตั ิการและระดับอุตสาหกรรม การผลิตโปรตีน
กรดอินทรี ย ์ เอทิ ลแอลกอฮอล์ อาหาร และผลิตภัณฑ์จากนม การรักษาสภาพของเอนไซม์และเซลล์ การใช้ประโยชน์จาก
จุลินทรี ยใ์ นการผลิตน้ าและบาบัดน้ าเสี ย การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคนิคกำรวิเครำะห์ อำหำรทำงจุลชีววิทยำ
3((2)-3-4)
Analytical Techniques in Food Microbiology
ความส าคัญ ของจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นอาหาร ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นอาหารและ
การควบคุมจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดการเสื่ อมเสี ยและอาหารเป็ นพิษ ประโยชน์และการวิเคราะห์จุลินทรี ยใ์ นอุตสาหกรรมอาหาร
มาตรฐานจุลินทรี ยใ์ นอาหาร ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

พันธุวศิ วกรรมเบื้องต้ น
3((2)-3-4)
Basic Genetic Engineering
ดี เอ็ น เอพาหะส าหรั บ การโคลนยีน ในสิ่ ง มี ชี วิ ต กลุ่ ม โปรคาริ โ อตและยูค าริ โ อต การสกัด ดี เอ็ น เอ
จากสิ่ งมีชีวติ ชนิ ดต่าง ๆ ให้บริ สุทธิ์ การดัดแปลงดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ การนาดีเอ็นเอเข้าสู่ เซลล์เจ้าบ้าน วิธีการโคลนยีนและ
การจาแนก เทคนิ คปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิ คและเครื่ องมือที่ สาคัญทางชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
โคลนยีนในด้านการเกษตร สิ่ งแวดล้อม การแพทย์ และอุตสาหกรรม ปฏิบตั ิการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
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

เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑ์ เกษตร
3((2)-3-4)
Bacterial Technology and Biopesticide
เทคโนโลยี แ บคที เรี ย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การเกษตร การควบคุ ม ทางชี ว ภาพ อาหารสั ต ว์ แบคที เรี ย
ที่สาคัญต่อดินและธาตุอาหารพืช สารแมทาบอไลท์จากแบคทีเรี ย การพัฒนาชีวภัณฑ์ มาตรฐานชีวภัณฑ์ ภาวการณ์ตลาดของ
ชีวภัณฑ์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

เทคโนโลยีรำ ยีสต์ และชีวภัณฑ์ เกษตร
3((2)-3-4)
Fungi and Yeast Technology and Biopesticide
เทคโนโลยีรา และ ยีสต์ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การควบคุมทางชีวภาพ อาหารสัตว์ รา ที่สาคัญต่อดิน
และธาตุอาหารพืช ไมคอร์ไรซา สารแมทาบอไลท์จากรา ชีวภัณฑ์จากราและยีสต์ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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
กลุ่มวิชำชีพเลือก วิชำเอกเทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
932-360

วิทยำศำสตร์ ของเห็ด
3((2)-3-4)
Mushroom Science
การจาแนก สัณฐานวิทยา พันธุ กรรม และ สรี รวิทยาของเห็ ด การเพาะเลี้ยง ความสาคัญทางเศรษฐกิ จ
ของและการประยุกต์ใช้ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
Classification, morphology, genetic and physiology of mushroom, production and their economic
importance and application; work integrated learning
932-361

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ ำงพืชและจุลนิ ทรีย์
3((2)-3-4)
Plant-Microbes Interaction
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างจุลินทรี ยแ์ ละจุลินทรี ย ์ พืชและจุลินทรี ย ์ ปฏิสมั พันธ์แบบพึ่งพา แบบเกื้อกูล และแบบ
ปรสิ ต ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรี ยใ์ นระดับโมเลกุล สารสื่ อสัญญาณระหว่างเซลล์ การควบคุมการเกิ ดโรคจาก
จุลินทรี ยด์ ว้ ยสารสื่ อสัญญาณระหว่างเซลล์ ไมโครไบโอม กรณี ศึกษาทางการเกษตร การฝึ กปฏิ บตั ิเชิ งบูรณาการกับการ
ทางาน
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

เครื่ องมือวิเครำะห์ ทำงจุลชีววิทยำอุตสำหกรรม
3((3)-0-6)
Analytical Instruments in Industrial Microbiology
หลักการและวิธีการในการใช้เครื่ องมือวิเคราะห์ ดา้ นจุลชี ววิทยาอุตสาหกรรม ที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิ ต
อาหาร สารเคมี และโปรตีน รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

จุลชีววิทยำทำงสิ่งแวดล้ อม
3((3)-0-6)
Environmental Microbiology
การศึ กษาไมโครไบโอมในสิ่ งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงและการควบคุม ความสัมพันธ์ของจุลินทรี ยก์ บั
สิ่ งแวดล้อม การใช้จุลินทรี ยท์ างสิ่ งแวดล้อมในมิติต่างๆ ในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การบาบัดของเสี ย
การเปลี่ยนของเสี ยเป็ นพลังงานและผลิตภัณฑ์ เทคนิ คทางจุลชี ววิทยาและปฏิ บตั ิการตรวจวิเคราะห์ และการเพาะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบตั ิการ ทั้งแบคทีเรี ย รา และสาหร่ าย การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรติดเชื้อจุลนิ ทรีย์ และภูมคิ ้ มุ กัน
3((2)-3-4)
Microbial Infection and Immunity
สมบัติทวั่ ไปของเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรค กระบวนการตอบสนองของร่ างกายเมื่อมีการติดเชื้อ การเก็บสิ่ ง
ส่ ง ตรวจ การเพาะเลี้ ยง และวิ นิ จ ฉั ย เชื้ อ ที่ เป็ นสาเหตุ ข องโรคทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การติ ด ต่ อ การป้ อ งกัน ควบคุ ม
และการรักษาโรคที่เกิดจากแบคที เรี ย การตอบสนองของร่ างกายต่อสิ่ งแปลกปลอม สมบัติของแอนติเจน แอนติบอดี คอม
พลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุม้ กัน ประโยชน์และโทษที่
เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุม้ กัน การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณาการกับการทางาน
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

กำรควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี
3((2)-3-4)
Biological Control of Plant Disease
ข้อดีและข้อจากัดของการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ไมโครไบโอมในพืช การแสวงหาและการคัดเลือก
เชื้อจุลินทรี ยป์ ฏิปักษ์ การเพิ่มประสิ ทธิภาพเชื้อจุลินทรี ยป์ ฏิปักษ์ กลไกการเป็ นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุ โรคพืช การแข่งขันกับ
จุลินทรี ยอ์ ื่น สารต่อต้านเชื้อสาเหตุโรคพืช เอนไซม์ยอ่ ยผนังเซลล์ การเป็ นเชื้อปรสิ ต การเพิ่มการเจริ ญเติบโตของพืช ความ
ต้านทานแบบชักนา การครอบครองส่วนของพืช การมีชีวติ รอด รู ปแบบและวิธีการนาไปประยุกต์ใช้ การฝึ กปฏิบตั ิเชิงบูรณา
การกับการทางาน

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

หัวข้ อพิเศษทำงเทคโนโลยีจุลนิ ทรีย์
Special Topics in Microbial Technology
หัวข้อพิเศษที่ทนั สมัยและน่าสนใจทางเทคโนโลยีทางจุลินทรี ย ์
Special and interesting recent topics in microbial technology

1-3((x)-y-z)

ฝึ กงำนและโครงงำนนักศึกษำหรื อสหกิจศึกษำ
932-200

ฝึ กงำน 1
ไม่ น้อยกว่ ำ 100 ชั่วโมง
Practical Training I
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 2
การฝึ กงานในสถานประกอบการธุ ร กิ จ เอกชน หรื อหน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิ ช า
ที่ศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 100 ชัว่ โมง มีอาจารย์ที่ปรึ กษานิเทศการฝึ กงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึ กงาน การนิเทศ และรายงานการ
ฝึ กงาน หรื อวิธีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
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

ฝึ กงำน 2
ไม่ น้อยกว่ ำ 300 ชั่วโมง
Practical Training II
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
การฝึ กงานในสถานประกอบการธุ ร กิ จ เอกชน หรื อหน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สาขาวิ ช า
ที่ศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 300 ชัว่ โมง มีอาจารย์ที่ปรึ กษานิเทศการฝึ กงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึ กงาน การนิเทศ และรายงานการ
ฝึ กงาน หรื อวิธีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
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
นักศึ ก ษาและอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาเลื อกท าโครงงานในหั วข้อ วิจัยที่ ส นใจ การพัฒ นาโครงร่ างงานวิจัย
การศึ ก ษาและทดลองภายใต้ก ารควบคุ ม ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา การน าเสนอผลการทดลองกับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและ
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
การศึกษาและทดลองภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา การนาเสนอผลการทดลองกับทางอาจารย์
ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการสอบ การเขียนและการนาเสนอรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
Studying and doing the experiment under supervision; reporting lab results to advisor and committee;
writing and presenting a final report
932-403

สหกิจศึกษำ 1
1(1-0-2)
Co-operative Education I
เงื่อนไข : เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดสาหรับผูท้ าสหกิจศึกษา
เตรี ยมความพร้ อมเพื่ อเข้าปฏิ บัติ งานจริ งในสถานประกอบการหน่ วยงานราชการ รัฐวิส าหกิ จ หรื อ

ภาคเอกชน
Preparing for working in government office, state enterprise or company
932-404

สหกิจศึกษำ 2
6(0-40-0)
Co-operative Education II
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน : 932-403 สหกิจศึกษา 1
เงื่อนไข : ต้องผ่านการอบรมเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
การปฏิ บัติงานในสถานประกอบการอุ ตสาหกรรม รั ฐวิส าหกิ จ หรื อ หน่ วยงานราชการเสมื อ นเป็ น
พนักงานจริ ง เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยพี่
เลี้ยงในสถานประกอบการ
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
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