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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 
 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  
ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Science Program in Agricultural Science and Technology 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ (ไทย) : วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร) 
 ช่ือยอ่ (ไทย) : วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ (องักฤษ) :  Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology) 
 ช่ือยอ่ (องักฤษ) :    B.Sc. (Agricultural Science and Technology) 
 

3. วชิาเอก 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 วิชาเอก 

(Clusters) โดยมีจุดเนน้ ดงัน้ี 
1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพื ช  (Plant Production Technology) เน้นการน าเอ าองค์ความ รู้ 

เทคโนโลยีสมยัใหม่ และการบริหารจดัการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกบัการท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 
เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชเศรษฐกิจของภาคใต ้โดยเฉพาะปาล์มน ้ ามนั ยางพารา ไมผ้ลเขตร้อน  
ไมด้อก ไมป้ระดบั และพืชผกัต่าง ๆ 

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และการบริหารจดัการ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกบัการท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 
เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของสัตวเ์ศรษฐกิจ  
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (Microbial Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ทางด้านการเกษตรและด้านจุลินทรีย ์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
พฒันาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 

 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช    135 หน่วยกิต 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์    138 หน่วยกิต 
วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์     135 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
ใชภ้าษาไทยเป็นหลกั และภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของรายวชิา 

5.3 การรับนักศึกษา 
รับนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของคณะท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ........... 
 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงมาจาก หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12 (2/2559) เม่ือวนัท่ี 
 28 กุมภาพนัธ์ 2559 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังท่ี  373(3/2559) 
 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2559 
 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพ ร้อมในการเผยแพ ร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
1) ผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ และผูป้ระกอบการดา้นการเกษตรทัว่ไป 
2) เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผูจ้ดัการฟาร์ม นักวิชาการในธุรกิจการผลิตพืช นกัวิชาการ

ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม นกัวชิาการประจ าโรงงานผลิตอาหารสัตว ์พนกังานขายอุปกรณ์ส าหรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร นกัวเิคราะห์ทางจุลชีววทิยา พนกังานประจ าหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 

3) เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ นกัวิชาการเกษตร (ดา้นพืช สัตวแ์ละจุลินทรีย)์ เจา้หน้าท่ีประจ า
หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 

4) ครูและอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา 
5) ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3810400257413 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาววกินัดา  รัตนพนัธ์ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

กีฏวทิยา 
ชีววทิยาสภาวะแวดลอ้ม 
ชีววทิยา 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

2551 
2544 
2540 

2 3841700377911 อาจารย ์ นายธีร  ศรีสวสัด์ิ ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีววทิยา (โท-เอก) 
ศึกษาศาสตร์ (ชีววทิยา) 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2548 
2541 

3 5920600005251 อาจารย ์ นางสาวนิตยา  อมัรัตน์ 
 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
พฤกษศาสตร์ 
ชีววทิยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2554 
2549 
2546 
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อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว  ์
  

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดบัจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบัปริญญาตรี) 
สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3841700128091 อาจารย ์ นายเจษฎา  รัตนวุฒิ Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
การผลิตสัตว ์ 
สัตวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

2554 
2549 
2544 

2 3450600566677 อาจารย ์ นายบดี  ค  าสีเขียว Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Animal  Production 
 
Ruminant Nutrition 
 
วทิยาศาสตร์ 

Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2549 
 

2544 
 

2535 
3 3939900202585 อาจารย ์ นางสาวปิยรัตน์  นาควิโรจน์ วท.ม. 

วท.บ. 
สัตววทิยา 
สัตวศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2540 
2536 
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 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย์ 
 

ล าดับ
ที่ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 3849800083721 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยชีีวภาพ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2549 
2543 
2540 

2 3849900038314 อาจารย ์ นางสาวจรัสลกัษณ์  เพชรวงั วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคโนโลยชีีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 
2543 
2539 

3 3939900036138 อาจารย ์ นางสาวดาริกา  คงฤทธ์ิ 
 

Ph.D. 
 

M.Agri.Sc. 
วท.บ. 

Bioresource Sciences   
 
Agricultural Science 
จุลชีววทิยา 

The United Graduate School 
of Tottori University, Japan 
Shimane University, Japan 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

2550 
 

2543 
2539 
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10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
นอกจากน้ียงัจดัการเรียนการสอน ณ พื้นท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณทุ่งไสไช  ต าบลพุมเรียง  
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 
จะใหน้กัศึกษาไปปฏิบติัสหกิจศึกษา ณ หน่วยงาน/สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
ดว้ยแนวการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ไดเ้ห็นความส าคญัของการส่งเสริมศกัยภาพและความเป็นอยู่

ของเกษตรกร ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพของคนท่ีประกอบอาชีพการเกษตร ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของคนไทยกวา่ร้อยละ 
70 ของประชากรในประเทศ สอดรับแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวการปฏิรูป
อุดมศึกษาเกษตรของท่ีประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย ท่ีตอ้งการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกร 
ด้วยการส่ งเส ริมการส ร้างเกษตรกร รุ่น ใหม่  ให้ มี ความ รู้  ความ เช่ี ยวชาญด้าน วิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อความมัน่คงต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคต ประกอบกบัการส่งเสริม
แนวคิด “Smart Farmer” ได้ถูกจดัให้เป็นวตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ท่ี 1 จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนพฒันาการเกษตร ซ่ึงสอดคล้องกบัประเด็นท่ี 3.1 ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) เร่ืองการสร้างบุคลากรด้านการเกษตร แนวคิดน้ี เน้นการสร้างและพัฒนาเกษตรกร 
ให้มีความสามารถในการพึ่ งพาตนเองได้ มีภูมิคุม้กนัพร้อมรับความเส่ียงในมิติของการผลิตและการตลาด 
รวมทั้ งมีความสามารถในการผลิตและการตลาดในระดับท่ีพร้อมก้าวสู่การเป็นผูจ้ ัดการฟาร์มมืออาชีพ  
ซ่ึงจะส่งเสริมให้การเกษตรไทยเขม้แข็งและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ
แผน (Roadmap) การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2558-2564 พร้อมทั้งไดก้ าหนดแนวทางปฏิรูปการศึกษาในประเด็น
ท่ี 4 เก่ียวกับการพฒันาก าลังคนเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั เช่น การปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ หลกัสูตรมุ่งผลิตและพฒันานกัวิจยั เพื่อวิจยัและสร้างเทคโนโลยี
นวตักรรมให้แก่ประเทศ นอกจากน้ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์และพฒันา
มหาวิทยาลยั  เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังาน โดยมีคณะต่าง ๆ เป็นส่วนสนับสนุนการปฏิบติัดงักล่าว  
จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
มีคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรอจัฉริยะ และมีความสามารถในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันา 
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนั้น  

ไดต้ระหนกัถึงสภาพของสังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบนั ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก เช่น การเพิ่มข้ึน
ของประชากรโลก การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม ขอ้จ ากดัในด้านปัจจยัการผลิต จึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้าง
ศกัยภาพในการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในดา้นผลผลิตทางการเกษตร 
รวมทั้ งการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัและการพึ่ งพาตนเองของสินค้าเกษตร จึงมีความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วนท่ีจะผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของสังคมไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตร โดยอาศยัผลการประเมิน

หลกัสูตร ตาม มคอ. 7 ท่ีมีคณะกรรมการประเมิน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และบณัฑิตในหลกัสูตร ร่วมกนัให้ขอ้เสนอแนะ
ในการปรับปรุงหลกัสูตร  นอกจากนั้นยงัไดน้ าขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาในชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงเป็นนกัศึกษารุ่นแรก
ในหลกัสูตรปัจจุบนั มาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี หลกัสูตรจึงไดน้ าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงหลกัสูตร
ใหม่ โดยมีการเพิ่มการเรียนการสอนภาคปฎิบัติการในรายวิชาชีพ  ปรับเน้ือหาและแผนการจดัรายวิชา 
ให้มีการเรียงล าดับความยากง่าย เพิ่มการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาชีพ เพิ่ม
กิจกรรมการใช้ภาษาองักฤษในทุกรายวิชา เพิ่มประสบการณ์ภาคสนาม และก าหนดนโยบายให้นักศึกษา 
มีความสามารถในการจดัการฟาร์มอยา่งอจัฉริยะ (Smart Farming) โดยการก าหนดให้รายวิชา Smart Farming 
เป็นวิชาพื้นฐานเกษตรส าหรับชั้นปีท่ี 4 เพื่อมุ่งใหน้กัศึกษามีความพร้อมท่ีจะเป็นเกษตรกรอจัฉริยะหรือผูจ้ดัการ
ฟาร์มมืออาชีพ ท่ีท าการเกษตรได้จนประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน นอกจากนั้นยงัมีการปรับปรุงเน้ือหา 
ในรายวิชาเดิมให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของการพัฒนาท้องถ่ินและประเทศ และ 
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม ขอ้จ ากดัในด้านปัจจยัการผลิต รวมถึงความตอ้งการอาหาร 
ของประชากรโลกท่ีมีเพิ่มข้ึน ดงันั้น การวางแผนการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร จึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงศกัยภาพ
ในการตอบสนองต่อประเด็นดงักล่าว และสามารถรองรับความตอ้งการของภาคการผลิตท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจ
ในพื้นท่ีภาคใตแ้ละภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ  หลกัสูตรจึงถูกพฒันาให้ครอบคลุมองค์ความรู้ในการแกปั้ญหา 
และเตรียมพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

จากวสิัยทศัน์และพนัธกิจของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์
และพนัธกิจของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ประยุกตแ์ละ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบณัฑิตท่ีเก่ง เป็นคนดี และมีจรรยาบรรณ  การพฒันาหลกัสูตรจึงเน้นการพฒันา
ให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในดา้นเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์และเทคโนโลยีจุลินทรีย ์
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม มีศกัยภาพ
ในการวเิคราะห์และแกปั้ญหา มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
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13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอ่ืนทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

จ านวน 29 รายวชิา ไดแ้ก่ 
  1.  สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ จ านวน 5 รายวชิา คือ 

936-001 
 

936-002 
 

936-003 
 

936-004 
 

936-005 
 

ทกัษะการส่ือสาร     
Communication Skills 
การฟัง-พูดภาษาองักฤษ   
English Listening-Speaking  
การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 
English Reading-Writing 
ภาษาองักฤษวชิาการ  
Academic English 
ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 
English in the Workplace 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 
    2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ จ านวน 4 รายวชิา คือ 

925-001  
 

925-002 
 

925-003 
 
925-004 
 

ทกัษะชีวติ       
Life Skills 
กฎหมายในชีวติประจ าวนั 
Law in Daily Life 
เอเชียศึกษา  
Asian Study 
สุขภาวะกายและจิต       
Healthy Body and Mind 

3 (3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

 
 3. สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  
จ านวน 2 รายวชิา คือ 
935-112  
 
935-xxx 

ทกัษะการวา่ยน ้า  
Skill in Swimming 
รายวชิาพลศึกษา 

1(0-2-1) 
 

1(x-y-z) 
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 4.  สาขาวชิาการจดัการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ จ านวน 2 รายวชิา คือ 
926-372 
 
926-433 
 

การจดัการธุรกิจฟาร์ม  
Farm Business Management 
ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร   
Business and Agricultural Product Management 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

 
 5.  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละสารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
จ านวน 5 รายวชิา คือ  
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily Life  
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
934-017 สถิติพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Statistics  
934-381 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Information Technology in Agriculture 
 
 6.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 2 รายวชิา คือ 
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Life Science Physics 
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
 Life Science Physics Laboratory 
  
 7. สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
จ านวน 4 รายวชิา คือ 
932-071 หลกัชีววทิยา  2(2-0-4) 
 Principles of Biology 
932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory 
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932-274 พนัธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 Genetics 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์  1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
 
 8.  สาขาวชิาเคมีประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จ านวน 5 รายวชิา คือ 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
937-018 ชีวเคมีพื้นฐาน  3(2-3-4)
 Basic Biochemistry 
937-021 หลกัเคมี  2(2-0-4) 
 Principles of Chemistry 
937-022 ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) 
 Principles of Chemistry Laboratory 

 
13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 

จ านวน 3 รายวชิา ไดแ้ก่ 
932-051 จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 
  Microbiology 
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  1(0-3-0) 
  Microbiology Laboratory 
932-455 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-4) 
  Environmental Microbiology 
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13.3 การบริหารจัดการ 
1) แต่งตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียน

การสอนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายรายวชิา 
2) แต่งตั้งผูป้ระสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกบัคณะ คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจดัการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล 

3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน 
ในทุกรายวชิา เพื่อประสานงานดา้นเน้ือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

มุ่งเน้นผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางด้านการผลิตพืช สัตว ์และเทคโนโลยีจุลินทรีย ์ท่ีมีความสามารถ 
ในการท างานให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการจดัการฟาร์มอยา่งอจัฉริยะ (Smart Farming) 
มีทกัษะการเป็นเกษตรกรมืออาชีพ และมีความพร้อมเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรอย่างย ัง่ยืน โดยอาศยั
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารจดัการ มีทกัษะการส่ือสาร มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ท่ีไดเ้รียนมาใชป้ระโยชน์
เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และใชท้รัพยากรของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

 
1.2 ความส าคัญ 

หลกัสูตรน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการบุคลากรดา้นการเกษตรในวิชาชีพดา้นการพฒันาการผลิต
พืช สัตว ์และเทคโนโลยีจุลินทรีย ์เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของชุมชนในการเพิ่มผลผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศยัความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ และ
น าไปสู่การยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑใ์นระดบัอุตสาหกรรม 

นอกจากนั้น หลกัสูตรน้ียงัสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ ในแง่
การพฒันาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรจากทกัษะและความรู้ท่ีไดรั้บ ภายใตก้ารใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดอยา่งย ัง่ยนื 

 
1.3 วตัถุประสงค์  

1) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ในดา้นการผลิตพืช สัตว ์ 
และจุลินทรีย ์มีพื้นฐานความรู้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีได้
เรียนมาอย่างเป็นระบบ น าไปประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และ
นานาชาติได ้

2) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพ ตระหนกัในคุณค่าทางศิลปะ ศาสนา 
วฒันธรรม มีจิตส านึกรักธรรมชาติ สังคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศ สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจดัการ และรู้จกัอนุรักษใ์ชท้รัพยากรของประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและย ัง่ยนื 

3) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นผูน้ า มีความสามารถในการจดัการฟาร์มเกษตรอย่างอจัฉริยะ (Smart 
Farming) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่และสามารถบูรณาการกบัองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมาเพื่อ
สร้างทกัษะและกระบวนการ เพือ่เพิ่มศกัยภาพในการประกอบอาชีพธุรกิจดา้นการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื  
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2. แผนพฒันาปรับปรุง 
 คาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรตามเกณฑ ์ 

มาตรฐานของ สกอ. และ
มาตรฐานวชิาชีพ 

1. ติดตามการปรับปรุงหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

2.  ประชุม/สัมมนาผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร  
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

3. ติดตามความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้
ในวชิาชีพ 

4. ติดตามความคาดหวงัของสังคมต่อผู ้
ประกอบวชิาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลกัสูตร 
2. เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมินการ

ประชุมสัมมนา 
4. รายวชิาในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง

กบัการเปล่ียนแปลงของวชิาชีพ 

2. ส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอนใหเ้ป็น Active Learning 

1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งอาจารย์
ผูส้อนในรายวชิาต่าง ๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
เรียนการสอนแบบ Active 
Learning 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลาง 

1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

2. แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อนจาก 
Best Practice การเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการ
ของผูเ้รียนในแผนการจดัท า
รายละเอียดของรายวชิา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

5. พฒันาสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

5. จ านวนรายวชิาท่ีก าหนดกิจกรรม
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

6. จ านวนรายวชิาท่ีใชก้าร
ประเมินผลท่ีเนน้พฒันาการของ
ผูเ้รียน 

7. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อ
สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. ปรับปรุงวธีิการวดัและการ
ประเมินผล 

1. เพิ่มพูนทกัษะอาจารยเ์ก่ียวกบัวธีิการ
วดัและประเมินผล 

2. ก าหนดใหมี้คณะกรรมการวิเคราะห์
ขอ้สอบในทุกรายวชิา 

3. ก าหนดเกณฑใ์นการวดัและ
ประเมินผลแต่ละรายวชิา 

 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทกัษะในการวดัและ
ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ขอ้สอบ 
4. ผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ 
5. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
6. จ านวนรายวชิาท่ีใชว้ธีิการวดั

และประเมินผลตามเกณฑท่ี์
ก าหนดความพึงพอใจของผูเ้รียน
ต่อระบบการวดัและประเมินผล 
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แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
5. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้

เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกดา้น 

1. พฒันาทกัษะอาจารยใ์นการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ 
ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ ทกัษะในการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทั้ง
ทกัษะการปฏิบติัทางวชิาชีพ  

2. ติดตามประเมินทกัษะอาจารยใ์นการ
จดัการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในแต่ละดา้น 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทกัษะ 
อาจารย ์

2. จ านวนอาจารยท่ี์ร่วมกิจกรรม
การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรู้ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้แต่ละดา้น 

4. ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการ
จดัการเรียนรู้ของอาจารย ์

5. ผลการประเมินนกัศึกษาในแต่
ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 จดัการศึกษาระบบทวิภาค ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ย

การศึกษาขั้นปริญญาตรี 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในชั้นปีท่ี 3 
1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
วชิาภาคทฤษฎี เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
วชิาภาคปฏิบติั เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 
ภาคตน้   เดือนสิงหาคม - ธนัวาคม 
ภาคปลาย   เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

หรือเทียบเท่าในกลุ่มสาขาวชิาดา้นการเกษตร 
2) ผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของการคดัเลือกของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์หรือ 
3) ผ่านการคัด เลือกตามเกณฑ์การคัด เลือกภายใต้โครงการรับนักศึกษาโดยวิ ธีพิ เศษของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่า 
2) ความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนในสาขาวชิาชีพ 
3) ความสามารถในการปรับตวัจากการเรียนรู้ระดบัมธัยมศึกษา 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) จดักิจกรรมท่ีเน้นให้นักศึกษาฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การก าหนดให้มีกิจกรรมการใช้

ภาษาองักฤษในทุกรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชัว่โมงในรายวิชาและจดัให้บางรายวิชามี
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้ งรายวิชา รวมถึงมีการสอดแทรกการอ่านบทความท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ หรือการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาองักฤษ การจดัโครงการ English Clinic และให้
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เขา้ร่วมกิจกรรม Journal Club เป็นตน้ 

2) หลกัสูตรจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่นกัศึกษาท่ีมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์ต ่า ตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

3) จดัการสอนเสริมภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือโครงการพี่เล้ียงวิชาการ ให้แก่
นกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน  

4) จดัโครงการอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษาเพื่อติดตามการเรียนของนกัศึกษา และให้ค  าแนะน าในการ
ปรับตวัส าหรับการเรียนระดบัมหาวทิยาลยั 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีท่ี 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีท่ี 2 - 120 120 120 120 

ชั้นปีท่ี 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 120 120 
รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 120 120 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอยีดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าบ ารุงการศึกษา     721,200  1,442,400  2,163,600  2,884,800  2,884,800  

ค่าลงทะเบียน   3,598,800        7,197,600  10,796,400  14,395,200  14,395,200  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   1,800,000        1,944,000  2,099,500  2,267,500  2,448,900  

รวมรายรับ   6,120,000  10,584,000  15,059,500  19,547,500  19,728,900  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ  
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,800,000     1,944,000     2,099,500     2,267,500    2,448,900  
2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  

(ไม่รวม 3) 883,000     1,603,000     2,323,000     3,043,000    3,043,000  
3. ทุนการศึกษา - -    -    -    -    
4. รายจ่ายระดบัมหาวทิยาลยั 536,600       709,400       884,500     1,062,100    1,098,380  

รวม (ก) 3,219,600     4,256,400     5,307,000     6,372,600    6,590,280  

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภณัฑ ์ 1,000,000       100,000       100,000       100,000      100,000  

รวม (ข) 1,000,000       100,000       100,000       100,000      100,000  

รวม (ก) + (ข) 4,219,600     4,356,400     5,407,000     6,472,600    6,690,280  

จ านวนนกัศึกษา  120            240            360            480            480  

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 35,200        18,200        15,000        13,500        13,900  

 
2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

2.9  การจัดการเรียนการสอน 
 หลกัสูตรจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) โดยแต่ละรายวิชาจดักระบวนการเรียนรู้
แบบเชิงรุกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของชั่วโมงบรรยาย และตอ้งมีรายวิชาในหลกัสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
จดัการเรียนการสอนแบบเชิงรุก โดยทุกรายวิชาใช้ภาษาองักฤษร่วมในการจดัการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 50 ของชัว่โมงในรายวชิา   
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3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร 135-138 หน่วยกิต 

1) วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 135 หน่วยกิต 
2) วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์ 138 หน่วยกิต 
3) วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์ 135 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร  
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

 1) กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 92-95 หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวชิาคณิตและวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 31 หน่วยกิต  
 2) กลุ่มวชิาพื้นฐานเกษตร 18 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 28-37 หน่วยกิต 
  วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 34 หน่วยกิต 

วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์ 37 หน่วยกิต 
 วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์ 28 หน่วยกิต 
 4) กลุ่มวชิาชีพเลือก 9-15 หน่วยกิต 
  วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 9 หน่วยกิต 
  วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์ 9 หน่วยกิต 
  วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์ 15 หน่วยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
 ง. หมวดวิชาฝึกงานและโครงงานนักศึกษาหรือสหกจิศึกษา 7 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดงัน้ี 

แผนที ่ 1  ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา 7 หน่วยกติ 
  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนรายจ านวน  3  รายวชิา  ดงัน้ี 
 1) ฝึกงาน  ไม่นอ้ยกวา่ 300  ชัว่โมง 
 2) โครงงานนกัศึกษา  1 1 หน่วยกิต 
 3) โครงงานนกัศึกษา  2 6 หน่วยกิต 
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แผนที ่ 2  สหกจิศึกษา 7 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน  จ  านวน  2  รายวชิา  ไดแ้ก่ 

1) สหกิจศึกษา  1 1 หน่วยกิต 
2) สหกิจศึกษา  2 6 หน่วยกิต 

  
3.1.3 รายวชิา 

 ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวชิาภาษา                                               12 หน่วยกติ   
 - วชิาบงัคบั 

936-001 ทกัษะการส่ือสาร                   3(3-0-6) 
 Communication Skills  
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English Listening-Speaking 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English Reading-Writing 
 - วชิาเลือก  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี จ  านวน 3 หน่วยกิต 
936-004 ภาษาองักฤษวชิาการ  3(3-0-6) 
 Academic English 
936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน  3(3-0-6)  
 English in the Workplace           
  

 2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        12  หน่วยกติ         
 - วชิาบงัคบั 

925-001  ทกัษะชีวติ  3(3-0-6) 
  Life Skills 

925-004  สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 
  Healthy Body and Mind 
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932-001  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
  Co-Curricular Activities I  

935-112  ทกัษะการวา่ยน ้า 1(0-2-1)  
   Skill in Swimming 
935-xxx  รายวชิาพลศึกษา 1(x-y-z)  

 - วชิาเลือก  เลือกเรียนจากรายวชิาต่อไปน้ี จ  านวน 3 หน่วยกิต 
925-002 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
   Law in Daily Life 
925-003  เอเชียศึกษา  3(3-0-6) 
   Asian Study  

  
 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์                6 หน่วยกติ       
 - วชิาบงัคบั 
934-001  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
  Mathematics and Statistics in Daily Life  
934-002  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology 
 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 92-95 หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน                     31  หน่วยกติ 
921-011  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
  Life Science Physics 
921-012  ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ  1(0-3-0) 
  Life Science Physics Laboratory 
932-051  จุลชีววทิยา   3(3-0-6) 
  Microbiology 
932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา   1(0-3-0) 
  Microbiology Laboratory 
932-071  หลกัชีววทิยา   2(2-0-4) 
  Principles of Biology 
932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา   1(0-3-0) 
  Principles of Biology Laboratory 
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932-274  พนัธุศาสตร์   3(3-0-6) 
  Genetics 
932-275  ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์   1(0-3-0) 
  Genetics Laboratory 
934-011  หลกัคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
  Principles of Mathematics 
934-017  สถิติพื้นฐาน   3(2-2-5) 
  Basic Statistics  
937-013  เคมีอินทรีย ์  3(3-0-6) 
  Organic Chemistry 
937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์  1(0-3-0) 
  Organic Chemistry Laboratory 
937-018  ชีวเคมีพื้นฐาน   3(2-3-4)
  Basic Biochemistry 
937-021  หลกัเคมี   2(2-0-4) 
  Principles of Chemistry 
937-022  ปฏิบติัการหลกัเคมี  1(0-3-0) 
  Principles of Chemistry Laboratory 
 
 2) กลุ่มวชิาพืน้ฐานเกษตร 18  หน่วยกติ 
926-372  การจดัการธุรกิจฟาร์ม   3(3-0-6) 
  Farm Business Management 
926-433  ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร   3(3-0-6) 
  Business and Agricultural Product Management 
932-100  ปฏิบติังานฟาร์ม 1  1(0-3-0) 
  Farm Practical Training I 
932-200  ปฏิบติังานฟาร์ม 2  1(0-3-0) 
  Farm Practical Training II 
932-202  เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร  3(2-3-4) 
  Agricultural Biotechnology 
932-302  วธีิวจิยัทางการเกษตร  3(2-3-4) 
  Research Methods in Agriculture 
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932-405  การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ   4(3-3-6) 
  Smart Farming 
  
 3) กลุ่มวชิาชีพ    
  วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช 43 หน่วยกติ 
  - วชิาชีพบงัคบั 34 หน่วยกิต 
932-210  การจดัการทรัพยากรดิน  3(2-3-4) 
  Soil Resource Management 
932-211  พฤกษศาสตร์  3(2-3-4) 
  Botany 
932-212  สรีรวทิยาพืช  3(2-3-4) 
  Plant Physiology 
932-213  เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช  3(2-3-4) 
  Plant Production Technology and Management 
932-300  สัมมนา  1(0-2-1) 
  Seminar 
932-310  อารักขาพืช  3(2-3-4) 
  Plant Protection 
932-311  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช  3(2-3-4) 
  Plant Tissue Culture  
932-312  หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช  3(2-3-4) 
  Principles of Plant Genetic Engineering 
932-313  การผลิตพืชเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
  Economic Plant Production 
932-314  เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช   3(2-3-4) 
  Plant Postharvest Technology 
932-315  การปรับปรุงพนัธ์ุพืช  3(2-3-4) 
  Plant Breeding 
934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร  3(2-3-4) 
  Information Technology in Agriculture 
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 - วชิาชีพเลือก  ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Agricultural Science and Technology 
932-411  เทคโนโลยโีพรโทพลาสต ์  3(2-3-4) 
  Protoplast Technology 
932-412  การประยกุตใ์ชโ้ฟลไซโทเมทรีทางการเกษตร  3(2-3-4) 
  Application of Flow Cytometry in Agriculture 
932-413  การถ่ายยนีในพืช  3(2-3-4) 
  Plant Gene Transfer 
932-414  การจดัการธาตุอาหารพืช   3(2-3-4) 
  Plant Nutrient Management 
932-415  การขยายพนัธ์ุพืช  3(2-3-4) 
  Plant Propagation 
932-416  การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั  3(2-3-4) 
  Ornamental Plant Production 
932-417  การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  3(2-3-4) 
  Modern Technology in Plant Production  
932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า  3(2-3-4) 
  Precision Agriculture 
932-419  เกษตรธรรมชาติ  3(2-3-4) 
  Natural Farming 
932-420  การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  3(2-3-4) 
  Economic Mushroom Production 
932-421  นิเวศวทิยาของแมลง  3(2-3-4) 
  Insect Ecology 
932-422  กีฏวทิยาทางการเกษตร  3(2-3-4) 
  Agricultural Entomology 
932-451  การจดัการของเสียทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  Agricultural Waste Management 
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 วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ 46 หน่วยกติ
 - วชิาชีพบงัคบั 37  หน่วยกิต 
932-230  สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1  3(2-3-4) 
   Animal Physiology and Anatomy I 
932-231  หลกัการเล้ียงสัตว ์  3(3-0-6) 
  Principles of Animal Husbandry 
932-232  หลกัโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว ์  3(2-3-4) 
  Principles of Animal Nutrition and Feeding 
932-233  สุขศาสตร์สัตว ์  3(3-0-6) 
  Animal Hygiene 
932-300   สัมมนา  1(0-2-1) 
  Seminar 
932-330  พนัธุศาสตร์สัตวแ์ละการปรับปรุงพนัธ์ุ  3(3-0-6) 
   Animal Genetics and Improvement 
932-331  เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก  3(2-3-4) 
  Poultry Production Technology 
932-332  มาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑส์ัตวป์ลอดภยั  3(3-0-6) 
  Standard Farms and Safety of Animal Products 
932-333   เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว ์  3(2-3-4) 
   Animal Reproductive Biotechnology   
932-334   เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว ์  3(2-3-4) 
   Animal Feed Production Technology   
932-335  เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม  3(2-3-4) 
  Beef and Dairy Production Technology 
932-336  เทคโนโลยกีารผลิตสุกร  3(2-3-4) 
  Swine Production Technology 
934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร  3(2-3-4) 
  Information Technology in Agriculture 
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 - วชิาชีพเลือก  ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต 
932-337    เทคโนโลยกีารผลิตแพะ  3(2-3-4) 
  Goat Production Technology 
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  1-3(x-y-z) 
   Special Topics in Agricultural Science and Technology  
932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า  3(2-3-4) 
  Precision Agriculture 
932-430   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2  3(2-3-4) 
   Animal Physiology and Anatomy II 
932-431   โภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง  3(2-3-4) 
   Ruminant Nutrition 
932-432  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์  3(3-0-6) 
  Animal Production Biotechnology 
932-433   เทคโนโลยกีารจดัการของเสียจากการเล้ียงสัตว ์  3(3-0-6) 
   Animal Waste Management Technology    
932-434   การจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ์  3(3-0-6) 
   Animal Industrial Management  
932-435  เทคโนโลยเีน้ือสัตว ์  3(3-0-6) 
  Meat Science Technology 
932-436  สัตววทิยา  3(3-0-6) 
  Zoology 
932-437  เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้  3(3-0-6) 
  Grassland Management Technology 
932-438  การจดัการทรัพยากรสัตว ์  3(3-0-6) 
  Animal Resource Management  
932-439  เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว ์  3(3-0-6) 
  Slaughtering Technology 
932-440  การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่  3(3-0-6) 
  New Economic Animal Production 
932-441  พนัธุวศิวกรรมสัตว ์  3(2-3-4) 
   Animal Genetic Engineering 
932-442  การเล้ียงผึ้ง  3(3-0-6) 
  Apiculture  
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 วชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์ 43 หน่วยกติ 
 - วชิาชีพบงัคบั 28 หน่วยกิต 
932-250  เทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา  3(2-3-4) 
  Applied Techniques in Microbiology    
932-251  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 1  3(2-3-4) 
  Applied Microbiology for Agriculture I  
932-252  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 2  3(2-3-4) 
  Applied Microbiology for Agriculture II  
932-300  สัมมนา  1(0-2-1) 
  Seminar 
932-350  เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับการเพาะเล้ียงทางน ้า  3(2-3-4) 
  Microbial Technology for Aquaculture 
932-351  เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววทิยา  3(2-3-4) 
  Analytical Techniques in Food Microbiology 
932-352  พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้  3(2-3-4) 
  Basic Genetic Engineering  
932-353  จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
  Industrial Microbiology 
932-354  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพืชและจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
  Plant-Microbes Interaction 
934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร  3(2-3-4) 
  Information Technology in Agriculture 
 
 - วชิาชีพเลือกไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร  1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Agricultural Science and Technology 
932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า  3(2-3-4) 
  Precision Agriculture 
932-450  ชีววทิยาของเห็ด  3(2-3-4) 
  Mushroom Biology 
932-451  การจดัการของเสียทางการเกษตร  3(3-0-6) 
  Agricultural Waste Management 
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932-452  เทคโนโลยรีะดบัโมเลกุล  3(2-3-4) 
  Molecular Technology 
932-453  การติดเช้ือจุลินทรียแ์ละวทิยาภูมิคุม้กนั  3(2-3-4) 
  Microbial Infections and Immunity 
932-454  เทคโนโลยีเอนไซม์  3(2-3-4) 
  Enzyme Technology 
932-455  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  3(2-3-4) 
  Environmental Microbiology 
932-456  ชีวสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Bioinformatics 
932-457  เทคโนโลยกีารหมกัจุลินทรีย ์  3(2-3-4) 
  Microbial Fermentation Technology  
932-458   ปรสิตวทิยา  3(2-3-4) 
  Parasitology 
932-459  ไวรัสวทิยา  3(2-3-4) 
  Virology 
932-460  ชีวเคมีวเิคราะห์  3(3-0-6) 
  Analytical Biochemistry 
 
 ค. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 
 ง. หมวดวชิาฝึกงานและโครงงานนักศึกษาหรือสหกจิศึกษา 7   หน่วยกติ 

  นกัศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดงัน้ี 
แผนที ่ 1  ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา 7 หน่วยกติ 

932-301   ฝึกงาน   ไม่นอ้ยกวา่  300  ชัว่โมง 
932-401   โครงงานนกัศึกษา 1    1(0-3-0) 
932-402   โครงงานนกัศึกษา 2      6(0-18-0) 

แผนที ่ 2  สหกจิศึกษา 7 หน่วยกติ 
932-403    สหกิจศึกษา 1    1(1-0-2) 
932-404    สหกิจศึกษา 2    6(0-36-0) 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาทีใ่ช้ในหลกัสูตรและหน่วยกติ 
ความหมายของรหัสประจ าวชิา 
 รหสัประจ าวชิาประกอบดว้ยตวัเลข 6 หลกั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 หลกั โดยมี
เคร่ืองหมายขีดคัน่ (-) อยูร่ะหวา่งตวัเลขสองกลุ่ม โดยมีรายละเอียดของรหสัประจ าวชิา ดงัน้ี 
 เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง  รหัสคณะ ภาควชิา/สาขาวชิา  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 926, 935, 936 หมายถึง   รายวชิาของคณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ 
 921, 923 หมายถึง   รายวชิาสาขาวชิาเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 932 หมายถึง   รายวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

และสาขาวชิาทรัพยากรประมงและชายฝ่ัง 
    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 934  หมายถึง   รายวชิาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุตแ์ละสารสนเทศ 
    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 937  หมายถึง   รายวชิาสาขาวชิาเคมีประยกุต ์  
   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
เลขรหัส  ตัวที ่4  
 เลข 0 หมายถึง  รายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปและรายวชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 เลข 1-4 หมายถึง  ชั้นปีระดบัปริญญาตรี 
 เลข 5-6 หมายถึง  ชั้นปีระดบัปริญญาโท 
 เลข 7-9 หมายถึง  ชั้นปีระดบัปริญญาเอก 
เลขรหัส  ตัวที ่5  
 เลข 0  หมายถึง วชิาพื้นฐานเกษตร/วชิากลาง 
 เลข 1-2 หมายถึง วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
 เลข 3-4 หมายถึง วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์
 เลข 5-6 หมายถึง วชิาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย ์
เลขรหัส  ตัวที ่6 หมายถึง ล าดับวชิา 

ความหมายของจ านวนหน่วยกติ 
 เลขตวัท่ี 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตวัท่ี 2 หมายถึง จ านวนชัว่โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตวัท่ี 3 หมายถึง จ านวนชัว่โมงปฏิบติัต่อสัปดาห์ 
 เลขตวัท่ี 4 หมายถึง จ านวนชัว่โมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
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ในค าอธิบายรายวชิาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยูใ่ตช่ื้อของรายวชิา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดงัน้ี 
1. รายวชิาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแลว้ ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะตอ้งเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะตอ้งไดรั้บระดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ D หรือ ไดส้ัญลกัษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite) หมายถึง รายวิชาท่ีผู ้ลงทะเบียนรายวิชาหน่ึง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะไดร้ะดบัขั้นใด ๆ ก็ได ้อน่ึงการท่ีรายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความวา่รายวชิา A จะตอ้งเป็นรายวชิาบงัคบัเรียนร่วมของรายวชิา B ดว้ย 
 3. รายวชิาบังคับเรียนควบกนั (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูล้งทะเบียนเรียนรายวชิาหน่ึง ๆ จะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นคร้ังแรก โดยตอ้งไดรั้บการประเมินผลดว้ยการท่ี
รายวิชา B เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนัของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนั
ของรายวิชา B โดยอตัโนมติั และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบงัคบัเรียนควบกนัในทั้งสองแห่งโดย
สลบัช่ือกนั 
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3.2 แสดงแผนการศึกษา 
1) วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช (135 หน่วยกติ) 

 
ปีที ่1  

ภาคการศึกษาที ่ 1 
  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
932-071 หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม 1 1(0-3-0) 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
935-xxx รายวชิาพลศึกษา 1(0-2-1) 
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
937-021 หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-022 ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) 

 รวม 17(12-13-26) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-001 ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 
932-051 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า 1(0-2-1) 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 

 รวม 21(18-8-37) 
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ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
932-200 ปฏิบติังานฟาร์ม 2 1(0-3-0) 
932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 3(2-3-4) 
932-210 การจดัการทรัพยากรดิน 3(2-3-4) 
932-211 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 17(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-xxx    วชิาเลือกทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-212 สรีรวทิยาพืช 3(2-3-4) 
932-213 เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช   3(2-3-4) 
932-274     พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
936-xxx กลุ่มวชิาเลือกทางภาษา 3(3-0-6) 
937-018 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-4) 

 รวม 19(15-12-30) 
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ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-310 อารักขาพืช 3(2-3-4) 
932-311 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช   3(2-3-4) 
932-312 หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช 3(2-3-4) 
932-313 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
934-017 สถิติพื้นฐาน   3(2-2-5) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม  3(3-0-6) 
932-001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
932-302 วธีิวจิยัทางการเกษตร 3(2-3-4) 
932-300 สัมมนา 1(0-2-1) 
932-314 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช 3(2-3-4) 
932-315 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
934-381 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-4) 

 รวม 20(13-16-31) 
 
ภาคฤดูร้อน 

932-301  ฝึกงาน            ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 
แผนที ่1 ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 
  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
926-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 1(0-3-0) 
932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 11(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

 รวม 9(x-y-z) 
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ปีที ่4 
แผนที ่2 สหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 
  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
926-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
932-403 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 
932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 14(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-36-0) 
 รวม 6(0-36-0) 
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2) วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ (138 หน่วยกติ)   
 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
932-071 หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม 1 1(0-3-0) 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
935-xxx รายวชิาพลศึกษา 1(0-2-1) 
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
937-021 หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-022 ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) 

 รวม 17(12-13-26) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-001 ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 
932-051 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า 1(0-2-1) 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 

 รวม 21(18-8-37) 
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ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
932-200 ปฏิบติังานฟาร์ม 2 1(0-3-0) 
932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 3(2-3-4) 
932-230 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1 3(2-3-4) 
932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 3(3-0-6) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
921-011 รวม 17(x-y-z) 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-xxx    วชิาเลือกทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-232    หลกัโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว ์ 3(2-3-4) 
932-233    สุขศาสตร์สัตว ์  3(3-0-6) 
932-274     พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
936-xxx กลุ่มวชิาเลือกทางภาษา 3(3-0-6) 
937-018 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-4) 

 รวม 19(16-9-32) 
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ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-330 พนัธุศาสตร์สัตวแ์ละการปรับปรุงพนัธ์ุ 3(3-0-6) 
932-331    เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก 3(2-3-4) 
932-334    เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว ์ 3(2-3-4) 
932-335 เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม 3(2-3-4) 
932-xxx   วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
934-017 สถิติพื้นฐาน   3(2-2-5) 
xxx-xxx   วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม  3(3-0-6) 
932-001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
932-302 วธีิวจิยัทางการเกษตร 3(2-3-4) 
932-332 มาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑส์ัตวป์ลอดภยั  3(3-0-6) 
932-333 เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว ์ 3(2-3-4) 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
932-336    เทคโนโลยกีารผลิตสุกร  3(2-3-4) 
934-381 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-4) 

 รวม 22(16-14-36) 
 
ภาคฤดูร้อน 

932-301  ฝึกงาน       ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 
แผนที ่1 ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 
  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
926-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
932-300 สัมมนา 1(0-2-1) 
932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 1(0-3-0) 
932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 12(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่ 2 

 รายวชิา จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

 รวม 9(x-y-z) 
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ปีที ่4 
แผนที ่2 สหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 
  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
926-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
932-300 สัมมนา 1(0-2-1) 
932-403 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 
932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
932-xxx    วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 15(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่ 2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-36-0) 
 รวม 6(0-36-0) 
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3) วชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์  (135 หน่วยกติ) 
 

ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-004 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
932-071 หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0) 
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม 1 1(0-3-0) 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
935-xxx รายวชิาพลศึกษา 1(0-2-1) 
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
937-021 หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-022 ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) 

 รวม 17(12-13-26) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-001 ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 
932-051 จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า 1(0-2-1) 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
937-013 เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 

 รวม 21(18-8-37) 
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ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
932-200 ปฏิบติังานฟาร์ม 2 1(0-3-0) 
932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 3(2-3-4) 
932-250 เทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 
932-251 การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 1 3(2-3-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 17(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

925-xxx วชิาเลือกทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 
932-252 การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 2 3(2-3-4) 
936-xxx กลุ่มวชิาเลือกทางภาษา 3(3-0-6) 
932-274     พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
937-018 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-4) 

 รวม 17(13-9-29) 
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ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-350 เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับการเพาะเล้ียงทางน ้า 3(2-3-4) 
932-351 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 
932-352 พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้  3(2-3-4) 
932-354 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพืชและจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) 
934-017 สถิติพื้นฐาน   3(2-2-5) 
932-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
932-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 

 รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม  3(3-0-6) 
932-302 วธีิวจิยัทางการเกษตร 3(2-3-4) 
932-353 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 
932-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
932-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
934-002 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
934-381 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-4) 

 รวม 21(x-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน 

932-301 ฝึกงาน       ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 
แผนที ่1 ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 
  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
926-433 ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
932-300 สัมมนา 1(0-2-1) 
932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 1(0-3-0) 
932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 
932-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 15(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-402 โครงงานนกัศึกษา 2 6(0-18-0) 
 รวม 6(0-18-0) 
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ปีที ่4 
แผนที ่2 สหกจิศึกษา 

ภาคการศึกษาที ่1 
  จ านวนหน่วยกติ 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
926-433 ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 
932-300 สัมมนา 1(0-2-1) 
932-403 สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 

 932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 
932-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 

 รวม 15(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

  จ านวนหน่วยกติ 
(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-36-0) 
 รวม 6(0-36-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 
 Life Science Physics 

 หน่วยและการวดัทางชีวภาพ  แรงและการเคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต งานและพลงังานในทาง
ชีวภาพ กลศาสตร์ของไหลในระบบส่ิงมีชีวิต ความร้อนและอุณหภูมิระบบส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์คล่ืน แสง 
เสียงต่อส่ิงมีชีวติ ไฟฟ้าและแม่เหล็กในทางชีวภาพ นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อส่ิงมีชีวติ 

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

 
921-012 ปฏิบัติการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1(0-3-0) 
 Life Science Physics Laboratory 
 หน่วยและการวดั กราฟและสมการ การตกอยา่งอิสระของวตัถุภายใตแ้รงโน้มถ่วง พลงังาน
ศกัย ์การหาค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว ความตึงผิวของของเหลว การน าความร้อน การแผรั่งสีของ
สารกมัมนัตรังสี การเกิดภาพของเลนส์และการหาความยาวโฟกสั ทศันศาสตร์ อุปกรณ์วดัพื้นฐานทางไฟฟ้า 
สนามไฟฟ้า 
 Unit and measurement; graph and equation; free fall; potential energy; viscosity of fluid; 
surface tension of fluid; heat conduction; radiation of radioactivity; image from lens and focal length; optical 
instruments; basic electrical measurement equipments; electric field   
 
925-001 ทกัษะชีวติ  3(3-0-6) 

Life Skills 
ทักษะชีวิตท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั โดยเน้นทักษะการคิด ภาวะการเป็นผู ้น า 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสังคม  จรรยาบรรณมนุษย ์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญัต่อ
มนุษย ์ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมืองการปกครอง การมีจิตสาธารณะและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 Skills for everyday living; critical thinking and leadership; relationship between man and 
society; ethics, philosophy and religion as part of the human experience; theories of sufficient economy; 
political and governance law; public mind and environmental conservation   
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925-002 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
 ความหมายและความส าคญัของกฎหมาย  ลักษณะและประเภทของกฎหมาย  และความรู้

พื้นฐานเก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กฎหมายอาญา  กฎหมายวธีิสบญัญติั  กฎหมายมหาชน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ชีวิตประจ าวนัเพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายในระดบัพื้นฐานเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิต
อยา่งปกติสุขไดใ้นสังคม 

Definition and significance of law; different types of law and their features; fundamentals of 
constitution; civil and commercial law, criminal law, procedural law, public law for healthy living in their 
society 

 
925-003 เอเชียศึกษา  3(3-0-6) 

 Asian Study  
ประวติัความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ วฒันธรรม  

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ทั้งทางดา้นการคา้และการทูต โครงการความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ การรวมกลุ่มและความขดัแยง้ในภูมิภาค 

 The history of countries in Asia, landscape, geography, culture, economy, society, politics 
and international relationship both in commercial and diplomatic aspect; international cooperation projects; 
unity and conflict in the region 
 
925-004 สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 

Healthy Body and Mind 
 สุขภาวะแบบองคร์วม  การดูแลสุขภาพกายและจิต  การพฒันาบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
 Holistic health; physical and mental health care; personality development; enhancement of 
emotional quotient and aesthetic appreciation 
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926-433 ธุรกจิและการจัดการสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
 Business and Agricultural Product Management  

บทบาทของสินค้าเกษตรต่อเศรษฐกิจไทย ระบบธุรกิจเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรของ
ประเทศ การบริหารจดัการในภาคการผลิต การแปรรูป การลงทุนในธุรกิจเกษตร การบริหารการตลาดและกล
ยทุธ์การตลาดสินคา้เกษตร ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจเกษตร 
การคา้สินคา้เกษตรในตลาดโลก 

Role of agricultural products on Thai economy; Thai agribusiness and agricultural marketing 
systems; production management; agribusiness investment; agricultural marketing management and 
marketing strategy; agricultural futures markets; the environment factors affecting agribusiness management; 
agricultural world trade 

 
926-372 การจัดการธุรกจิฟาร์ม  3(3-0-6) 
 Farm Business Management 

ประยุกต์หลกัทางเศรษฐศาสตร์และการจดัการเพื่อใช้ในการจดัการธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์
และวางแผนการท าฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การบนัทึกขอ้มูลและท าบญัชีฟาร์ม การวดัผล
ส าเร็จในการด าเนินธุรกิจฟาร์ม การวางแผนการใชท้รัพยากรในฟาร์มอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจฟาร์ม สินเช่ือการจดัการฟาร์ม การจดัการฟาร์มภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน 

Application of economic and management concepts to farm business management; analysis 
and plan on farming; farm planning and budgeting; farm recording and accounting; measurement on the 
success of farm operation; effective planning on using farm resource; factors affecting farm business 
operation; business farm credit; farm management under risk and uncertainty 
 
932-001 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3) 

Co-Curricular Activities I  
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์

เป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้ งในสาขาวิชา และหรือ
ระหวา่งสาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; team working within and/or 
across disciplines under the supervision of advisors 
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932-051 จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 
 Microbiology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932–071 หลกัชีววทิยา 

รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์  ศึกษาเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย พันธุศาสตร์และ 
การเจริญเติบโต การจดัจ าแนกจุลินทรีย์  จุลินทรีย์ก่อโรค ภูมิคุ้มกันของร่างกายท่ีต่อตา้นจุลินทรียก่์อโรค 
การควบคุมจุลินทรียโ์ดยวิธีทางกายภาพและเคมี จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อมและการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

General morphology of microorganisms; study of bacteria in metabolism; genetic and 
growth; classification of microorganisms; pathogenic microorganisms; body immunology against pathogenic 
microorganisms; physical and chemical controlling of microorganisms; environmental microbiology and 
application for environment resolution 

 
932-052  ปฏิบัติการจุลชีววทิยา  1(0-3-0) 
   Microbiology Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววทิยาหรือเรียนควบคู่กนั 

 แนะน าการใช้ห้องปฏิบติัการชีววิทยา การใช้กลอ้งจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและ
การฆ่าเช้ือ เทคนิคทางจุลชีววทิยา การยอ้มสีแบคทีเรีย ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์การศึกษาเช้ือรา ยสีต ์
สาหร่าย การท าลายและการยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์การตรวจนบัจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม 

Introduction to the use of microbiological laboratory; the use of microscope; media 
preparation and sterilization; microbiological technique; bacteria staining; studying microbial growth; study 
of fungi yeast and algae; destruction and inhibition of microbial growth; enumeration of microorganism in 
environment 
 
932-071 หลกัชีววทิยา  2(2-0-4) 
 Principles of Biology 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงสร้างเซลล์ และหน้าท่ี การแบ่งเซลล์ อวยัวะและระบบต่าง ๆ  
ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม 

Biological science; cell structure and function; cell division; organs and body system; 
genetic transfer; classification of living organisms; ecology and environment 
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932-072  ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา  1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา หรือเรียนควบคู่กนั 
 กลอ้งจุลทรรศน์ เซลล์และโครงสร้างเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ดว้ยแสง อวยัวะและ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ 
 Microscopy; cell and cell structure; cell division; photosynthesis; organs and body systems; 
genetic transfers; classification of living organisms 
 
932-100 ปฏิบัติงานฟาร์ม 1 1(0-3-0) 
 Farm Practical Training I 

การปฏิบติัดูแลการผลิตในห้องปฏิบติัการและในฟาร์มทางดา้นพื้นฐานการผลิตพืช สัตว ์และ
จุลินทรีย ์

Practical training in laboratory and farm for basic production of plants, animals and 
microorganisms 
 
932-200 ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-0) 
 Farm Practical Training II 

การปฏิบติัท่ีเขม้ขน้ในการดูแลการผลิตในห้องปฏิบติัการและในฟาร์มทางด้านการผลิตพืช 
สัตว ์และ จุลินทรีย ์การฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 

Intensively practical training in laboratory and farm for production of plants, animals and 
microorganisms; fieldwork practice 
 
932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 3(2-3-4) 
 Agricultural Biotechnology 
 หลกัการ ความหมาย ขอบเขต และวิวฒันาการของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้และ
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่ อเพิ่มผลผลิตทั้ งทางด้านจุลินทรีย์ พืช  และสัตว์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยชีีวภาพในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
 Principles, meaning, scope and evolution of biotechnology; application and role of 
biotechnology for improving productivity of microbes, plants and animals; application of biotechnology in 
bio-processing of agricultural products; safety aspects of agricultural biotechnology 
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932-210 การจัดการทรัพยากรดิน 3(2-3-4) 
Soil Resource Management 
การจ าแนกดินในประเทศไทย  สมบติั  ความอุดมสมบูรณ์  การเก็บตวัอย่างและการวิเคราะห์

ธาตุอาหาร  การฟ้ืนฟูและการปรับปรุงดิน  เทคนิค วิธีการในการจดัการดินในพื้นท่ีต่าง ๆ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดินและพืช  มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

Soil classification in Thailand; properties and fertilities of soil; soil sampling and analyzing 
of soil nutrients; soil reclamation and improvement; technologies and methods for soil management in 
different areas; relationship between plant and soil; field trip study  

 
932-211 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 

Botany 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา, 932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  

โครงสร้าง องคป์ระกอบ และหนา้ท่ีขององคป์ระกอบท่ีส าคญัของพืช การจดัจ าแนก สัณฐาน
วทิยา และประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางพฤกษศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืช 

Functional studies of plant structure and its organization; classification, morphology and 
applications of botanical knowledge for plant production 

 
932-212 สรีรวิทยาพืช 3(2-3-4) 

Plant Physiology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา, 932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 

กระบวนการต่าง ๆ ภายในพืชท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตและพฒันาการของพืช  สารควบคุม
การเจริญเติบโต  และการประยกุตใ์ชส้ารดงักล่าวเพื่อควบคุมกระบวนการภายในพืช  

Plant internal processes relating to plant growth and development, growth regulators; 
applications of the growth regulator to control plant internal processes 
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932-213 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช 3(2-3-4) 
Plant Production Technology and Management 

 การเตรียมพื้นท่ีปลูก การเพาะปลูก การเตรียมตน้กลา้ การเลือกใช้วสัดุปลูกและประชากรพืช 
ท่ีเหมาะสมเพื่อการสร้างผลผลิตสูงสุด  การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว  การจดัการผลผลิตและการตลาดของผลไม ้
พืชยนืตน้และพืชป่าไมท่ี้มีความส าคญัทางเศรษฐกิจในภาคใต ้มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Preparing plantation area; cultivating; seedling preparation; selection of planting materials 
and plant population for maximizing farm products; maintenance; harvesting; products management and 
marketing of fruit; economic perennial and wild plants in southern Thailand; field trip study 
 
932-230 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว์ 1 3(2-3-4) 
 Animal Physiology and Anatomy I 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา, 932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
 โครงสร้างอวยัวะและกายวิภาคของสัตว ์ เนน้จุลกายวิภาคระดบัเซลล ์ เปรียบเทียบหนา้ท่ีทาง
สรีรวทิยาของระบบต่าง ๆ ระหวา่งสัตวก์ระเพาะรวมและสัตวก์ระเพาะเด่ียว 
 Organ structures and anatomy of animal emphasizing on cellular microanatomy; comparison 
of physiological functions of the systems between ruminant and non-ruminant 
 
932-231 หลกัการเลีย้งสัตว์ 3(3-0-6) 
 Principles of Animal Husbandry 
 ประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจของการเล้ียงสัตว์ การตอบสนองของสัตว์ต่อ
สภาพแวดลอ้ม การปรับปรุงพนัธ์ุ โภชนศาสตร์สัตว ์การจดัการและการเล้ียงดู การแปรรูป การจดัจ าหน่าย และ
การพฒันาการเล้ียงสัตวใ์นประเทศไทย 
 Benefit and economic importance of animal production; response of animals to environment; 
breeding; animal nutrition; management; processing; distribution and development of livestock farming in 
Thailand 
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932-232 หลกัโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ 3(2-3-4) 
 Principles of Animal Nutrition and Feeding 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์

องคป์ระกอบของอาหารสัตว ์กระบวนการน าอาหารและธาตุอาหารไปใชป้ระโยชน์ในร่างกาย
ทั้ งสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเด่ียว ประเภท ชนิด และแหล่งวตัถุดิบ การค านวณสูตรอาหาร   
การผสมอาหาร  หลกัการและวธีิการใหอ้าหารแก่สัตวต์ามประเภทและอาย ุ

Components of animal feeds; processes of feeding ruminant and non-ruminant; raw material 
resources and types; feed formula calculation, feed mixing; principles and methods of animal feeding 
according to their type and age 

 
932-233 สุขศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 

Animal Hygiene 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์

ธรรมชาติของโรคสัตว ์หลกัการสุขาภิบาลในการเล้ียงสัตว ์การจดัการป้องกนัและควบคุม 
การเกิดโรค ปัญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตวเ์ล้ียง ลกัษณะอาการ การวินิจฉัยและการจ าแนกโรค การบ าบดั
อยา่งง่าย เทคนิคการใชย้า และยาพื้นฐานท่ีใชใ้นฟาร์ม 

Nature of animal diseases; hygienic principles for animal husbandry; disease protection 
management and animal disease control; economic problems of the diseases; symptoms; diagnosis and 
disease classification; simple therapy; techniques of using drugs and  basic drugs application in farm 
 
932-250    เทคนิคประยุกต์ทางจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 

Applied Techniques in Microbiology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววทิยา, 932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  
 หลักการและการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยา เทคนิคต่าง ๆ เพื่องานวิจยัทางด้าน 
จุลชีววทิยา  

Principles and applications of instrument in microbiology; techniques for microbiological 
research     
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932-251   การประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์ทางการเกษตร 1 3(2-3-4) 
Applied Microbiology for Agriculture I 

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววิทยา, 932-052 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา 
ไวรัสและแบคทีเรียที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร โรคพืชที่ส าคญัที่มีสาเหตุจากไวรัส และ

แบคทีเรีย การประยุกต์ใช้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียเพื ่อการเกษตรและส่ิงแวดลอ้มในดา้นการส่งเสริม 
การเจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงพนัธุ์พืชและสัตว ์การควบคุมศตัรูพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ การประยุกต์ใช้ในดา้นอุตสาหกรรมเกษตร การประ เมิน 
ความเส่ียงและความปลอดภยัทางชีวภาพ 

Virus and bacteria associated with agriculture; an importance of plant diseases caused by 
virus and bacteria; application of virus and bacteria for agriculture and environment  in promoting of 
plant growth, plant and animal breeding, plant pest control, soil fertility; improvement of environment 
and ecology, application in agro-industry, risk assessment and biosafety 

  
932-252    การประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์ทางการเกษตร 2 3(2-3-4) 

Applied Microbiology for Agriculture II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววิทยา, 932-052 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา, 
932-251  การประยุกต์ใช้จุลินทรียท์างการเกษตร 1 
ยีสต์ รา และ แอคติโนมยัซีสที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร การเจริญเติบโตและการพฒันา 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย ์การควบคุมทางชีวภาพ จุลินทรียที์่ส าคญัต่อดินและธาตุอาหารพืช  
ไมคอร์ไรซา ราเอนโดไฟต์ สารเมแทบอไลต์จากจุลินทรีย ์ บทบาทของจุลินทรียต์่ออาหารสัตว ์โรคพืช 
ที ่ส าคญัที ่มีสาเหตุจากยีสต์ รา และแอคติโนมยัซีส ห ัวขอ้ที ่น่าสนใจในปัจจุบนัทางจุลชีววิทยาทาง
การเกษตร 
 Yeast, fungi and actinomycetes associated with agriculture; growth and development; 
plant-microbe interactions; biological control; importance of microorganisms for soil fertility and plant 
nutrition; mycorrhiza; endophytic fungi; microbial metabolites; roles of microbe on feed; important plant 
diseases caused by yeasts, fungi and actinomycetes; currently  interesting topics  in  agricultural 
microbiology 
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932-274  พนัธุศาสตร์  3(3-0-6) 
  Genetics 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา  

  ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิตตั้ งแต่ระดับตัวตนจนถึงระดับประชากร           
การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมในส่ิงมีชีวติ สารพนัธุกรรม โรคทางพนัธุกรรม การประยกุตใ์ชพ้นัธุศาสตร์
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

  Basic knowledge of genetic in organisms from individual to population level; heredity in 
organisms; genetic materials; genetic disorder; application of genetics in biological science 

 
932-275  ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์  1(0-3-0) 
  Genetics Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พนัธุศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กนั 

  การทดลองเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะในพืช แมลงหวี่และจุลินทรีย์ การใช้สถิติประเมิน  
ผลการทดลองทางพนัธุศาสตร์ 

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

 
932-300 สัมมนา 1(0-2-1) 

Seminar 
การศึกษาคน้ควา้ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารงานวิจยัทางวิชาการเพื่อจดัท า

รายงานและน าเสนอต่อท่ีประชุม โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Study research articles, analyze and collect information to make a report and present in a 

meeting under counseling by advisor 
 
932-301 ฝึกงาน   ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง. 
 Practical Training  
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3       
 การฝึกงานในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา 
ท่ีศึกษา ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง มีอาจารยท่ี์ปรึกษานิเทศการฝึกงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน การนิเทศ 
และรายงานการฝึกงาน 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 
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932-302 วธีิวจัิยทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Research Methods in Agriculture 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 934-017 สถิติพื้นฐาน 

การก าหนดปัญหาและวตัถุประสงค์ในการวิจยัทางชีวภาพ แผนการทดลองและเทคนิค 
ในการเตรียมการทดลอง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และการใชโ้ปรแกรมทางสถิติ การแปลผลขอ้มูล 
การเขียนรายงานผลการทดลอง และการน าเสนอผลการวจิยั 

Determination of research problems and aims for biological researches; experimental design 
and experiment preparation techniques, methods for data collecting; statistical analysis and application of 
statistical program; data interpretation and report presentation 
 
932-310 อารักขาพืช 3(2-3-4) 
 Plant Protection 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-211 พฤกษศาสตร์  
 ความส าคญัและชนิดของวชัพืช โรคพืช แมลงศตัรูและสัตวศ์ตัรูพืช ความสัมพนัธ์ระหวา่งพืช
และศตัรูพืช หลกัการและวธีิการจดัการศตัรูพืชท่ีเหมาะสม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 Importance and types of weeds; plant diseases; insect pests and animal pests; plant-pest 
interaction; principles and methods for plant pest management; field trip study 
 
932-311  การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือพืช 3(2-3-4) 
 Plant Tissue Culture  
 หลกัการและทฤษฎีการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช ปัจจยัสภาวะและรูปแบบต่าง ๆ ของการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อ การประยุกต์ใช้การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อด้านการปรับปรุงพนัธ์ุ การขยายพนัธ์ุพืช การผลิตสารทุติยภูมิ  
การผลิตพืชเชิงอุตสาหกรรม การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
 Principles and theories of plant tissue culture; factors, conditions and types of plant tissue 
culture; application in plant genetic improvement; plant micropropagation; plant secondary production; plant 
production for industry; plant genetic conservation 
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932-312 หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช 3(2-3-4) 
 Principles of Plant Genetic Engineering 

ชนิดของดีเอ็นพาหะ การสกดัดีเอ็นเอจากพืช  การดดัแปลงดีเอ็นเอ การน าดีเอ็นเอเขา้สู่เซลล์
เจา้บา้น วิธีคดัแยกโคลนท่ีสนใจ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคและเคร่ืองมือ 
ท่ีส าคญัทางชีวโมเลกุล การประยกุตใ์ชก้ารโคลนยนีดา้นการเกษตร  

Type of cloning vector;  plant  DNA extraction;  DNA manipulation; introduction of DNA 
into host cells; methods for cloning and identification genes; polymerase chain reaction technique; important 
technique and tools in molecular biology;  application of gene cloning for agriculture 
 
932-313 การผลติพืชเศรษฐกจิ 3(3-0-6) 

Economic Plant Production 
 ประเภทของพืชเศรษฐกิจ การผลิตและการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การเลือกและ 
การเตรียมพื้นท่ีปลูก การปลูกและการดูแลจดัการ การเก็บเก่ียวผลผลิต การแปรรูปขั้นตน้ ระบบการตลาด  
ของขา้ว ยางพารา และปาลม์น ้ามนั 
 Type of economic plants; economic plant production and its planning; land selection and 
preparation; planting and management; harvesting; processing; marketing system of rice, rubbers and oil palm 
 
932-314 เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วพืช  3(2-3-4) 

Plant Postharvest Technology 
ปัจจัยก่อนการเก็บ เก่ียว  ดัชนีบ่ งช้ีความบริบูรณ์   วิ ธี เก็บเก่ียว  การควบคุมโรคหลัง 

การเก็บเก่ียว  เทคโนโลยใีนการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม ้ พืชผกั และไมด้อกไมป้ระดบั การประเมินคุณภาพ
หลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบห่อและการขนส่ง 

Preharvest factors; maturity index; harvesting; postharvest disease control; postharvest 
technology for prolonging shelf life of fruits, vegetables and ornamental plants; postharvest quality 
assessment; packaging and transportation 
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932-315 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 
 Plant Breeding 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พนัธุศาสตร์, 932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 

หลักการท่ีใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชทั้ งพืชผสมตัวเองและผสมข้าม  การคัดเลือกพันธ์ุ  
การผสมพนัธ์ุเพื่อสร้างความแปรปรวนในพืช  การคดัเลือกพนัธ์ุภายหลงัการผสมพนัธ์ุ  ก ารผลิตลูกผสมและ
การผสมระหว่างสกุล  การปรับปรุงประชากรพืช  การปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วยวิธีมาตรฐานและวิธีทาง
เทคโนโลยชีีวภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Principles of plant improvement in self-pollinated and cross-pollinated crops; selection; 
breeding to create plant mutation; selection after breeding; cross and inter specific hybridization; plant 
population improvement; genetic improvement of plants by conventional and biotechnological methods; field 
trip study  
 
932-330 พนัธุศาสตร์สัตว์และการปรับปรุงพนัธ์ุ 3(3-0-6) 
 Animal Genetics and Improvement 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พนัธุศาสตร์, 932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 

พนัธุศาสตร์ของสัตว ์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลผลิต  หลกัการปรับปรุงพนัธ์ุ  ระบบการคดัเลือก
และการผสมพนัธ์ุ  แนวการปรับปรุงพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจของประเทศไทย 

Animal genetics; factors influencing animal production; principles for animal improvement; 
selection systems and mating; selected methods for Thai economic animal improvement 
 
932-331  เทคโนโลยกีารผลติสัตว์ปีก      3(2-3-4) 

Poultry Production Technology 
รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์
ความส าคญัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์ปีก พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ โรงเรือนและ

อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การจดัการฟาร์ม การผลิตสัตวปี์กเชิงอุตสาหกรรม การฟักไข่และการจดัการ
โรงฟัก โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภณัฑส์ัตวปี์ก การตลาดสัตวปี์ก   

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 
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932-332  มาตรฐานฟาร์มและผลติภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย    3(3-0-6) 
Standard Farms and Safety of Animal Products 
มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว ์มาตรฐานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์จากสัตว ์เช้ือจุลินทรีย ์

ท่ีเก่ียวข้องกับโรคในสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์สัตว์ ปัญหาของการใช้ยาและสารเคมีในการเล้ียงสัตว์ การตรวจ
ผลิตภณัฑส์ัตว ์หลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี กรรมวธีิการผลิตท่ีดี 

Standard of animal farming; standard and safety of animal products; microorganisms 
associated with disease in animals and animal products; problems of using drugs and chemicals on animals; 
animal product checking; Good Agricultural Practice (GAP); Good Manufacturing Practice (GMP) 
 
932-333 เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว์ 3(2-3-4) 
 Animal Reproductive Biotechnology  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-230 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1 

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพนัธ์ุของสัตวเ์ศรษฐกิจ  การเตรียมพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ  
การเตรียมตวัท าละลายเจือจางน ้ าเช้ือ  การผลิตน ้ าเช้ือสดและน ้ าเช้ือแช่แข็ง  การเก็บรักษาและการตรวจสอบ
คุณภาพ  เทคนิคการฉีดน ้ าเช้ือ  เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์ การ
ยา้ยฝากตวัอ่อน การแยกเพศตวัอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง 

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 
 
932-334 เทคโนโลยกีารผลติอาหารสัตว์      3(2-3-4) 
 Animal Feed Production Technology   

รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-232 หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสัตว ์
การเตรียมและการจดัการวตัถุดิบส าหรับการผลิตอาหารสัตว ์การประกอบสูตรอาหารสัตว ์

 การผสมอาหารสัตว ์การแปรรูปอาหารสัตว ์การผลิตอาหารสัตวเ์ชิงอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
ในด้านอาหารสัตว์ การเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว ์การผลิตอาหารสัตวท่ี์ปลอดภยั มาตรฐานอาหารสัตว์และ 
การควบคุมคุณภาพ 

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 
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932-335  เทคโนโลยกีารผลติโคเน้ือและโคนม     3(2-3-4) 
  Beef and Dairy Production Technology 

รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์
ระบบการผลิต พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ  อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน 

การจดัการผลิตโคเน้ือและโคนมเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม 
Production system; breed and breeding improvement; feed and feeding; equipment and 

housing; management of industrial beef and dairy production; disease and its control; meat and milk 
productions   
 
932-336 เทคโนโลยกีารผลติสุกร 3(2-3-4) 

Swine Production Technology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์

ความส าคญัของการผลิตสุกร พนัธ์ุและการคดัเลือกพนัธ์ุ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและ  
การให้อาหาร การจดัการฟาร์ม การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม โรคและการป้องกนัก าจดั การจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และการสุขาภิบาล กฎระเบียบเก่ียวกบัธุรกิจการผลิตสุกร การตลาดสุกร 

Importance of swine production; breeding and selection; equipment and housing; feed and 
feeding; farm management; industrial swine production; diseases and prevention; environmental management 
and sanitation; regulations in commercial swine production; swine marketing 

 
932-337 เทคโนโลยกีารผลติแพะ 3(2-3-4) 
 Goat Production Technology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์

ระบบการการผลิต พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ  อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และ
โรงเรือน การผลิตแพะเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม 
 Production system; breed and breeding; feed and feeding; equipment and housing; industrial 
goat production; disease and its control; meat and milk productions   
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932-350 เทคโนโลยจุีลนิทรีย์ส าหรับการเพาะเลีย้งทางน า้ 3(2-3-4) 
 Microbial Technology for Aquaculture 
 โรคติดเช้ือท่ีส าคญัในสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดโรคติดเช้ือ เทคนิคการแยกเช้ือและ
การตรวจสอบ เทคโนโลยีจุลินทรียใ์นการรักษาและป้องกนัโรค เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนและ
สาหร่ายทะเลท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
 Significantly infectious disease of aquatic animals; factors affecting infectious disease;  
techniques for disease identification and diagnostic test; microbial technology in preventing and treating 
disease; economic plankton and seaweed culture technology 
 
932-351 เทคนิคการวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 
 Analytical Techniques in Food Microbiology 

ความส าคญัของจุลินทรียใ์นอาหาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นอาหารและ
การควบคุม จุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดการเส่ือมเสียและอาหารเป็นพิษ ประโยชน์และการวิเคราะห์จุลินทรียใ์น
อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานจุลินทรียใ์นอาหาร 

Importance of microorganisms in food; factors affecting microbial growth in food and its 
control; microorganisms causing food deteriorating and poisoning; benefits and analyses of microorganisms in 
food industry; microorganism standard in food 
 
932-352 พนัธุวศิวกรรมเบื้องต้น 3(2-3-4) 

Basic Genetic Engineering 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

ดีเอน็เอพาหะส าหรับการโคลนยนีในส่ิงมีชีวิตกลุ่มโปรคาริโอตและยคูาริโอต การสกดัดีเอน็เอ
จากส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ให้บริสุทธ์ิ การดดัแปลงดีเอ็นเอดว้ยเอนไซม์ การน าดีเอ็นเอเขา้สู่เซลล์เจา้บา้น วิธีการ
โคลนยีนและการจ าแนก เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีส าคญัทางชีวโมเลกุล 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารโคลนยนีในดา้นการเกษตร  ส่ิงแวดลอ้ม การแพทย ์และอุตสาหกรรม 

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  

 



63 
 

 

932-353 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
 Industrial Microbiology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
 ความส าคญัของจุลินทรียใ์นกระบวนการทางอุตสาหกรรม การคดัแยกและจ าแนกจุลินทรีย ์
การเก็บรักษาจุลินทรีย ์การปรับปรุงสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์กระบวนการผลิตในระดบัห้องปฏิบติัการและระดบั
อุตสาหกรรม การผลิตโปรตีน กรดอินทรีย ์เอทิลแอลกอฮอล์ อาหาร และผลิตภณัฑจ์ากนม การรักษาสภาพของ
เอนไซมแ์ละเซลล ์การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรียใ์นการผลิตน ้าและบ าบดัน ้าเสีย มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Importance of microorganisms in industrial processes; isolation and screening of microbes; 
microbe preservation; strain improvement; production process in laboratory and industry; production of 
proteins, organic acids, ethyl alcohol, food and milk products; enzyme and cell immobilization; utilization of 
microbes for water production and waste-water treatment; field trip study  

 
932-354 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพืชและจุลนิทรีย์ 3(2-3-4) 
 Host-Microbes Interaction 

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างจุลินทรียแ์ละจุลินทรีย ์พืชและจุลินทรีย์ ปฏิสัมพนัธ์แบบพึ่ งพา แบบ
เก้ือกูล และแบบปรสิต ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพืชและจุลินทรียใ์นระดบัโมเลกุล สารส่ือสัญญาณระหว่างเซลล ์
การควบคุมการเกิดโรคจากจุลินทรียด์ว้ยสารส่ือสัญญาณระหวา่งเซลล ์การศึกษาตวัอยา่งทางการเกษตร 

Interactions between microbe-microbe and plant-microbe; mutualism, commensalism and 
parasitism interactions; molecular aspects of host and microbe interaction; cell to cell signaling molecule; 
microbial-caused diseases control by cell-to-cell signaling molecules; case study in agriculture 
 
932-400 หัวข้อพเิศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร 1-3(x-y-z) 

Special Topics in Agricultural Science and Technology 
หวัขอ้พิเศษท่ีทนัสมยัและน่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ และ

เทคโนโลยทีางจุลินทรีย ์
Special and interesting recent topics in plant production technology, animal production 

technology and microbial technology 
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932-401 โครงงานนักศึกษา  1 1(0-3-0) 
Student Project I 

 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-302 วธีิวจิยัทางการเกษตร  
นักศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเลือกท าโครงงานในหัวข้อวิจยัท่ีสนใจ การพฒันาโครงร่าง

งานวิจยั การศึกษาและทดลองภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา การน าเสนอผลการทดลองกบัอาจารย ์
ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 

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 โครงงานนักศึกษา 2 6(0-18-0) 

Student Project II 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 

การศึกษาและทดลองภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา การน าเสนอผลการทดลอง 
กบัทางอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ การเขียนและการน าเสนอรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 Studying and doing the experiment under supervision; reporting lab results to advisor and 
committee; writing and presenting a final report 
 
932-403 สหกจิศึกษา 1 1(1-0-2) 

Co-operative Education I 
 เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  4  ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 

เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ 
หรือภาคเอกชน 

Preparing for working in government office, state enterprise or company  
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932-404 สหกจิศึกษา 2 6(0-36-0) 
Co-operative Education II 

 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-403 สหกิจศึกษา 1 
 เง่ือนไข : ต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า  
15 ชัว่โมง 

การปฏิบติังานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการเสมือน
เป็นพนักงานจริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ ประเมินผล 
การปฏิบติังานโดยพี่เล้ียงในสถานประกอบการ 
 Working in industrial factory, state enterprise or government office as a real employee for 
one semester under advising by lecturers; evaluation by mentor of the organization 
 
932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 

 Smart Farming 
 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร การลดตน้ทุนในกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตและมาตรฐานสินคา้ การลดความเส่ียงในภาคเกษตร ความปลอดภยัทางการเกษตร การจดัการและ
ส่งผ่านความรู้ การเกษตรแบบแม่นย  า การใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้จากงานวจิยั มีการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 
 Increasing agricultural productivity; cost reduction in processing; increasing standardized 
production and products; reducing risk factor in agriculture; safety agriculture; knowledge management and 
transfer; precision agriculture; using agricultural machinery; using related information technology; research 
learning; field study at smart farm 
 
932-411 เทคโนโลยโีพรโทพลาสต์ 3(2-3-4) 
 Protoplast Technology 
  รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-311 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 

โครงสร้างและองค์ประกอบของโพรโทพลาสต์ เรียนรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับ
เทคโนโลยีการแยก การท าบริสุทธ์ิ การเพาะเล้ียง และการหลอมรวมโพรโทพลาสต์ การประยุกต์ใช้เพื่อการ
ปรับปรุงพนัธ์ุและพนัธุวศิวกรรม 

Plant protoplast and its structure; theory and practical application are stressed; technology 
involved in protoplast isolation, purification, culture and fusion; application for breeding and genetic 
engineering 
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932-412 การประยุกต์ใช้โฟลไซโทเมทรีทางการเกษตร  3(2-3-4) 
Application of Flow Cytometry in Agriculture 
หลกัการพื้นฐานของเคร่ืองโฟลไซโทมิเตอร์ การฝึกเทคนิคปฏิบติัการใช้งานตามคู่มือ การใช้

โปรแกรมของเคร่ืองโฟลไซโทมิเตอร์ การประยกุตใ์ชโ้ฟลไซโทเมทรีทางการเกษตร  
Basic principles of flow cytometer; technical practices follow user manual; using computer 

program of flow cytometer; application of flow cytometry in agriculture  
 

932-413  การถ่ายยนีในพืช 3(2-3-4) 
Plant Gene Transfer 
หลกัการทางพนัธุวศิวกรรมพืช เทคนิคการถ่ายยนีเขา้สู่เซลลแ์ละเน้ือเยื่อของพืช การโคลนยีน 

การคดัเลือกและตรวจสอบพืชท่ีไดรั้บการถ่ายยนี  ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
Principles of plant genetic engineering, techniques for plant cell and tissue transformation; 

gene cloning and investigation of transformed plant; biosafety 
 

932-414 การจัดการธาตุอาหารพืช  3(3-0-6) 
 Plant Nutrient Management 
 รายวชิาบังคับก่อนเรียน : 932-210 การจดัการทรัพยากรดิน, 932-212 สรีรวทิยาพืช 
 การจดัการธาตุอาหารพืช การพฒันาและประยุกต์ใช้แนวคิดจากวิทยาการด้านดิน และปุ๋ย  
การจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 Plant nutrient management; development and application of concepts of soil and fertilizer 
knowledge;  optimization of nutrients for plant growth 
 
932-415 การขยายพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 
 Plant Propagation 

 ความส าคญั และความหมายของการขยายพนัธ์ุพืช  หลกัและวิธีการขยายพนัธ์ุพืชแบบใช้เพศ
และไม่ใชเ้พศ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายพนัธ์ุพืช 

Importance and definition of plant propagation; principles and methods of sexual and 
asexual plant propagation; factors affecting plant propagation 
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932-416  การผลติไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4) 
 Ornamental Plant Production 
 ความส าคญัของไมด้อกไมป้ระดบั การจ าแนกประเภทของไมป้ระดบั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การผลิตไมป้ระดบั การขยายพนัธ์ุ การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
การตลาดการผลิตไมป้ระดบั 

Importance of ornamental flower and leaf horticultural crops; classification of ornamental 
plants; factors influencing on ornamental production; propagation, culture and treatment; harvesting, 
postharvest management; ornamental crop marketing 
 
932-417 การผลติพืชโดยใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่ 3(2-3-4) 
 Modern Technology in Plant Production  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-213 เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช 

การจดัการโรงเรือน การเตรียมวสัดุพืช การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การปลูก
พืชในสารละลายและในอากาศ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกภายใต้การควบคุมสภาพแวดลอ้ม เกษตร-
อินทรีย ์ เทคโนโลยสีะอาดในการผลิตพืช มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

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

 
932-418 การเกษตรแบบแม่นย า 3(2-3-4) 

Precision Agriculture 
การจดัการเกษตรกรรมบนพื้นฐานของการสังเกตการณ์ การวดัและบนัทึก การตอบสนองต่อ

ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม เนน้การบูรณาการวิทยาการดา้นเทคโนโลยีการเกษตรกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนน้ทางดา้นการผลิตพืชหรือทางดา้นการผลิตสัตว ์

Farming management based on observing, measuring and recording; responding to inner and 
inter-piled variability in farm; emphasizing on integration of agricultural technology and information 
technology; emphasizing on plant production or animal production 
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932-419 เกษตรธรรมชาติ 3(2-3-4) 
 Natural Farming 
 หลกัและทฤษฎีของเกษตรธรรมชาติ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบติัการเพาะปลูกแบบเกษตร
ธรรมชาติ น าความรู้ของเกษตรธรรมชาติไปใชใ้นการผลิตพืช และสัตว ์โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของดิน น ้ า และ
ส่ิงมีชีวติ ปลูกฝังความคิดริเร่ิมในการใชเ้กษตรธรรมชาติ 

Principles and theories of natural farming; sufficient economy; practice in natural farming 
including relationship between soil, water and organisms for plant and animal production; mind concept 
initiative in natural farming 
 
932-420 การผลติเห็ดเศรษฐกจิ 3(2-3-4) 
 Economic Mushroom Production 
 ชนิดและลักษณะของเห็ดท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เทคนิควิธีการผลิตเห็ด ศัตรูและ 
โรคของเห็ด  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต การจดัการฟาร์ม การแปรรูปและคุณค่าทางอาหาร 
ของเห็ด 
 Types and morphology of economically important mushrooms; techniques of mushroom 
production; pests and diseases of mushroom; factors improving quality and products; farm management; 
processing and nutritional content of mushrooms 
 
932-421 นิเวศวทิยาของแมลง 3(3-0-6) 

Insect Ecology 
ศึกษาวิว ัฒนาการของแมลง ลักษณะสภาพแวดล้อม ท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายและ 

การด ารงชีวิตของแมลง พฤติกรรมของแมลง ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแมลงกับพืช ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแมลง 
กบัจุลินทรีย ์

Study on insect evolution; environment effecting on insect distribution and their living; 
insect behavior; insect and plant interactions, insect and microorganism interactions 
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932-422 กฏีวทิยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Agricultural Entomology 

ศึกษาถ่ินก าเนิด วงจรชีวิตและชีววิทยาของแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัในประเทศไทยและท่ีส าคญั
ต่อการคา้ระหว่างประเทศ ลกัษณะการท าลายของแมลงศตัรูพืชและผลกระทบท่ีเกิดกบัพืช หลกัการป้องกนั
ก าจดัแมลงศตัรูพืชโดยอยูบ่นพื้นฐานของการค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม มีการศึกษา 
ดูงานนอกสถานท่ี 

Study on habitat, life cycle and biology of major insect pests of Thailand and cosmopolitan 
pests related with the international trade; feeding damage scar of insect pests and effect of insect infestation 
on plant; insect pest control relied on consumer and environment safety; field trip study    
 
932-430 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว์ 2 3(2-3-4) 
 Animal Physiology and Anatomy II 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-230 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1 

 ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาคของสัตว์ เน้นมหกายวิภาค  หน้าท่ีทางสรีรวิทยา
ของระบบอวยัวะ 

 Organ and physical structure of animal anatomy emphasizing on macroanatomy; 
physiological functions of organ systems 

 
932-431 โภชนศาสตร์สัตว์เคีย้วเอือ้ง 3(2-3-4) 
 Ruminant Nutrition 

 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-232 หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสัตว ์
 ระบบยอ่ยอาหาร กระบวนการทางสรีรวิทยาและทางเคมี การท างานของจุลินทรียใ์นกระเพาะ

รูเมน การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพื่อพฒันาเป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การค านวณสูตรอาหาร การวิจยัด้าน
โภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Digestive system; physiological and chemical processes; function of microbes in rumen; 
feed improvement and utilization; animal feed formulation; research study in ruminant nutrition; field trip 
study   
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932-432 เทคโนโลยชีีวภาพการผลติสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Production Biotechnology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 

การน าวิทยาการดา้นเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใ์ช้ในการผลิตสัตวก์ระเพาะเด่ียวและสัตว์
กระเพาะรวมเพื่อการอุตสาหกรรม 

Conduction of biotechnology to ruminant and non-ruminant animal production for industry 
 
932-433 เทคโนโลยกีารจัดการของเสียจากการเลีย้งสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Waste Management Technology  

 การจดัการและการใช้ประโยชน์จากของเสียและของเหลือใช้โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
การท าปุ๋ย  การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตมวลชีวภาพ  การน าของเสียจากสัตว์กลับมาผลิตอาหารสัตว ์ 
วธีิการในการลดตน้ทุนการแปรรูปของเสียจากสัตว ์

 Managing and exploiting waste from animal industry by biotechnology methods; fertilizer, 
biogas and biomass production; animal waste recycle for producing animal feed; method to reduce cost of 
animal waste processing 
   
932-434 การจัดการอุตสาหกรรมการผลติสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Industrial Management  
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์

 หลกัการจดัการเล้ียงสัตวแ์บบอุตสาหกรรม การค านวณตน้ทุนการผลิต 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 
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932-435 เทคโนโลยเีน้ือสัตว์ 3(3-0-6) 
  Meat Science Technology 

 การเจริญและพฒันาของกลา้มเน้ือ ไขมนั และกระดูก การจ าแนกชั้นสัตวส์ าหรับฆ่า ขั้นตอน
การฆ่าและตดัแต่งซาก การแปรรูปเน้ือสัตวเ์ชิงอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของกลา้มเน้ือไปเป็น
เน้ือสัตว ์หลกัการจ าแนกคุณภาพซาก หลกัสุขาภิบาลและการสาธารณสุข กฎหมายและขอ้บงัคบั หลกัปฏิบติั 
ในการแปรรูปเน้ือสัตว ์คุณค่าทางโภชนาการของเน้ือสัตว ์ หลกัการท าใหสุ้ก 

 Growth and development of muscle, fat and bone; slaughtering animal grade, steps in 
slaughtering and carcass cutting; industrial meat processing; biochemical changes during transformation of 
muscle to meat; principles of carcass grading; sanitation and hygiene; law and regulation; practices in meat 
processing; nutritional quality of meat; principles of cooking 
 
932-436 สัตววทิยา 3(3-0-6) 
 Zoology 

 การจดัหมวดหมู่ของอาณาจกัรสัตว ์กายวภิาค สรีรวทิยา นิเวศวทิยา ววิฒันาการของสัตว ์    
 Major taxonomy of animal kingdom; animal anatomy; physiology; ecology; animal 

evolution 
 
932-437 เทคโนโลยกีารจัดการทุ่งหญ้า 3(3-0-6) 
 Grassland Management Technology 

 เทคโนโลยีการจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทุ่งหญา้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเลือกพื้นท่ีและพนัธ์ุ  คุณภาพและโภชนาการของพืชอาหารสัตว ์ การปรับปรุง
พื้นท่ีวา่งเปล่าเพื่อเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

 Management technology and grassland exploitation appropriated for country geography and 
climate; area and cultivar selection; quality and nutrition of forage crops; improving the unused land for 
animal grassland 
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932-438 การจัดการทรัพยากรสัตว์ 3(3-0-6) 
 Animal Resource Management 

 ความส าคัญและความหมายของทรัพยากรสัตว์ ปรัชญาในการจัดการและอนุรักษ์สัตว ์
พระราชบญัญติัและเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเล้ียงสัตวท่ี์เก่ียวกบัการฆ่า การจ าหน่าย การเคล่ือนยา้ยข้ามเขต  
การส่งออกและน าเขา้ พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า การจดัการและการอนุรักษ์สัตวใ์นประเทศ
ไทย  

 Importance and definition of animal resource; philosophy of animal management and 
preservation; act and municipal law for animal husbandry in slaughtering, selling,  moving animals to other 
areas, export and import;  wild animal preservation and protection act;  management and animal preservation 
in Thailand 
  
932-439 เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว์ 3(3-0-6) 
 Slaughtering Technology 

การขนส่งสัตว์สู่โรงฆ่าและการพักสัตว์ การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า อุปกรณ์และแผนผัง 
ในโรงฆ่าสัตว ์กรรมวิธีการฆ่าสัตว ์การตรวจและการแบ่งเกรดซาก ผลพลอยไดจ้ากการฆ่าสัตว ์กฎหมายและ
กฎระเบียบเก่ียวกบัการฆ่าสัตว ์

Transportation of animals to slaughter house and resting; pre-slaughtering inspection; 
instruments and abattoir layout in slaughter house; slaughtering process; carcass inspection and grading;  
by products from slaughter house; law and regulation relevant to slaughter house 
 
932-440 การผลติสัตว์เศรษฐกจิชนิดใหม่ 3(3-0-6) 
 New Economic Animal Production 
 การผลิตและการพฒันาสายพนัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่ การจดัการฟาร์ม อาหารและการให้
อาหาร โรคท่ีส าคญัและการป้องกนั การตลาดสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่ 

Production and breeding of new economic animals; farm management; feed and feeding; 
important diseases and protection; new economic animal marketing 
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932-441 พนัธุวศิวกรรมสัตว์       3(2-3-4) 
 Animal Genetic Engineering 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พนัธุศาสตร์, 932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของยีนในส่ิงมีชีวิตกลุ่มโปรคาริโอตและยูคาริโอต โครงสร้างของสาร
พนัธุกรรมและโปรตีน การถ่ายแบบและการจดัรูปของยีน การแสดงออกของยีนในเซลล์สัตว ์ รีคอมบีแนนท์
เทคโนโลย ี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์
 Structure and function of genes in prokaryote and eukaryote; structures of nucleic acid and 
protein; gene transcription and gene organization; gene expression in animal cells; recombinant technology; 
application of biotechnology for animal improvement 

 
932-442 การเลีย้งผึง้ 3(3-0-6) 

Apiculture 
 ศึกษาชีววิทยาทัว่ไปของผึ้ง พฤติกรรมและการส่ือสาร โรคและศตัรูของผึ้ง ผลิตภณัฑ์จากผึ้ง 
การจดัการฟาร์มผึ้ง 
 Study of honeybee biology; behaviors and communications of honeybees; diseases and 
enemies of honeybees; bee products; apiary management 
 
932-450 ชีววทิยาของเห็ด 3(2-3-4) 
 Mushroom Biology 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววทิยา  932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 
 การจ าแนกเห็ด สัณฐานวทิยา พนัธุกรรมและสรีรวทิยาของเห็ด การเพาะเห็ด ประโยชน์และ
โทษจากเห็ด ความส าคญัทางเศรษฐกิจ การน าเห็ดไปประยกุตใ์ช ้
 Mushroom classification; morphology; genetics and physiology of mushroom;  mushroom 
production; benefit and harm of mushroom; economic importance; applications of mushroom 
 
932-451 การจัดการของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 

Agricultural Waste Management 
องคป์ระกอบและธาตุอาหารในของเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรม มลพิษและผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการของเสียเบ้ืองตน้ กระบวนการบ าบดัของเสีย เทคโนโลยกีารใชป้ระโยชน์จากของเสีย
ทางการเกษตร 
 Composition and nutrition of agricultural and industrial waste; environmental pollutants and 
their effects; introduction to the basic of waste management; fundamental of waste treatment processes; 
agricultural waste utilization technology 
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932-452 เทคโนโลยรีะดับโมเลกุล 3(2-3-4) 
 Molecular Technology 
 ชนิดและองค์ประกอบท่ีส าคัญของเวคเตอร์ต่อการแสดงออกของยีน การควบคุมและ 
การตรวจสอบการแสดงออกของยนี การสืบคน้และวิเคราะห์ยนีบนฐานขอ้มูลธนาคารพนัธุกรรม การออกแบบ
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้งานเคร่ืองหมายดีเอ็นเอทางการเกษตร โปรแกรมพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
วเิคราะห์ดา้นชีวโมเลกุล 
 Type and structure of vector expression; gene regulation and gene expression detection; 
searching and gene analyzing using Genbank data; DNA marker development; application of DNA marker in 
agriculture; basic programs for gene analyzing in molecular biology 
 
932-453 การติดเช้ือจุลนิทรีย์และวทิยาภูมิคุ้มกนั 3(2-3-4) 
 Microbial Infections and Immunity 
 การติดเช้ือจุลินทรีย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดการติดเช้ือ การน าเขา้และการเกิดโรค หน้าท่ีของ
ระบบภูมิคุม้กนัและการตา้นการตอบสนองต่อการติดเช้ือจุลินทรีย ์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการความรุนแรงของการติด
เช้ือ กระบวนการติดเช้ือของแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส การตอบสนองต่อระบบภูมิคุม้กนัของเช้ือจุลินทรียก่์อ
โรค ปฏิกิริยาของแอนติเจน-แอนติบอด้ี การประยุกตใ์ชว้ิทยาภูมิคุม้กนัขั้นสูงและเทคโนโลยีจุลชีววิทยาระดบั
โมเลกุลส าหรับการวนิิจฉยัโรค การบ าบดั การควบคุมการระบาด และการพฒันาวคัซีน 
 Microbial infection; factors promoting colonization, entry and progression to disease; 
immune system function and resistance to microbial infection response; microbial virulence factors; 
pathogenic mechanisms of bacteria, fungi and viruses; immune responses to pathogenic microorganisms; 
antigen-antibody reaction; applications of advanced immunology and molecular microbiology for diagnosis 
of diseases, therapy, epidemiological control and vaccine development 
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932-454 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3(2-3-4) 
Enzyme Technology  

 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
ความส าคญัของเอนไซม์ในการเป็นตวัเร่งทางชีวภาพ กระบวนการผลิตเอนไซม์จากเซลล์  

จุลินทรีย ์พืช สัตว ์การแยกและการท าเอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ โครงสร้างของเอนไซม์  คุณสมบตัิทางกายภาพ
และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ เทคนิคทางอณูชีววิทยามาใช้ในการดดัแปลงเอนไซม์  
การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในดา้นการเกษตร  

Importance of enzymes used as biocatalyst; processes of enzyme production from 
microbial, plant and animal cells; isolation and purification of enzyme; enzyme structure, physical and 
kinetic properties of enzymes; enzyme immobilization; molecular biology technique for enzyme 
modification; enzymes utilization for agriculture   

 
932-455 จุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 3(2-3-4) 
 Environmental Microbiology 

 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววทิยา, 932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา หรือ 
    932-010 ชีววทิยาพื้นฐาน 1, 932-012 ชีววทิยาพื้นฐาน 2 

 การเพาะเล้ียงและการควบคุม ความสัมพนัธ์ของจุลินทรียก์บัส่ิงแวดลอ้ม การใชจุ้ลินทรียท์าง
ส่ิงแวดลอ้มในมิติต่างๆ ในดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การบ าบดัของเสีย การเปล่ียนของเสีย
เป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์  เทคนิคทางจุลชีววิทยาและปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และการเพาะเล้ียง 
ในหอ้งปฏิบติัการ ทั้งแบคทีเรีย รา และสาหร่าย  

Cultivation and control; relationship of microbe and environment; microbe application for 
several environmental approaches; environmental quality monitoring, waste treatment, conversion of waste 
to energy and product; microbiological techniques and laboratory to determine and culture bacteria, fungi 
and algae 
 
932-456 ชีวสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Bioinformatics 

การสืบคน้ขอ้มูลทางวิชาการ การสืบคน้ล าดบัดีเอ็นเอและล าดบัโปรตีนจากฐานขอ้มูลธนาคาร
ยนี การวเิคราะห์ดีเอน็เอและโปรตีน การออกแบบไพรเมอร์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานวจิยั 

Search for electronic journals; search DNA and protein sequences from GenBank; analysis 
of DNA and protein; primer design by software computer; writing research manuscript 
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932-457 เทคโนโลยกีารหมักจุลนิทรีย์ 3(2-3-4) 
Microbial Fermentation Technology 

 ชนิดของจุลินทรียท่ี์ใช้ในอุตสาหกรรมการหมกั การคัดเลือกจุลินทรียแ์ละวตัถุดิบท่ีใช้ใน 
การหมกั ปัจจยัท่ีส าคญัต่อกระบวนการหมกั รูปแบบและการใชง้านของถงัหมกั อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การควบคุมการหมกั การเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์จากการหมกัโดยกระบวนการแยก การสกดั และการท าให้บริสุทธ์ิ 
จลนศาสตร์ของการหมกั 
 Type of microorganisms used in fermentation industry; microorganism and raw material 
selection used in fermentation; important factors in fermentation process; patterns and bioreactor utilization; 
equipment and tools used to control fermentation process; product harvesting from fermentation process by 
separation, extraction and purification; fermentation kinetics  

 
932-458  ปรสิตวทิยา 3(2-3-4) 

Parasitology 
การจ าแนกประเภท ลกัษณะ รูปร่าง คุณสมบติั และวงจรชีวิตของปรสิต การติดต่อและการ

แพร่กระจายเช้ือ การตรวจสอบในหอ้งปฏิบติัการ พาหะน าโรค การควบคุมและการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัต่อ
การติดเช้ือปรสิต 

Classifications, characteristics, morphology, properties and life cycle of parasites; infection 
and cross infection; laboratory examination; carrier of disease; parasite control and immune responses to 
parasitic infection 

 
932-459 ไวรัสวทิยา 3(2-3-4) 
 Virology 

ลกัษณะทัว่ไปของไวรัส สัณฐานวิทยา ส่วนประกอบทางโครงสร้างและทางชีวเคมีของไวรัส 
การจดัจ าแนก การแยกเช้ือ เทคนิคการเพาะเล้ียง กลไกการเพิ่มจ านวนตวัเองของไวรัส ความสัมพนัธ์กับ
ส่ิงมีชีวติอ่ืน การควบคุมและการสร้างภูมิคุม้กนัต่อไวรัส 

General characteristics of viruses; morphology; structural and biochemical components; 
classification; isolation; culture techniques; mechanisms for particle multiplication; relationships to other 
living organisms; viral control and immunization to viruses 
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932-460 ชีวเคมีวเิคราะห์ 3(3-0-6) 

 Analytical Biochemistry 
 วิธีการด้านชีวเคมีวิเคราะห์ หลักการและวตัถุประสงค์ของการใช้เคร่ืองมือทางชีวเคมี 
สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี และอิเล็กโทรโฟรีซิส การประยกุตด์า้นกรดนิวคลิอิกและโปรตีน ไครโอสโก-
ปี ออสโมเมทรี วิธีการดา้นเคมีไฟฟ้า การใช้สารกมัมนัตรังสีในการวิเคราะห์ดา้นชีวเคมี การตรวจสอบระบบ
ภูมิคุม้กนั 
 Method of biochemical analysis; principles and aims of biochemical instrumentations; 
spectroscopy; chromatography; electrophoresis; applications to nucleic acids and proteins; cryoscopy, 
osmometry; electrochemical methods; use of radioisotope in biochemical analysis; immunoassay methods 
 
934-001 คณติศาสตร์และสถิติในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life 
ร้อยละ อตัราส่วน บญัญติัไตรยางศ ์ สมการเชิงเส้นและสมการก าลงัสอง  การค านวณค่าไฟฟ้า 

ค่าน ้าประปาและภาษีความส าคญัของสถิติในชีวิตประจ าวนั  เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์  
การแปลผล การน าเสนอขอ้มูล  และการน าคณิตศาสตร์และสถิติไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั 

Percent, ratio, rule of three, linear equation and quadratic equation, calculation of electricity 
bill, tap water bill and tax, statistics in daily life, tools and data gathering, data analysis, data interpretation 
and data presentation, applications of mathematics and statistics in daily life 

  
934-002 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Computer and Information Technology 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์  

ระบบการประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ  
การค้นหาและค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศ  การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ  
การส่ือสารขอ้มูล  ปฏิบติัการซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย ์

Introduction to computer system; hardware and software components; data processing 
system; computer and information technology applications; information resources; information searching and 
retrieval; information analysis; synthesis and presentation; data communications; commercial computer 
software practices 
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934-011 หลกัคณติศาสตร์  3(3-0-6) 
  Principles of Mathematics 

ฟังก์ชนัและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต ์
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  
  Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its applications; 
integration and its applications, matrix and system of linear equations 
 
934-017 สถิติพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
  Basic Statistics 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 934-011 หลกัคณิตศาสตร์ 
 เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่มและฟังก์ชนัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  
สหสัมพนัธ์และการถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรง การวิเคราะห์ความแปรปรวน โปรแกรมประยุกตด์า้นสถิติ
 Set and probability theory; random variable and probability function; probability 
distribution, continuously and non-continuously; sample distribution; estimation theory; hypothesis; 
correlation and regression; linear regression; analysis of variance; application programming for statistics 
 
934-381 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Information Technology in Agriculture 
 หลกัการเบ้ืองตน้การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีอตัโนมติั เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยี 
ไร้สาย การส่ือสารระหว่างอุปกรณ์ ค าสั่งควบคุม การวิเคราะห์ขอ้มูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเกษตร การศึกษารายกรณี  
 Foundation of programming; automation technology; sensing technology; wireless 
technology; connected device; control statement; data analysis; application of information technology in 
agriculture; case studies 
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935-112 ทกัษะการว่ายน า้ 1(0-2-1)  
 Skill in Swimming 
  ความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกับประวติัความเป็นมาของการว่ายน ้ า เทคนิคและทกัษะการว่าย
น ้ าท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีการบริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ การดูแลรักษา
อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 

Background and history of swimming; swimming techniques and skills in various styles; 
etiquette for swimmer and sport audience; exercise; health care; maintenance of swimming facilities and 
equipment 

 
935-113   ลลีาศ                                     1(0-2-1) 
  Social Dance  
  ความเป็นมาของลีลาศ ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ ทกัษะในการลีลาศแบบบอลรูมและลาติน
อเมริกา  มารยาทและบุคลิกภาพในการลีลาศ  
  Background and history of social dancing; Ballroom and Latin American style dancing skills; 
social dance etiquette and posture 
 
935-117   แบดมินตัน                     1(0-2-1) 
  Badminton   
  วธีิการเล่นแบดมินตนั การเคล่ือนไหวพื้นฐาน และทกัษะในการตีลูกแบบต่าง ๆ การเล่นเด่ียว คู่  
คู่ผสม กติกาการเล่น  การแข่งขนั   มารยาทในการเล่น   การจดัการแข่งขนั   การตดัสิน  การดูแลและรักษา
อุปกรณ์ต่าง ๆ   
  Playing methods, basic movement skill; different hitting skills; single, double and mixed 
double playing; playing rules, competition; playing manner, arranging the match and equipment maintenance 
 
935-214   เทเบิลเทนนิส                      1(0-2-1) 
  Table tennis   
  ความรู้เบ้ืองตน้ ทกัษะและวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิส การฝึกปฏิบติั กติกาการเล่น  การแข่งขนั   
การตดัสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  Basic instruction and skills for table tennis, practicing, rules for playing and competing, 
judging and sport equipment maintenance   
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935-215   วอลเล่ย์บอล                           1(0-2-1) 
  Volleyball                    
  ความรู้เบ้ืองตน้ ทกัษะและวิธีการเล่นวอลเล่ยบ์อล  การฝึกปฏิบติั  กติกาการเล่นการแข่งขนั  
การตดัสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  
  Basic instruction and skills for volleyball, practicing, rules for playing and competing, judging 
and sport equipment maintenance   
 
935-216   ฟุตบอล                              1(0-2-1) 
  Football  
  ความรู้เบ้ืองต้น ทักษะและวิธีการเล่นฟุตบอล การฝึกปฏิบัติ กติกาการเล่นการแข่งขัน   
การตดัสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  
  Basic instruction and skills for football, practicing, rules for playing and competing, judging 
and sport equipment maintenance 
 
935-217   บาสเกตบอล   1(0-2-1) 
  Basketball  
  ความรู้เบ้ืองตน้ ทกัษะและวิธีการเล่นบาสเกตบอล  การฝึกปฏิบติั  กติกาการเล่นการแข่งขนั การ
ตดัสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  
  Basic instruction and skills for basketball, practicing, rules for playing and competing, judging 
and sport equipment maintenance 
 
935-311   โยคะ                                        1(0-2-1) 
  Yoga  
 สร้างความสมดุลระหวา่งสภาวะกายและจิต โดยใชส้มาธิเป็นตวัก าหนดลมหายใจ 
 Balancing of body and mind by practicing meditation on breathing in and out 
 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Communication Skills  
 การส่ือสาร บุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์และการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร หลกัการและการฝึก
ทกัษะ การเขียนทางวชิาการและการพูดตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 

Communication, personality and interpersonal relations and Thai use for communication; 
principles and practice in academic writing and speaking skills for various purposes  
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936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English Listening-Speaking 
 เพื่อแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ การเน้นเสียงและน ้ าเสียงผูพู้ดในการส่ือความหมาย
ต่าง ๆ  ทกัษะการฟัง พูด เพื่อการส่ือสาร เนน้ส านวนท่ีใชใ้นการสนทนาในชีวติประจ าวนั   
 Classification of different English sounds; using intonation to communicate different 
meanings; basic skills in everyday conversation 
 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
 English Reading-Writing 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ   
 เทคนิคการอ่านเบ้ืองต้น ทักษะการอ่านเบ้ืองต้น การอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ บทความสั้ น ๆ 
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน  รูปแบบประโยค  ทกัษะการเขียนเบ้ืองตน้ 
 Basic reading skills in English; short story reading; article reading; basic sentence structures; 
basic writing skill and short paragraph writing 
 
936-004 ภาษาองักฤษวชิาการ  3(3-0-6) 

 Academic English 
 รายวิชาบั งคับเรียนก่อน  : 936-002 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ , 936-003 การอ่าน -เขียน
ภาษาองักฤษ 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการ การฟังการบรรยายเชิงวิชาการ การอ่าน
บทความเชิงวชิาการ การเขียนเชิงวชิาการเบ้ืองตน้ การน าเสนองานทางวชิาการเบ้ืองตน้และทกัษะการเรียน 

 Listening, speaking, reading, and writing in academic English including listening to 
academic English lectures; reading academic English articles; writing basic academic English; basic academic 
presentation skills and study skills 
 
936-005 ภาษาองักฤษในทีท่ างาน  3(3-0-6)  

English in the Workplace   
 ทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษท่ีตอ้งใช้ในการท างานทกัษะการท างานและ

ทกัษะชีวิตในท่ีท างานและทกัษะภาษาองักฤษท่ีใช้ในการติดต่องาน ประสานงาน การพูดโทรศพัท์ การนัด
หมาย การขอและให้ข้อมูล การต้อนรับแขกและลูกค้า รวมทั้ งภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในท่ีท างาน การเขียนและตอบกลบัอีเมล์ การอธิบายตวัสินคา้ การอธิบายการเปล่ียนแปลง 
การน าเสนอและการเจรจาต่อรอง 
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English skills in listening, speaking, reading and writing in a workplace; skills for work and 
life; skills in correspondence and coordination including telephoning, arranging meetings, welcoming visitors, 
solving problems in various situations, writing and replying to emails, describing products, describing 
change, presenting, and negotiating 
 
937-013 เคมีอนิทรีย์  3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 937-021 หลกัเคมี 

โครงสร้างและสมบติัทัว่ไปของสารอินทรีย ์การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและ
ปฏิกิริยาพื้นฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์  

General structures and properties of organic compounds; classification, nomenclature, and 
basic chemical reactions of organic compounds; polymers 
 
937-014 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์  1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 937-013 เคมีอินทรีย ์หรือเรียนควบคู่กนั  
               ปฏิบติัการเก่ียวกบัการก าหนดสมบติัทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย ์การท า
สารอินทรียใ์ห้บริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก การสกดั และการกลัน่ การสังเคราะห์สารอินทรียแ์ละการทดสอบ
ปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยา่งของสารอินทรีย ์
 The experiments are designed to identified physical and chemical properties of organic 
compounds; purification of organic compounds by crystallization extraction and distillation; synthesis of 
organic substance and specific reaction test for organic compounds 
 
937-018 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-4) 
 Basic Biochemistry 
 โครงสร้างและหนา้ท่ีของโมเลกุลชีวภาพ ปฏิกิริยาทางเอนไซม ์กระบวนการเมแทบอลิซึมใน
สัตว ์พืช และจุลินทรีย ์บทบาทของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน ปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีบรรยาย
 Biomolecular structure and function; enzymatic reactions; metabolism of animal, plant and 
microorganism; roles of vitamins, minerals and hormones; laboratory related to the lecture topics 
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937-021 หลกัเคมี  2(2-0-4) 
 Principles of Chemistry 
 ปริมาณสัมพันธ์ ระบบพี ริออดิก พันธะเคมี  อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติ              
ของสารละลาย จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน ้า ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 
 Stoichiometry; periodicity; chemical bonding; thermodynamics; solutions and properties; 
chemical kinetics; chemical equilibrium; aqueous equilibria; electrochemistry; nuclear chemistry 
 
937-022 ปฏิบัติการหลกัเคมี 1(0-3-0) 
 Principles of Chemistry Laboratory 
 รายวชิาบังคับเรียนก่อน : 937-021 หลกัเคมี หรือเรียนควบคู่กนั  

เลขนัยส าคญั เคร่ืองตวงและความแม่นย  า การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสาร
สัมพนัธ์ การหาน ้าหนกัโมเลกุลของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแขง็ อุณหพลศาสตร์เคมี การหา
ค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส สารละลายบฟัเฟอร์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า 

Significant figure; volumetric glassware and precision; separation of solid from liquid; 
stoichiometry; molecular weight determination by freezing-point depression; thermochemistry; pH 
determination of acid-base solution; buffer solution; chemical equilibrium; electrochemistry  
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 

ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงล าดบัจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

1 3849800083721 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2549 
2543 
2540 

220 220 220 220 

2 3810400257413 ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นางสาววิกนัดา  รัตนพนัธ์ 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

กีฏวิทยา 
ชีววิทยาสภาวะแวดลอ้ม 
ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2551 
2544 
2540 

220 220 220 220 

3 3849900038314 อาจารย ์ นางสาวจรัสลกัษณ์  เพชรวงั 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคนิคการแพทย ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2551 
2543 
2539 

220 220 220 220 

4 3841700128091 อาจารย ์ นายเจษฎา  รัตนวฒิุ 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Animal Science 
การผลิตสตัว ์ 
สตัวศาสตร์ 

Ehime University, Japan 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
2549 
2544 

220 220 220 220 
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ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงล าดบัจาก

คุณวุฒิสูงสุดถึงระดบั
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

5 3939900036138 อาจารย ์ นางสาวดาริกา  คงฤทธ์ิ 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

Ph.D. 
 

M.Agri.Sc. 
วท.บ. 

Bioresource Sciences   
 
Agricultural Science 
จุลชีววิทยา 

The United Graduate School 
of Tottori University, Japan 
Shimane University, Japan 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2550 
 

2543 
2539 

220 220 220 220 

6 3841700377911 อาจารย ์ นายธีร  ศรีสวสัด์ิ 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

ปร.ด. 
วท.บ. 

ชีววิทยา (โท-เอก) 
ศึกษาศาสตร์ (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2548 
2541 

220 220 220 220 

7 5920600005251 อาจารย ์ นางสาวนิตยา  อมัรัตน์ 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
พฤกษศาสตร์ 
ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2554 
2549 
2546 

220 220 220 220 

8 3450600566677 อาจารย ์ นายบดี  ค าสีเขียว 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Animal  Production 
 
Ruminant Nutrition 
 
วิทยาศาสตร์ 

Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia 
Universiti Putra Malaysia, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2549 
 

2544 
 

2535 

220 220 220 220 

9 3939900202585 อาจารย ์ นางสาวปิยรัตน ์ นาควิโรจน์ 
(อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร) 

วท.ม. 
วท.บ. 

สตัววิทยา 
สตัวศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2540 
2536 

220 220 220 220 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
  

ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงล าดบัจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

1 3401600913105 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

นายโอภาส  พิมพา 
 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Ruminant  Nutrition 
 
สตัวศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ 

Universiti  Putra  Malaysia, 
Malaysia 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2545 
 

2538 
2534 

220 220 220 220 

2 3860300138951 อาจารย ์ นางสาวปฏิมา  เพ่ิมพูนพฒันา Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Biology 
 
จุลชีววิทยา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Royal Holloway, University 
of London, United Kingdom 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2556 
 

2546 
2544 

220 220 220 220 

3 3900600009609 อาจารย ์ นางสาวเยาวพรรณ  สนธิกลุ ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
พืชศาสตร์ 
ผลิตกรรมชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2556 
2551 
2548 

220 220 220 220 
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ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงล าดบัจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

4 5841700005654 อาจารย ์ นายสุชาติ  เชิงทอง 
 

Ph.D. 
 

M.Agr.Sc. 
 

วท.บ. 

Forestry  
 
Crop Science 
 
เกษตรศาสตร์ 

University of Missouri 
Columbia, U.S.A. 
University of Queensland, 
Australia 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

2542 
 

2532 
 

2526 

220 220 220 220 

5 3759900006427 อาจารย ์ นายสุรพล  ฐิติธนากลุ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Ecophysiologie végétal 
 
พืชสวน 
เทคโนโลยีการเกษตร 

Universitié de Blaise Pascal, 
France 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2552 
 

2548 
2543 

220 220 220 220 

6 3220500110142 อาจารย ์ นางสาวอุมาพร  แพทยศ์าสตร์ Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied Biological 
Sciences 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 
สตัวศาสตร์ 

Ghent University, Belgium 
 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

2557 
 

2548 
2545 

220 220 220 220 
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 3.2.3 อาจารย์พเิศษ 
 

ล าดบั
ที่ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ 

คุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา
(เรียงล าดบัจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดบัปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

1  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

นายปราโมทย ์ สฤษด์ินิรันดร์ Dr.Ing 
 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

Plant Physiology 
 
 
เกษตรศาสตร์ 
พืชสวน 

Institute National 
Agronomique Paris-Grignon, 
France 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2540 
 
 
2530 
2526 

18 18 18 18 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
นกัศึกษาทุกคนตอ้งผ่านการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผ่านการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามในสถานประกอบการธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกับสาขาวิชา 
ท่ีศึกษา โดยนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนฝึกงานและโครงงานนกัศึกษาโดยตอ้งผ่านการฝึกงานอย่างน้อย 
300 ชัว่โมง และลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานนกัศึกษา หรือแผนสหกิจศึกษาโดยนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา โดยนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาตอ้งเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีคะแนน
เฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50 และผ่านเกณฑ์การคดัเลือกตามประกาศมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี โดยจ านวนนกัศึกษาท่ีฝึกสหกิจศึกษาตอ้งมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนนักศึกษา 
ในหลกัสูตร  ทั้งน้ีนักศึกษาตอ้งผ่านการประเมินผลการฝึกงาน และสหกิจศึกษาโดยผูป้ระกอบการ อาจารย์
นิเทศ และอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวชิา 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1) มีทกัษะในการปฏิบติัดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพืช เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์และเทคโนโลยีจุลินทรีย ์

บูรณาการความรู้เพื่อน าไปแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2) มีมนุษยสัมพนัธ์และท างานร่วมกับผูอ่ื้นได้ดี รวมทั้ งสามารถปรับตวัเข้ากับผูร่้วมงาน/สถาน

ประกอบการได ้
3) มีความสามารถในการเป็นผูน้ า และผูต้าม รวมทั้ งแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอย่าง

สร้างสรรค ์
4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา และมีความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังาน 
5) เขา้ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม 
6) มีความกลา้ในการแสดงออก และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันางานใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 
7) สามารถน าผลการเรียนรู้จากการฝึกงาน และสหกิจศึกษามาประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์และเทคโนโลยีจุลินทรีย ์ทั้งในดา้นการเรียนการสอน การท าวิจยั 
และการปฏิบติังานจริงได ้

4.2 ช่วงเวลา  
ฝึกงาน  ภาคฤดูร้อน  ของชั้นปีท่ี 3 ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
สหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ฝึกงานภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ี 3 จดั 5 วนัต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

 สหกิจศึกษา  จดัเตม็เวลาในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 4  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การศึกษาและทดลองในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาของรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงมีความรู้ ความช านาญในหวัขอ้นั้น ๆ จ านวน
นักศึกษาท่ีร่วมท าโครงงาน 1-3 คนต่อกลุ่ม ทั้ งน้ีนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา ก าหนดหัวข้อท่ีจะ
ท าการศึกษาและทดลอง จดัท าขอ้เสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ
ก่อน ภายหลงัการศึกษาและทดลองแลว้ นกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงานการทดลองฉบบัสมบูรณ์ส่ง และน าเสนอผล
การศึกษาและการทดลองต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) มีความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีทกัษะทางปัญญา สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการท าวิจยั และสามารถ

ท างานเป็นทีมได ้
2) มีความรู้ความเขา้ใจ หรือความช านาญในการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ โปรแกรมการวิเคราะห์ผล 

ในการท าโครงงาน 
3) โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันางานเพื่อต่อยอดได ้
4) มีความรู้และความเขา้ใจในกระบวนการวจิยั 
5) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการท างานวิจยัเบ้ืองต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรได ้
6) สามารถเขียนรูปเล่มผลงานวิจยั และน าเสนอผลงานวิจยัในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการส่ือสารหรือ

เผยแพร่ได ้
5.3 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปีท่ี 4  
5.4 จ านวนหน่วยกติ  
 7 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

1) ผูป้ระสานงานรายวิชาช้ีแจงรายละเอียด กรอบเวลา และแผนงานในการท าโครงงาน ความถนดัและ
ความเช่ียวชาญของคณาจารยใ์นหลกัสูตรให้นกัศึกษาทราบ ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงานทาง
เวบ็ไซด ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ 

2) ผูป้ระสานงานรายวิชา ประสานงานให้อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานและนักศึกษาเลือกหัวข้อ และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานเป็นผูก้  าหนดใหน้กัศึกษาท าโครงงานเป็นรายคนหรือรายกลุ่ม 

3) ก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษาของอาจารย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัท าบนัทึกการใหค้  าปรึกษา 
4) อาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค  าปรึกษาในการเลือกหัวขอ้ และกระบวนการศึกษาคน้ควา้ การเขียนโครงร่าง

โครงงาน จดัใหมี้การสอบโครงร่างโครงงาน โดยคณะกรรมการสอบ 
5) จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจยั จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน 

การวจิยั 
6) อาจารยท่ี์ปรึกษาใหค้  าปรึกษาในการท าการทดลอง ประเมินผล และเขียนรูปเล่มโครงงาน 
7) จดัให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการสอบ และ/หรือจดักิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา

น าเสนอผลงานต่ออาจารยป์ระจ ารายวชิาและนกัศึกษาอ่ืน ๆ 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
1) ประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอและจากการเขียนรายงาน 
3) ผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์ม  
4) ผูส้อนประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแบบฟอร์ม  
5) ผูส้อนและผูเ้รียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั  
6) การเขา้ร่วมกิจกรรมของผูเ้รียนในการน าเสนอผลงาน 
7) ผูป้ระสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารยป์ระจ ารายวชิา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
2. มี ค ว ามส าม ารถ ด้ าน เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 
 
 
 
 
3. มีจิตวิญญาณของการด าเนินการเพื่อ

ประโยชน์ของเพื่ อนมนุษย์เป็น กิจ 
ท่ีหน่ึง 

1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาองักฤษ 
3. พฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
4. จัด กิจกรรมทั้ งในชั้ น เรียน  และนอกชั้ น เรียน ท่ี ส่ ง เส ริม 

การใชภ้าษาองักฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของคณะ/มหาวทิยาลยั 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ ดูงานหรือฝึกงาน 

ในต่างประเทศ 
1. จดัอบรมเพื่อพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. เข้ า รับ ก ารทดสอบทักษ ะด้ าน เท คโน โลยีส ารสน เท ศ 

ของศูนยค์อมพิวเตอร์ 
3. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น 

การสืบคน้จากห้องสมุด จากฐานขอ้มูลต่าง ๆ การจดัการเรียน
แบบ E-Learning 

1. จดักิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเน้นประโยชน์
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการท่ีเน้นประโยชน์ 
ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

3. จดักิจกรรมในการน าเสนอโครงการท่ีเน้นประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวนัประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึงของคณะ/มหาวทิยาลยั 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึงในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรม
ของนกัศึกษา 

6. สนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1) มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและผู ้อ่ืน และตระหนัก  

ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ   เคารพในกฎ ระเบียบ สิทธิและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ร และสังคม 

2) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทย
และความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย ์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

4) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้ งมีค่านิยมร่วม และตระหนักในคุณค่า 
ของการเกษตร หรือทรัพยากรเกษตรท่ีมีต่อประเทศชาติ และสังคมโลก  

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ก าหนดวฒันธรรมองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 
2) เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายใหเ้ป็นตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 
3) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกภาวะผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผดิชอบ 
4) การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์และอาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
5) จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวญิญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นท่ีตั้ง 
6) จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย  

การเขา้ร่วมกิจกรรม 
2) ความมีวนิยัและความพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3) การรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4) พฤติกรรมการเรียนและการสอบ 
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2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิต มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎี 
ท่ีสัมพนัธ์กบัดา้นการเกษตรอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพได ้

3) มีความรอบรู้ สามารถติดตามสถานการณ์ และความกา้วหนา้ทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) มี ค วาม รู้ ใน กฎหม าย  กฎระ เบี ยบ  แล ะข้อบั งคับ  รวมทั้ งข้อก าหนดท างวิช าก าร  

ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป    
2.2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น Active Learning 
2) จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
3) จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 
4) จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/การฝึกปฏิบติั/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติังานของนกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) การรายงาน/แผนงาน/โครงการ 
4) การน าเสนอผลงานจากกิจกรรมกลุ่ม 
5) ประเมินจากผลงานการท าโครงงานหรือปฏิบติัสหกิจศึกษา 

 
2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1)  มีทกัษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  

ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 
2)  สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาดา้นการเกษตร หรือทรัพยากร

เกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม   
3)  สามารถศึกษา คิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ และเป็นระบบ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหา

อยา่งสร้างสรรค ์
4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะด้านการเกษตร ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 
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2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีฝึกทกัษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม โดยเน้นผูเ้รียน 

เป็นส าคัญ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา การสัมมนา การท าโครงงานนักศึกษา  
เป็นตน้ 

2) จัด กิ จกรรมให้ นัก ศึกษ ามี โอกาสป ฏิบั ติ งานจริง  ทั้ งในระดับห้ องป ฏิบั ติก าร และ 
สถานประกอบการ เช่น การทดลองในห้องปฏิบติัการ การท าโครงงานนักศึกษา การฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) การเขียนรายงานของนกัศึกษา เช่น รายงานบทปฏิบติัการ กรณีศึกษา รายงานสัมมนา โครงงาน

นกัศึกษา ฝึกงาน และ/หรือสหกิจศึกษา 
2) การน าเสนอผลงานจากการสัมมนา โครงงานนักศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา รวมทั้งรายงาน 

ท่ีมอบหมายในแต่ละรายวชิา 
3) การใชข้อ้สอบ แบบฝึกหดั หรือการสัมภาษณ์ท่ีใหน้กัศึกษาคิดแกปั้ญหา 
4) การใชแ้บบประเมินผลจากสถานประกอบการ (ฝึกงาน สหกิจศึกษา) 
5) การประเมินการปฏิบติัการ (ระหวา่งปฏิบติัการ) 
6) การใชข้อ้สอบ แบบทดสอบท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์การแกปั้ญหา 

 
2.4 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวฒันธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 

ทางวิชาชีพไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีภาวะผูน้ า รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นได ้
ทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และมีความรับผิดชอบ 
ต่อการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผดิชอบ 

1) จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 

2) จดัประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบติัและจดักิจกรรมโครงการใหน้กัศึกษารับผิดชอบ 
3) สอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพนัธ์ ความเขา้ใจวฒันธรรมขององค์กร ฯลฯ   

ในรายวชิาต่าง ๆ 
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2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) ประเมินความสม ่าเสมอการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4) ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นหรือเพื่อนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
2.5 ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ

สถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา  
2)  สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทั้งการ

ฟัง พูด อ่านและเขียน 
3) ก้าวทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  

เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทกัษะการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ระหวา่งผูเ้รียน 

ผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
2) จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู ้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3) จดัใหผู้เ้รียนน าเสนอผลงานโดยเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ประเมินจาก 

1) ทกัษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
2) ทกัษะการเขียนรายงาน 
3) ทกัษะการพูดเพื่อน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่ ออธิบาย อภิปรายผลงาน 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 
5) เทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาเชิงตวัเลข 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping)   

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต ส านึกและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองและผู ้อ่ืน และตระหนัก  
ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ   เคารพในกฎ ระเบียบ สิทธิและศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ร และสังคม 

2) ตระหนกัถึงความส าคญัในการใชชี้วิตภายใตก้รอบคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทย
และความแตกต่างทางวฒันธรรม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) มีจิตสาธารณะท่ีถูกตอ้งและดีงาม มีส่วนร่วมในกิจกรรม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย  ์
เป็นกิจท่ีหน่ึง 

4) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้ งมีค่านิยมร่วม และตระหนักในคุณค่า 
ของการเกษตร หรือทรัพยากรเกษตรท่ีมีต่อประเทศชาติ และสังคมโลก 

 
ด้านความรู้ 

1)  เขา้ใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิต มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎี 
ท่ีสัมพนัธ์กบัดา้นการเกษตรอยา่งกวา้งขวางและเป็นระบบ และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

2) มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 
วฒันธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นวชิาชีพได ้

3) มีความรอบรู้ สามารถติดตามสถานการณ์ และความกา้วหนา้ทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4) มีความรู้ในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้ งข้อก าหนดทางวิชาการ ซ่ึงมีการ

ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป    
 
ด้านทกัษะทางปัญญา 

1)  มีทกัษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
ใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม 

2)  สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาดา้นการเกษตร หรือทรัพยากร
เกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม   

3)  สามารถศึกษา คิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ และเป็นระบบ รู้เท่าทนัสถานการณ์และแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรค ์

4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะด้านการเกษตร ไปเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพื่อท าความเขา้ใจและสร้างสรรคส์ังคม 
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ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1) มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวฒันธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบัติงาน 

ทางวิชาชีพไดเ้ป็นอย่างดี ตลอดจนมีภาวะผูน้ า รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกบัผูอ่ื้นได ้
ทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และมีความรับผิดชอบต่อ 
การพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และพฒันาทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

3) มีความคิดริเร่ิม สามารถวางแผน และตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 

 
ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1) เขา้ใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา  

2)  สามารถใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้อย่างท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน 

3) ก้าวทนัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  
เพื่อการสืบคน้ ศึกษาดว้ยตนเอง น าเสนอ และส่ือสาร 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

กลุ่มวชิาภาษา                    
936-001  ทกัษะการส่ือสาร                    
936-002  การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 

                   
936-003  การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ                    
936-004  ภาษาองักฤษวชิาการ                    
936-005  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน                    
กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์                    
925-001  ทกัษะชีวติ                    
925-002  กฎหมายในชีวติประจ าวนั                    
925-003  เอเชียศึกษา                    
925-004  สุขภาวะกายและจิต                    
932-001  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

รายวชิาทางพละศึกษา                    
935-112  ทกัษะการวา่ยน ้ า                                      
935-113  ลีลาศ                                                        
935-117  แบดมินตนั                      
935-214  เทเบิลเทนนิส                    
935-215  วอลเล่ยบ์อล                    
935-216  ฟตุบอล                        
935-217  บาสเก็ตบอล                         
935-311  โยคะ                    
วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน                    
921-011  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                    
921-012  ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ                    
932-051  จุลชีววทิยา                    
932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา                    
932-071  หลกัชีววทิยา                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา                    
932-274  พนัธุศาสตร์                    
932-275  ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์                    
934-011  หลกัคณิตศาสตร์                    

934-017  สถิติพ้ืนฐาน                    

937-021  หลกัเคมี                    
937-022  ปฏิบติัการหลกัเคมี                    
937-013  เคมีอินทรีย ์                    
937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์                    
937-018  ชีวเคมีพ้ืนฐาน                    
วชิาพื้นฐานเกษตร                    
926-433  ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร                    

926-372  การจดัการธุรกิจฟาร์ม                   
 

932-100  ปฏิบติังานฟาร์ม 1                    
932-200  ปฏิบติังานฟาร์ม 2                    
932-202  เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
932-302  วธีิวจิยัทางการเกษตร                    
932-405  การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ                    
วชิาชีพบังคบัวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช                    
932-210  การจดัการทรัพยากรดิน                    
932-211  พฤกษศาสตร์                    
932-212  สรีรวทิยาพืช                    
932-213  เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช                    
932-300  สมัมนา                    
932-310  อารักขาพืช                    
932-311  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช                     
932-312  หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช                    
932-313  การผลิตพืชเศรษฐกิจ                    
932-314  เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช                    
932-315  การปรับปรุงพนัธ์ุพืช                    
934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

วชิาชีพบังคบัวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์                    
932-230  สรีรวทิยาและกายวภิาคสตัว ์1                    
932-231  หลกัการเล้ียงสตัว ์                    
932-232  หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสตัว ์                    
932-233  สุขศาสตร์สตัว ์                    
932-330  พนัธุศาสตร์สตัวแ์ละการปรับปรุงพนัธ์ุ                    
932-331  เทคโนโลยกีารผลิตสตัวปี์ก                    
932-332  มาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑส์ตัวป์ลอดภยั                    
932-333  เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสตัว ์                    
932-334  เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสตัว ์                    
932-335  เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม                    
932-336  เทคโนโลยกีารผลิตสุกร                     
934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร                    
วชิาชีพบังคบัวชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์                    
932-250  เทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา                     
932-251  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 1                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
932-252  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 2                    
932-350  เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับการเพาะเล้ียง 

  ทางน ้ า                    
932-351  การตรวจวเิคราะห์จุลินทรียท์างอาหาร                    
932-352  พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้                    
932-353  จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม                    
932-354  ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพืชและจุลินทรีย ์                    
934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร                    
วชิาชีพเลือกวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช                    
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยกีารเกษตร                    
932-411  เทคโนโลยโีพรโทพลาสต ์                    
932-412  การประยกุตใ์ชโ้ฟลไซโทเมทรีทาง 
               การเกษตร                    
932-413  การถ่ายยนีในพืช                    
932-414  การจดัการธาตุอาหารพืช                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
932-415  การขยายพนัธ์ุพืช                    
932-416  การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั                    
932-417  การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่                    
932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า                    
932-419  เกษตรธรรมชาติ                    
932-420  การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ                    
932-421  นิเวศวทิยาของแมลง                    
932-422  กีฏวทิยาทางการเกษตร                    
วชิาชีพเลือกวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์                    
932-337  เทคโนโลยกีารผลิตแพะ                    
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร                    
932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า                    
932-430  สรีรวทิยาและกายวภิาคสตัว ์ 2                    
932-431  โภชนศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง                    
932-432  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสตัว ์                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
932-433  เทคโนโลยกีารจดัการของเสียจาก 
               การเล้ียงสตัว ์                    
932-434  การจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสตัว ์                    
932-435  เทคโนโลยเีน้ือสตัว ์                    
932-436  สตัววทิยา                    
932-437  เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้                    
932-438  การจดัการทรัพยากรสตัว ์                    
932-439  เทคโนโลยกีารฆ่าสตัว ์                    
932-440  การผลิตสตัวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่                    
932-441  พนัธุวศิวกรรมสตัว ์                    
932-442  การเล้ียงผึ้ง                    
วชิาชีพเลือกวชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์                    
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร                    
932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า                    
932-450  ชีววทิยาของเห็ด                    
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รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
932-451  การจดัการของเสียทางการเกษตร                    
932-452  เทคโนโลยรีะดบัโมเลกลุ                    
932-453  การติดเช้ือจุลินทรียแ์ละวทิยาภูมิคุม้กนั                    
932-454  เทคโนโลยเีอนไซม ์                    
932-455  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม                    
932-456  ชีวสารสนเทศ                    
932-457  เทคโนโลยกีารหมกัจุลินทรีย ์                    
932-458  ปรสิตวทิยา                    
932-459  ไวรัสวทิยา                    
932-460  ชีวเคมีวเิคราะห์                    
ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา หรือสหกจิศึกษา                    
932-301  ฝึกงาน                     
932-401  โครงงานนกัศึกษา 1                    
932-402  โครงงานนกัศึกษา 2                    
932-403  สหกิจศึกษา 1                    
932-404  สหกิจศึกษา 2                    
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลกัสูตร 

2) ภาควชิาประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวชิา 
4) ประเมินผลการฝึกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู ้สอน ผู ้เก่ียวข้อง 

ในสถานประกอบการ ผลงานของนกัศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
2) เขา้ร่วมกิจกรรมตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดบัมหาวิทยาลยั  

1) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่  
2) อาจารยใ์หม่ทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดบัคณะ 

1) อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับการอธิบายถึง องค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ประวติัศาสตร์ขององค์กร 
โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างบริหาร วสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร ค่านิยม วฒันธรรมขององคก์ร ซ่ึงจะ
ท าใหอ้าจารยใ์หม่สามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์ร และบุคลากรอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

2) อาจารยใ์หม่ทุกคน จะได้รับทราบถึง บทบาทหน้าท่ีและความคาดหวงัขององค์กร ทั้งทางตรง เช่น  
การสอน การวิจยั การให้บริการวิชาการ และบทบาทหนา้ท่ีโดยอ้อม เช่น การเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของคณะ วทิยาเขต มหาวทิยาลยั 

3) อาจารย์ใหม่ทุกคน จะได้รับการอธิบายถึง สิทธิ สวสัดิการต่าง ๆ ทั้ งจากคณะ วิทยาเขต และ
มหาวิทยาลยั หรือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การศึกษาต่อ การขอทุนวิจยั การสนับสนุนการพฒันา
ตวัเอง สิทธิท่ีเก่ียวขอ้งการประกนัสังคม เป็นตน้ 
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
การพฒันาระดบัมหาวทิยาลยั 

1) จดัแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการเรียนการสอนรายวชิาพื้นฐาน การสร้าง
ครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning  

2) มีโครงการพฒันาสมรรถนะการสอนของอาจารยม์หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซ่ึงครอบคลุมทกัษะ 
การจดัการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การผลิตส่ือการสอน รวมทั้งการวดัและการประเมินผล 
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การพฒันาระดบัคณะ 
1) ในแต่ละปี คณะจะจดัโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะในการสอน  การวดัและการประเมินผล 

เช่น การอบรมการท าส่ือการสอน   และการอบรมเทคนิคการออกขอ้สอบ  
2) คณะจดัให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนของนกัศึกษา เพื่ออาจารยผ์ูส้อนจะไดน้ าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนในคร้ังต่อไป และคณะได้น าผลประเมินการสอนมาประกอบการ
ประเมินผลการสอนในขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มีการน าผลการประเมินการสอน
โดยนกัศึกษาไปพฒันาการเรียน การสอนอยา่งจริงจงั 

3) คณะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการกระตุ้นการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ ทั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม เช่น  การจดักิจกรรมเชิดชูอาจารยท่ี์มีความโดดเด่นในดา้นการเรียนการสอน เป็นตน้ 

 
2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพฒันาในระดบัมหาวทิยาลยั 

1) มหาวทิยาลยัใหทุ้นสนบัสนุนการไปเขา้ร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ ทุนสนับสนุนเงิน

ค่าใชจ่้ายรายเดือนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีน าเสนอผลงานพฒันาการเรียนการสอน และท าวจิยั 
การพฒันาระดบัคณะ 

1) คณะไดจ้ดังบประมาณสนบัสนุนการพฒันาวชิาการ วชิาชีพ ตามความสนใจของบุคลากร ทุกปี 
2) คณะไดจ้ดัโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพฒันาบุคลากรดา้นต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียน การสอน เช่น 

โครงการอบรมเพื่อพฒันาทกัษะการวจิยั  การเขียนต ารา  การเขียนบทความวชิาการ 
3) คณะได้ก าหนดการพัฒนาบุคลากรเป็น KPI ของคณะ โดยก าหนดให้บุคลากรของคณะต้องผ่าน 

การพฒันาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ครบทุกคนในแต่ละปี 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
 

1. การบริหารหลกัสูตร 
1) กรรมการวชิาการระดบัคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท าหนา้ท่ีวางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอน

ประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
3) มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ท าหน้าท่ีร่วมกบัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรท าหน้าท่ีวางแผน 

ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจดัการเรียนการสอนประเมินผล ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 
4) มีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา ท าหน้าท่ี จดัท า มคอ. 3 วางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู ้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ี รับผิดชอบ 
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

5) เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายสนับสนุนจากวิทยาเขต ช่วยประสานงานและดูแลให้การบริหารงานหลักสูตร 
ในดา้นต่าง ๆ เป็นไปอยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรแสดงความตอ้งการทรัพยากรการเรียนการสอน ผ่านการพิจารณาโดยผูบ้ริหารเพื่อจดัสรร

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายไดใ้นการจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ และ
วสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อม 
ใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ทีม่ีอยู่เดิม 
1) หนังสือ/ต ารา ให้การสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศ ซ่ึงให้บริการด้านหนังสือ ต าราท่ีใช้

ประกอบการเรียนการสอน 
2) ส่ือการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีและการเรียนรู้ให้บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผลิตส่ือก ารสอน

อิเล็กทรอนิคส์  บริการโสตทศันูปกรณ์ และจดัการเครือข่าย เพื่อรองรับการสืบคน้ขอ้มูล สนับสนุน 
การจดัการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

3) ครุภณัฑ์และวสัดุวิทยาศาสตร์  ศูนยป์ฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองมือกลาง ให้บริการครุภณัฑ์
และวสัดุทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การท าปฏิบติัการ รวมถึงการท าโครงงานหรือ
งานวจิยัของนกัศึกษา 
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
1) คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวางแผน จดัหา และติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รียนเสนอรายช่ือหนงัสือ ส่ือ และต าราไปยงัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
3) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจความต้องการทรัพยากร  

ท่ีตอ้งการเพิ่มเติม และแจง้ความตอ้งการไปยงัวทิยาเขต หรือหน่วยงานสนบัสนุนต่าง ๆ เพื่อการจดัสรร
งบประมาณและจดัหาทรัพยากรเพิ่มเติม 

4) มีคณะกรรมการจดัระบบการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนท่ีแต่งตั้งโดยวทิยาเขต 

2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
1) ประเมินความเพียงพอทรัพยากรการเรียนการสอน จากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) จดัระบบติดตามการใชท้รัพยากร เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการประเมิน 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 คดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั โดยอาจารยใ์หม่ตอ้งมีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เน้นทางดา้นพืช สัตว ์
และจุลินทรีย ์หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และผูส้อนจะตอ้งปรับปรุงร่วมกนั 

ในการวางแผนจดัการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลกัสูตร และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พเิศษ 
 การแต่งตั้ งคณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและอาจารย์พิ เศษจะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ และความเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในรายวิชาหรือหัวข้อเฉพาะ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ  
จากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ควรมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตร 

4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในดา้นวชิาชีพ อยา่งนอ้ยคนละ 1 คร้ังต่อปี 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

1) มีระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิชาการโดยก าหนดอาจารยทุ์กคนในหลกัสูตร ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย  ์
ท่ีปรึกษาให้นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เม่ือนักศึกษาข้ึนชั้นปีท่ี 2 และมีการเลือกวิชาเอก ตามท่ีนักศึกษา
สนใจ จะมีการจดัสรรอาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีอาจารย์ในวิชาเอกเป็นอาจารย ์
ท่ีปรึกษา 

2) ในแต่ละภาคการศึกษา จดัใหมี้กิจกรรมอาจารยท่ี์ปรึกษาพบนกัศึกษาในหลกัสูตร อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
3) ในแต่ละสัปดาห์ ให้อาจารย์ทุกคน ก าหนดเวลาให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 

2 ชัว่โมง โดยก าหนดไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตารางกิจกรรม 
4) มีอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนกัศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1) นกัศึกษาสามารถยืน่ค  าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการสอบ ผลคะแนนและ

วธีิการประเมินผล 
2) จดัช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนกัศึกษา 
3) จดัตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

 
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปีเพื่อน าขอ้มูลไปปรับปรุงหลกัสูตร 
2) มีการส ารวจการไดง้านท าของบณัฑิตทุกปี 
3) มีการส ารวจเพื่อประเมินความตอ้งการของตลาดงาน และสังคม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุม เพื่ อวางแผน  ติดตาม  และทบทวน 
การด าเนินงานหลกัสูตร 

x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้ง
กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา  

x x x x x 

(3) มี ร ายล ะ เอี ยดขอ งรายวิ ช าแล ะ รายล ะ เอี ยดข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกวชิา 

x x x x x 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลก ารด า เนิ น ก ารของป ระสบ ก ารณ์ ภ าคสน าม  
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุด 
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

x x x x x 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุง การจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์
ก ารส อนห รือก ารป ระ เมิ น ผลก าร เรี ยน รู้จ ากผล 
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแลว้ 

x x x x x 

(8) อาจารยใ์หม่ ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ดา้นการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9) อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/
หรือวชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

x x x x x 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พฒันาทางวชิาการและ/หรือวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ต่อปี 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่

ท่ี มี ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

x x x x x 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่
เฉล่ีย  ไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

x x x x x 

(13) จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของจ านวนนกัศึกษาท่ีคง
อยูใ่นชั้นปีท่ี 2 

x x x x x 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตวับ่งช้ีทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามขอ้ 1–5 และอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไวใ้นแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) ประเมินรายวชิา โดยนกัศึกษา 
2) ประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนหรือระดบัภาควชิา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนกัศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการอภิปราย การซกัถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5) ด าเนินการวจิยัเพื่อการพฒันากลยทุธ์การสอน 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นกัศึกษาประเมินอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา 
2) สังเกตการณ์ โดยผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร/ทีมผูส้อน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผูส้อนและผูรั้บผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช ้

ในการปรับปรุงกลยทุธ์การสอนของอาจารยต่์อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา/ปรับปรุงทกัษะ 

กลยทุธ์การสอน 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินหลกัสูตรหลงัส้ินสุดการสอนแต่ละปีโดยนกัศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
2) คณะประเมินหลกัสูตรโดยนกัศึกษาชั้นปีสุดทา้ย 
3) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรบณัฑิตใหม่ 
4) มหาวทิยาลยัประเมินหลกัสูตรโดยผูใ้ชบ้ณัฑิต 
5) คณะประเมินหลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
 คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายใน  ด าเนินการประเมินผลการด า เนินงานตามตัวบ่ ง ช้ี  
(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรจดัท ารายงานการประเมินผลหลกัสูตร 
2) ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และผูส้อน จดัประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง

หลกัสูตร และกลยทุธ์การสอน 
3) เชิญผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลกัสูตรและกลยทุธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 
ก. ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ข. ขอ้เสนอแนะของกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลกัสูตร 
ค. เอกสารเปรียบเทียบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่  
ง. เกณฑแ์ละคุณสมบติัการไดรั้บเกียรตินิยม 
จ. แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรท่ีสะทอ้น  
    Active Learning    
ฉ. ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ช. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ภาระงานสอนและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.   ดร. วกินัดา รัตนพนัธ์ 

รายวชิา  932-071  หลกัชีววิทยา      ผูส้อน 
รายวชิา  932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา     ผูส้อน 
รายวชิา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-310  อารักขาพืช      ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-421  นิเวศวทิยาของแมลง     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 

 รายวชิา  932-422  กีฏวทิยาทางการเกษตร     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
  
ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
Rattanapun W. 2015. Preliminary study on a banker plant system supporting the grass aphid Hysteroneura 

setariae (Thomas) (Hemiptera: Aphididae) as non-pest prey. Journal of Asia-Pacific Entomology. 
(under revision). 

Tarasin M, Rattanapun W. 2014. Rubberwood preservative based on heated oil treatment for decrease 
Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae) attack. Communications in Agricultural and 
Applied Biological Sciences. 70(2): 315-318. 

Rattanapun W. 2013. Biology of rice bug Leptocorisa oratorious (Fabricius) (Hemiptera: Alydidae): 
Population change and alternative host plants. Communications in Agricultural and Applied 
Biological Sciences. 78(2): 193-198. 

Tarasin M, Rattanapun W. 2013. Hot palm oil treatment to confer rubberwood resistance against the pest 
Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera: Bostrichidae). Communications in Agricultural and Applied 
Biological Sciences. 78(2): 323-326. 

Rattanapun W. 2012 . Host plants dependent prey suitability of predatory lady beetles. Journal of the 
Entomological Research Society. 14: 29-37. 

Rattanapun W. 2012. Biology and potentiality in biological control of Micraspis discolor (Fabricius) 
(Coleoptera: Coccinellidae). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 
77(7): 541-548. 
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Rattanapun W. 2012. Diversity and population dynamics of pests and predators in irrigated rice fields with 
treated and untreated pesticide. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 
77(7): 601-610. 

Rattanapun W, Amornsak W, Clarke AR.  2010. Is a mango just a mango? Testing within-fruit oviposition 
site choice and larval performance of a highly polyphagous fruit fly. Arthropod-Plant Interactions. 
4: 35-44. 

Rattanapun W. 2009. Thesis summary. Australian Journal of Entomology. 48: 347-348. 
Rattanapun W, Amornsak W, Clarke AR.  2009. Bactrocera dorsalis preference for and performance on 

two mango varieties at three stages of ripeness. Entomologia Experimentalis et Applicata. 131: 243-
253.  

Rattanapun W. 2014. Preliminary evaluation of grass aphid banker plant system for supporting predatory 
lady beetle in greenhouse vegetable. 66th International Symposium on Crop Protection, May 20, 
Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium. 

Rattanapun W. Tarasin M. 2014. Effect of thermal modification on termite resistance and performance 
properties of rubberwood. 3rd International Conference Technologies for the Forest and Biobased 
Products Industries, September 24-26, University of Applied Sciences, Campus Kuchl, Salzburg, 
Austria. 

Rattanapun W. 2012. Biology and potentiality in biological control of Micraspisdiscolor (Fabricius) 
(Coleoptera: Coccinellidae). 64th International Symposium on Crop Protection, May 22, Faculty of 
Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium. 

Rattanapun W. 2012. Diversity and population dynamics of pests and predators in irrigated rice fields with 
treated and untreated pesticide. 64th International Symposium on Crop Protection, May 22, Faculty 
of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium. 

Rattanapun W,  Anchalee W. 2011. Host plant dependent prey suitability of predatory ladybird Menochilus 
sexmaculatus Fab. (Coleoptera: Coccinellidae). Global Conference on Entomology, March 5-9, 
2011, Chiang Mai, Thailand. 

Rattanapun W, Amornsak W. 2010. Oviposition choice of Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: 
Tephritidae): Fully-ripe fruit or unripe fruit with wound on fruit surface. 8th International 
Symposium on Fruit Flies of Economic Importance, September 26-October 3, 2010, Polytechnic 
University, Valencia, Spain. 
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Rattanapun W, Amornsak W, Clarke AR. 2010. Color and volatile responses of Bactrocera dorsalis 
(Hendel) (Diptera: Tephritidae) to different mango ripening stages. 8th International Symposium on 
Fruit Flies of Economic Importance, September 26-October 3, 2010, Polytechnic University, 
Valencia, Spain. 

Rattanapun W, Amornsak W, Clarke AR.  2010. Role of host fruit cues to the response of Bactrocera 
dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae). The ISSAAS International Congress 2009, January 11-15, 
2010, Nongnuch Tropical Botanical Garden & Resort, Pattaya, Thailand. 

Rattanapun W, Amornsak W, Clarke AR.  2009. Mango varietal preference and the effect of physiological 
changes during mango ripening on host utilisation by Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: 
Tephritidae). Ph.D. Thesis, Kasetsart University. 138 pp. 

วกินัดา รัตนพนัธ์. 2557. ผลของพนัธ์ุพริกต่อการเขา้ท าลายของเพล้ียอ่อน (Myzuspersicae). แก่นเกษตร. 42  
 (ฉบบัพิเศษ 1): 512-517.  
วกินัดา รัตนพนัธ์. 2557. การเปล่ียนแปลงประชากรของแมลงสิงในนาขา้ว. แก่นเกษตร. 42 (ฉบบัพิเศษ 1):  
 518-523. 
วกินัดา รัตนพนัธ์ และ จตุพร ไกรถาวร. 2557. สัณฐานวทิยาและความหนาแน่นของขนบนใบพริกท่ีมีผลต่อการ 
 แพร่กระจายของเพล้ียอ่อน. แก่นเกษตร. 42(ฉบบัพิเศษ 3): 712-717. 
วิกันดา รัตนพนัธ์. 2556. ชนิดและการเปล่ียนแปลงประชากรของแมลงวนัผลไม้ ในพื้นท่ีต าบลบ้านพร้าว 

อ าเภอป่าพะยอมจงัหวดัพทัลุง. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2556, 26-28 
พฤศจิกายน 2556. เมือง, เชียงใหม่. 

นฤเทพ อินใหม และ วิกันดา รัตนพันธ์. 2555. ความชอบเหยื่อของด้วงเต่า Micraspis discolor (Fabricius) 
(Coleoptera: Coccinellidae). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัมหาวิทยาลยัทกัษิณ คร้ังท่ี 22 
ประจ าปี 2555, 25-28 พฤษภาคม 2555.หาดใหญ่, สงขลา. 

พีรพชัร หลกัเพชร และ วิกนัดา รัตนพนัธ์. 2554. ความหลากหลายของชนิดและการเปล่ียนแปลงประชากร
แมลงในนาขา้วท่ีใชส้ารเคมีและไม่ใช้สารเคมี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัมหาวิทยาลยั
ทกัษิณคร้ังท่ี 21 ประจ าปี 2554, 25-28 พฤษภาคม 2554. หาดใหญ่, สงขลา. 

วิกนัดา รัตนพนัธ์. 2554. ความหลากหลายและการเปล่ียนแปลงประชากรของแมลงศตัรูพืชและศตัรูธรรมชาติ           
ในนาข้าวจังหวดัพัทลุง. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 ประจ าปี 2554, 22-24
พฤศจิกายน 2554. เมือง, เชียงใหม่. 

วรพรรณ อญัชลี และ วกินัดา รัตนพนัธ์. 2554. อิทธิพลของพืชอาศยัต่อความเหมาะสมของเหยือ่ในการเล้ียงดว้ง
เต่าส้ม  Micraspis discolor (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae). การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวจิยัมหาวทิยาลยัทกัษิณคร้ังท่ี 21 ประจ าปี 2554, 25-28 พฤษภาคม 2554. หาดใหญ่, สงขลา. 
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อิบรอน อาดมะเร๊ะ และ วิกนัดา รัตนพนัธ์. 2554. ชนิดและการเปล่ียนแปลงประชากรของดว้งเต่าตวัห ้ าในนา
ข้าว. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยัมหาวิทยาลัยทักษิณคร้ังท่ี 21 ประจ าปี 2554, 25-28 
พฤษภาคม 2554. หาดใหญ่, สงขลา. 

วิกันดา รัตนพันธ์. 2554. ชีววิทยาและการเปล่ียนแปลงประชากรของด้วงเต่าตัวห ้ า Micraspis discolor 
(Coleoptera: Coccinellidae) ในนาขา้วจงัหวดัพทัลุง. การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ คร้ังท่ี 10 
ประจ าปี 2554, 22-24 พฤศจิกายน 2554. เมือง, เชียงใหม่. 
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2. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  ธีร ศรีสวสัดิ์ 
รายวชิา  932-071  หลกัชีววิทยา      ผูส้อน 
รายวชิา  932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา     ผูส้อน 
รายวชิา  932-211  พฤกษศาสตร์      ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

 รายวชิา  932-411  เทคโนโลยโีพรโทพลาสต ์    ผูส้อน 
 รายวชิา  932-412  การประยกุตใ์ชโ้ฟลไซโทเมทรีทางการเกษตร  ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 

 
ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
ธีร ศรีสวสัดิ์. 2552. แนวคิดทางชีววทิยาเบ้ืองตน้. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 332 หนา้. 
Srisawat T, Suvarnasingh A, Maneenoon K. 2016. Traditional medicinal plants notably used to treat skin 

disorders nearby Khao Luang mountain hill region, Nakhon Si Thammarat, Southern Thailand. 

Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants. 22: 35-56. 

Srisawat T, Kanokwiroon K, Graidist P, Sukpondma Y. 2015. Vatica diospyroides Symington type LS root 

extract induces antiproliferation of KB, MCF-7, NCI-H187, without toxicity against normal Vero 

cells. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 14(6): 1319-1326. 

Srisawat T, Sukpondma Y, Graidist P, Chimplee S, Kanokwiroon K. 2015. The dose dependent in vitro 

responses of MCF-7 and MDA-MB-231 cell lines to extracts of Vatica diospyroides Symington 

type SS fruit include effects on mode of cell death. Pharmacognosy Magazine. 11(43): S148-S155. 

Chumkaew P, Srisawat T. 2014. Phytochemical and malarial screening of Brucea javanica plant extracts. 

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 6(12): 253-256. 

Srisawat T, Sukpondma Y, Chimplee S, Kanokwiroon K, Tedasen A, Graidist P. 2014. Extracts from Vatica 

diospyroides type SS fruit show low dose activity against MDA-MB-468 breast cancer cell line via 

apoptotic action. BioMed Research International. Vol. 2014. Article ID 479602. 8 pages. 

Srisawat T, Kanjanasopa D, Ieamkheng S, Cheur-Srisakul R. 2013. RAPD technique identifies subtypes of 

Vatica diospyroides Symington, a critically endangered medicinal and fragrant plant in the 

Dipterocarpaceae. Journal of Plant Sciences. 8(2): 57-64. 
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Srisawat T, Chumkaew P, Maichum W, Sukpondma Y, Graidist P, Kanokwiroon K. 2013. In vitro cytotoxic 

activity of Vatica diospyroides Symington type LS root extract on breast cancer cell lines MCF-7 

and MDA-MB-468. Journal of Medical Sciences. 13(2): 130-135. 

Srisawat T, Jongkraijak N. 2013. Propagation of Vatica diospyroides Symington, an endangered medicinal 

dipterocarp of Peninsular Thailand, by cultures of embryonic axes and leaf-derived calli. Pakistan 

Journal of Biological Sciences. 16(8): 396-400. 

Srisawat T, Chumkaew P, Heed-Chim W, Sukpondma Y, Kanokwiroon K. 2013. Phytochemical screening 

and cytotoxicity of crude extracts of Vatica diospyroides Symington type LS. Tropical Journal of 

Pharmaceutical Research. 12(1): 71-76. 

Pongtippatee P, Laburee K, Thaweethamsewee P, Hiranphan R, Asuvapongpatana S, Weerachatyanukul W, 

Srisawat T, Withyachumnarnkul B. 2012. Triploid Penaeus monodon: Sex ratio and growth rate. 

Aquaculture. 356-357: 7-13. 

Srisawat T, Thipnetr S, Maknoi C. 2012. Preliminary study of leaf morphology and flow cytometry in the 

Vatica diospyroides Symington, endangered medicinal plant of Peninsular Thailand. Journal of 

Medicinal Plants Research. 6(20): 3681-3688. 

Srisawat T, Pattanapanyasat K, Dolezel J. 2012. Flow cytometric classification of oil palm cultivars. African 

Journal of Biotechnology. 11 (16):3713-3724. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848612003572
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3. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  นิตยา อมัรัตน์ 

รายวชิา  932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา     ผูส้อน 
รายวชิา  932-212  สรีรวทิยาพืช      ผูส้อน 
รายวชิา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-311  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช     ผูส้อน 
รายวชิา  932-314  เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช    ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-454  เทคโนโลยเีอนไซม์     ผูส้อน 

 
ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
Ummarat N, Arpaiaa ML, Obenland D. 2015. Physiological, biochemical and sensory characterization of the 

response to waxing and storage of two mandarin varieties differing in postharvest ethanol 
accumulation. Postharvest Biology and Technology. 109: 82-96. 

Ummarat N, Matsumoto TK, Wall MM, Seraypheap K. 2011. Changes in antioxidant phytochemicals and 
fruit quality in hot water treated ‘Hom Thong’ banana fruit during storage. Scientia Horticulturae. 
130: 801-807. 
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4. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  เจษฎา รัตนวุฒิ 

รายวชิา  932-230  สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1    ผูส้อน 
รายวชิา  932-231  หลกัการเล้ียงสัตว ์     ผูส้อน 
รายวชิา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-331  เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก    ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-333  เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว ์   ผูส้อน 

 รายวชิา  932-334  เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว ์    ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 รายวชิา  932-336  เทคโนโลยกีารผลิตสุกร     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 

รายวชิา  932-336  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 
 

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
Rattanawut J, Yamauchi K. 2015. Growth performance, carcass traits and histological changes in the 

intestinal villi of male broiler chickens fed dietary silicic acid powder containing bamboo vinegar 
liquid. Journal of Animal and Feed Sciences. 24(1): 48–52. 

Rattanawut J, Yamauchi K. 2015. Effects of dietary wood charcoal powder including vinegar liquid 

supplementation on performance and abdominal fat quantity of laying hens in the late phase of 

production. Thai Journal of Animal Science. 2(1): 263-266. 

Rattanawut J. 2014. Effects of dietary bamboo charcoal powder including bamboo vinegarliquid 

supplementation on growth performance, fecal microflora population and intestinal morphology in 

Betong chickens. Journal of Poultry Science. 51(2): 165-171. 
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5. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  บดี ค าสีเขียว 
รายวชิา  932-202  เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร    ผูส้อน 
รายวชิา  932 230  สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1    ผูส้อน 
รายวชิา  932-231  หลกัการเล้ียงสัตว ์     ผูส้อน 
รายวชิา  932-232  หลกัโภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว ์   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-302  วธีิวจิยัทางการเกษตร     ผูส้อน 
รายวชิา  932-335  เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม   ผูส้อน 
รายวชิา  932-337  เทคโนโลยกีารผลิตแพะ     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูส้อน 
รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-430  สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2    ผูส้อน 
รายวชิา  932-431  โภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง      ผูส้อน 
รายวชิา  932-432  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์    ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-433  เทคโนโลยกีารจดัการของเสียจากการเล้ียงสัตว ์     ผูส้อน 
รายวชิา  932-434  การจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ์   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-437  เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้    ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-438  การจดัการทรัพยากรสัตว ์    ผูส้อน 
รายวชิา  932-440  การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่    ผูส้อน 
 

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
Huang XD, Liang JB, Tan HY, Yahya R, Khamseekhiew B, Ho YW. 2010. Molecular weight and protein 

binding affinity of Leucaena condensed tannins and their effects on in vitro fermentation 
parameters. Animal Feed Science and Technology. 159: 81–87.  

Khamseekhiew B, Pimpa O, Kongrit W. 2011. Current situation of goats production systems in Surat Thani 
province, Thailand. Proceedings the third international conference on sustainable animal 
agriculture for developing countries (SAADC 2011). 26th- 29th July 2011, Suranaree University 
of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.   

Khamseekhiew B, Liang JB. 2009. Nitrogen utilization of sheep fed leuceana species. Proceedings the 
second international conference on sustainable animal agriculture for developing countries 
(SAADC 2009). 8th- 11th November 2009, Corus hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, pp: 62-63. 
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Pimpa O, Sriphueack W, Khamseekhiew B, Pimpa B. 2009. Oil palm front as a roughage feed source for 
ruminant in Thailand.  Proceedings the second international conference on sustainable animal 
agriculture for developing countries (SAADC 2009). 8th- 11th November 2009, Corus hotel, 
Kuala Lumpur, Malaysia, pp: 208-209. 
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6. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.   ดร.     อ. ปิยรัตน์ นาควโิรจน์ 
รายวชิา  932-100  ปฏิบติังานฟาร์ม 1    ผูส้อน 
รายวชิา  932-200  ปฏิบติังานฟาร์ม  2    ผูส้อน 
รายวชิา  932-230  สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 

 รายวชิา  932-233  สุขศาสตร์สัตว ์     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 รายวชิา  932-300  สัมมนา     ท่ีปรึกษา 
 รายวชิา  932-332  มาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑส์ัตวป์ลอดภยั ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 รายวชิา  932-335  เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม  ผูส้อน 
 รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1    ท่ีปรึกษา 
 รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2    ท่ีปรึกษา  
 รายวชิา  932-430  สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 รายวชิา  932-438  การจดัการทรัพยากรสัตว ์   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 รายวชิา  932-439  เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว ์    ผูส้อน 
 รายวชิา  932-440  การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่   ผูส้อน 
 รายวชิา  932-442  การเล้ียงผึ้ง     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 
ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั 
Nakawiroat P, Visetson S, Milne J,  Sudthongkong C. 2007. Efficiency of deadly crab’s eye  extracts (Abrus 

precatorius L.) against oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis Hendel). The  5 th International 
Symposium on Biocontrol and Biotechnology, 1-3 November 2007, Khon Kaen University, Nong 
Khai Campus, Nong Khai, Thailand. 

ปิยรัตน์ นาควโิรจน์ และ สิริวฒัน์ วงษศิ์ริ. 2542. ความเป็นพิษของเมนทอล ไทมอล และน ้ามนัสะเดาต่อไรศตัรู
ผึ้ ง  Tropilaelaps clareae และส่วนตกค้างในน ้ าผึ้ ง. รายงานผลการวิจยัด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย. โครงการพฒันาองคค์วามรู้และศึกษานโยบายการจดัการทรัพยากรชีวภาพใน
ประเทศไทย (BRT). 
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7. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 

รายวชิา  932-252  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 2   ผูส้อน 
รายวชิา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-312  หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-350  เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับการเพาะเล้ียงทางน ้า  ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-352  พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-354  ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพืชและจุลินทรีย ์   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน
รายวชิา  932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 

 รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
 รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 
 รายวชิา  932-452  เทคโนโลยรีะดบัโมเลกุล    ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 

 
ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
Kanjanasopa D, Pongtippatee P, Vanichviriyakit R, Wongtripop S, PradeeP PJ, Withyachumnarnkul B. 

2015. An evidence on trans-ovarian transmission of Monodon Baculovirus (MBV) infection 
in Penaeus monodon. Aquaculture. 443: 5-10. 

Srisawat T, Kanjanasopa D, Ieamkheng S, Cheur-Srisakul R. 2013. RAPD Technique Identifies Subtypes of 
Vatica diospyroides Symington, a critically endangered medical and fragrant plant in the 
Dipterocarpaceae. Journal of Plant Sciences. 8(2): 57-64. 

Kanjanasopa D, Pimpa B, Chowpongpang S. 2011.   Occurrence of Vibrio parahaemolyticus in cockle 
(Anadara granosa) harvested from the south coast of Thailand. Songklanakarin Journal of Science 
and Technology. 33 (3): 295-300. 

Pimpa B, Kanjanasopa D, Boonlam S. 2009. Effect of Addition of antioxidants on the oxidative stability of 
refined bleached and deodorized palm olein. Kasetsart Journal (Natural Science) 43: 370-377. 

ดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา . 2556. เช้ือโมโนดอนแบคคิวโลไวรัส: การตรวจสอบการติดเช้ือในกุ้งกุลาด า 
Monodon Baculovirus: The Detection of Infection in Penaeus monodon. วารสารวิทยาศาสตร์ มข . 
ฉบบัท่ี 3 ปีท่ี 41 หนา้ 518-531. 
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8. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  จรัสลกัษณ์ เพชรวงั 

รายวชิา  932-051  จุลชีววทิยา      ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา     ผูส้อน 
รายวชิา  932-250  เทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา    ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-252  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์างการเกษตร 2   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-351  เทคนิคการวเิคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา  ผูส้อน 
รายวชิา  932-353  จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม    ผูส้อน 
รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-420  การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-450  ชีววทิยาของเห็ด     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-453  การติดเช้ือจุลินทรียแ์ละวทิยาภูมิคุม้กนั   ผูส้อน 
รายวชิา  932-458  ปรสิตวทิยา      ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
 

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
Pechwang J, Sihanontha P, Pornpakakul S, Muangsin N, Piapukiew J, Vangnai A, Chaichit N, 

Chuchawankul S, Petsom A. 2010. Biotransformation of ent-kaur-16-en-19-oic acid by Psilocybe 
cubensis. Natural Product Research. 24(10): 905-914. 

Punnapayak H, Pechwang J, Chaichit N, Jaiboon N, Pornpakakul S, Petsom A. 2002. Crystal structure of 
ent-(7,11)-dihydroxy-1-oxo-kaur-16-en-19-oic acid, C20H28O5. Zeitschrift für Kristallographie – 
New Crystal Structures. 217: 603-604. 

วารีรัตน์ หนูหีต, ปรินุช ชุมแกม้ และจรัสลกัษณ์ เพชรวงั. 2555. การยบัย ั้งแบคทีเรียก่อโรคบนพื้นผวิสัมผสัโดย
ใชส้ารสกดัจากพืชตระกูลขิง. การประชุมวชิาการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ คร้ังท่ี 11.  โรงแรมโพธ์ิวดล 
รีสอร์ท แอนด ์สปา จงัหวดัเชียงราย, 21-23 มีนาคม 2555. หนา้ 245-246. 

โสภณ เริงส าราญ , เกษม สุขก้องวารี, ประวิทย์ สิงห์โตทอง, สุรชัย พรภคกุล , พลกฤษณ์ แสงวณิช และ 
จรัสลกัษณ์  เพชรวงั. 2545. ฤทธ์ิในการยบัย ั้งไซคลิกเอเอม็พีฟอสฟอไดเอสเทอเรสของเซมบรานอยด ์ 
บางชนิด. วารสารวจิยัวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.1: 9-14. 
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9.  ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.  อ.    ดร.  ดาริกา คงฤทธ์ิ 

รายวชิา  932-250  เทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา    ผูส้อน 
รายวชิา  932-401  โครงงานนกัศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-402  โครงงานนกัศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 
รายวชิา  932-451  การจดัการของเสียทางการเกษตร   ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-454  เทคโนโลยเีอนไซม์     ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-460  ชีวเคมีวเิคราะห์      ผูส้อน/ผูป้ระสานงาน 
รายวชิา  932-051  จุลชีววทิยา      ผูส้อน 

 รายวชิา  932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา     ผูส้อน 
 

ผลงานทางวชิาการ  การค้นคว้าวจัิย  หรือการแต่งต ารา 5 ปี ย้อนหลงั  
Kongrit D. 2012. Molecular cloning and characterization of the oil- palm (Elaeis guineensis) mesocarp 

triacylglycerol lipase and esterase. Seoul:KFAS, 2011, 34 (R003607). 
ดาริกา คงฤทธ์ิ. 2557. คู่มือปฏิบติัการเทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา. หลกัสูตรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางการเกษตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต
สุราษฎร์ธานี. 30 หนา้. 

ดาริกา คงฤทธ์ิ. 2557. คู่มือปฏิบติัการชีวเคมี (ปรับปรุง). คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี. 30 หนา้. 
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นายกิตติเดช อ่วมอร่าม  
1. เนน้การเรียนรู้ในเชิงปฏิบติัจริงใหม้ากใน

ดา้นวชิาชีพแต่ละสาขา 
- ไดป้รับปรุงเพิ่มเติมการเรียนการสอนภาคปฏิบติัการใน
รายวชิาใหม้ากข้ึนตามความเหมาะสม  

2. การเรียนรู้ตอ้งอธิบายใหเ้ขา้ใจไดง่้าย ๆ จึง
จะบอกไดว้า่รู้จริง น าไปใช ้น าไปถ่ายทอด
ไดจ้ริง 

- ไดป้รับกระบวนการเรียนการสอนในทุกรายวชิาใหมี้
กระบวนการเรียนแบบ Active Learning ใหไ้ดร้้อยละ 
50 ของจ านวนชัว่โมงในรายวชิา เพื่อช่วยสร้างความ
เขา้ใจใหน้กัศึกษาสามารถเรียนรู้ และถ่ายทอดได ้ 

3. เร่ืองการใชภ้าษาองักฤษและศพัทเ์ทคนิคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 

- ปรับการเรียนการสอนในทุกรายวชิาใหมี้การใช้
ภาษาองักฤษไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของชัว่โมงสอน 
และก าหนดใหบ้างรายวชิาจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาองักฤษทั้งรายวชิา 

4. เร่ืองการฝึกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
เก่ียวกบัเร่ืองการวดัประสิทธิภาพการผลิต 
เช่น โปรแกรมหมอหมู 

- มีการสอนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเกษตร 
เพื่อวดัประสิทธิภาพการผลิตในรายวชิา ดงัต่อไปน้ี 932-
232 (หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสัตว)์ 932-331 
(เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก) 932-335 (เทคโนโลยกีาร
ผลิตโคเน้ือและโคนม) 932-336 (เทคโนโลยกีารผลิต
สุกร) และ 932-337 (เทคโนโลยกีารผลิตแพะ) 

5. เร่ืองการอพัเดทสถานการณ์ในการเล้ียง
สัตวใ์หท้นัปัจจุบนั เช่น เร่ืองโรค เร่ือง
เทคโนโลย ีและเทคนิคดา้นการจดัการ 

- เร่ืองโรคในสัตว ์ไดด้ าเนินการใหมี้การเรียนการสอน
รายวชิา 932-233 (สุขศาสตร์สัตว)์ เป็นวชิาบงัคบั ซ่ึง
สอนโดยอาจารยพ์ิเศษท่ีเป็นนายสัตวแพทย ์ขณะท่ีเร่ือง
เทคโนโลย ีเทคนิคการจดัการ และสถานการณ์การเล้ียง
สัตวท่ี์เกิดข้ึนในปัจจุบนั ถูกก าหนดให้อยูใ่นรายวชิา 
932-400 (หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารเกษตร) ซ่ึงจะน าเอาสถานการณ์ใน
ปัจจุบนั มาเป็นเน้ือหาในการเรียน 
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6. จดัเพิ่มหลกัสูตรวชิาธุรกิจการเกษตร ซ่ึง
เนน้การท าปศุสัตวเ์ชิงธุรกิจ 

- ไดด้ าเนินการใหมี้รายวิชา 926-372 (การจดัการธุรกิจ
ฟาร์ม) และ 926-433 (ธุรกิจและการจดัการสินคา้
เกษตร) อยูใ่นกลุ่มวชิาแกน (พื้นฐานเกษตร) 

7. อยากใหมี้การขยายระยะเวลาการฝึกงาน
ของนกัศึกษาไปตามสถานท่ีต่าง ๆ ออกให้
ครบกระบวนการผลิต เป็น 1 ปีการศึกษา 
นกัศึกษาจะไดรู้้จริง และเตรียมตวัพร้อมท่ี
จะท างาน 

- ไดก้ าหนดนกัศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกประสบการณ์
ภาคสนามในชั้นปีท่ี 3 ขณะท่ีนกัศึกษาท่ีเลือกแผนสหกิจ
ศึกษาสามารถเลือกท าสหกิจไดใ้นชั้นปีท่ี 4 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดใน มคอ. 1 สาขาเกษตร 

 
8. จดัหลกัสูตรเก่ียวกบัภาวะความเป็นผูน้ า 

หวัหนา้งานท่ีดี การสั่งงาน การเป็นผูฟั้ง
และผูต้ามท่ีดี เป็นตน้ 

- ไดด้ าเนินการใหมี้รายวชิากิจกรรมเสริมหลกัสูตร และ
การก าหนดการเรียนแบบ Active Learning ในทุก
รายวชิา เพื่อฝึกภาวะการเป็นผูน้ าและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มทกัษะเหล่าน้ี 
ไดแ้ก่ กิจกรรมการบ าเพญ็ประโยชน์ การท าบุญฟาร์ม 
การมอบเส้ือปฏิบติังานฟาร์ม และการแข่งขนักีฬา เป็น
ตน้ 

9. จดัหลกัสูตรดา้นสังคม เร่ืองศีลธรรมและ
หนา้ท่ีพลเมือง เพราะวา่เด็กรุ่นใหม่ ขาดกนั
มาก เด็กมองเร่ืองเงินเป็นใหญ่ 

- ในรายวชิาพื้นฐาน ก าหนดใหมี้การสอดแทรกความรู้
เร่ืองศีลธรรมและหนา้ท่ีพลเมือง ในรายวชิาดา้น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากน้ี ยงัได้
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและหนา้ท่ีพลเมืองในทุก
รายวชิา ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้ดา้น
คุณธรรม 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไชยวรรณ วฒันจนัทร์  
1. ภาพรวม – ไม่มีจุดเด่น หรือส่ิงใหม่ท่ี

แตกต่างจากปรัชญาของหลกัสูตร วท.บ. 
เกษตรศาสตร์ ท่ีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
วข.หาดใหญ่ หลกัสูตร วท.บ. 
เทคโนโลยกีารเกษตร ท่ีคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีวข.ปัตตานี  หรือหลกัสูตร 
เทคโนโลยกีารเกษตร ท่ี ม.ราชภฎั เปิด
สอน รวมทั้ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ท่ี ม.
ขอนแก่น  ดงันั้นแมว้า่หลกัสูตรจะแยก
วชิาเอกออกเป็น 3 กลุ่มวชิาเอก คือ 
เทคโนโลยกีารผลิตพืช  เทคโนโลยกีาร
ผลิตสัตว ์และเทคโนโลยจุีลินทรีย ์ 
โดยเฉพาะ 2 กลุ่มแรกยงัไม่น่าจะรองรับ
การเปล่ียนแปลงในเชิงนโยบายดา้น
การเกษตรของประเทศท่ีเนน้การเป็น Hub 
ของอาหารท่ีมีมาตรฐานท่ีดีทางการเกษตร 
(Good Agricultural Practice; GAP) ของ
อาเซียน และของโลก  หรือน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาของพระ
เจา้อยูห่วั 

- หลกัสูตรไดด้ าเนินการปรับปรุงโดยปรับเพิ่มการมุ่งเนน้
ให้นกัศึกษามีความรู้เก่ียวกบั  Smart Farming และมุ่งให้
นกัศึกษามีคุณสมบติัการเป็นเกษตรกรอจัฉริยะ (Smart 
Farmer) ซ่ึงอยู่ในรายวิชา 932-405 (การท าฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะ) โดยถูกก าหนดให้เป็นรายวิชาแกนเกษตร 
รวมถึงการใช้หลกัปรัชญาหลกัเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่
กับหลักเกษตรธรรมชาติ ซ่ึงอยู่ในรายวิชา 932-419 
(เกษตรธรรมชาติ) 

2. ควรเพิ่มวิชาดา้น integrate farming system 
ห รือ  sustainable agricultural  production 
และวิชาดา้นมาตรฐาน GAP และ GMP ลง
ไปดว้ย  ซ่ึงอาจจะแทรกอยู่ในรายวิชาดา้น
การผลิตก็ได ้

- ไดด้ าเนินการแทรกในรายวิชา 932-334 เทคโนโลยีการ
ผลิตอาหารสั ตว์ และ เพิ่ มวิช าชีพบังคับ  932 -332 
มาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑส์ัตวป์ลอดภยั 
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3. วิชาเอกด้านพืช ไม่ได้เช่ือมโยงให้เห็น
จุดเน้นของนักศึกษาในด้านปาล์มน ้ ามัน 
ยางพารา หรือไม้ผลเขตร้อน ฯลฯ ตามท่ี
ระบุไวใ้นหน้าท่ี 1  นอกจากน้ียงัไม่เช่ือม
ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ไ ป ยั ง ก า ร ผ ลิ ต เชิ ง
อุตสาหกรรมในวิชาด้าน production เลย  
ซ่ึงตรงน้ีจะตรงกบัเจตนาของการก าหนด
ช่ือคณะซ่ึงมีค าว่า “อุตสาหกรรม” ปรากฏ
อยู ่ นอกจากน้ี เน่ืองจากตวัหลกัสูตรมีทั้ง
วิทยาศาสตร์และมีทั้งเทคโนโลยี แต่วิชา
ดา้นการผลิตน่าจะขาดมิติดา้นเทคโนโลย ี

- ไดด้ าเนินการมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามีความรู้ดา้นการเกษตร
ของพืชในทอ้งถ่ิน เช่น ปาลม์น ้ามนัและยางพารา 
รวมถึงพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเป็นเน้ือหาในรายวชิา 
932-213 (เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช) ซ่ึงเป็น
วชิาบงัคบัในชั้นปีท่ี 2 และในรายวชิา 932-313 (การ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ) ซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัในชั้นปีท่ี  3 
นอกจากนั้นในรายวชิา 932-210 ยงัเก่ียวขอ้งกบัการ
วเิคราะห์คุณภาพดิน และการจดัการ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ
การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการสวนยางพารา สวนปาลม์
น ้ามนั และสวนไมผ้ลเศรษฐกิจชนิดอ่ืนในภาคใต ้

4. วิชาเอกด้านจุลินทรีย์ ซ่ึงเจตนาจะผลิต
นักศึกษาด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตร จึง
น่ าจะ เป ล่ี ยน ช่ื อวิช าเอก น้ี ให้ ชัด เป็ น 
“จุลินทรีย์ทางการเกษตร”  และแม้ว่าจะ
ออกแบบวิชาเรียนได้ดี แต่บางวิชาน่าจะ
เปล่ียนแปลงใหม่ เช่น 932-453 การติด
เช้ือจุลินทรีย์และภู มิ คุ้มกัน  น่ าจะเป็น 
Microbial Physiology ซ่ึ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้
นัก ศึกษ ามีพื้ น ฐาน เชิ ง ลึ ก ท่ี ส าม ารถ
เช่ือมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มวิชาเอกได ้ 
และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อได้  ส่วน
วิชา 932-350 เทคโนโลยีจุลินทรียส์ าหรับ
การผลิตทางน ้ า ค  าว่า “ทางน ้ า” ไม่น่าจะ
เป็นภาษาท่ีถูกตอ้ง เพราะไม่น่าจะตรงกบั
ค าภาษาองักฤษวา่ Aquaculture  

- วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์มุ่งใหน้กัศึกษามีความรู้ทาง
จุลินทรีย ์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทั้งภาคเกษตร
และสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตร เช่น อาหาร 
และอุตสาหกรรม อยา่งไรก็ตาม ใน พรบ. วชิาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีท่ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ก าหนดใหส้าขาจุลินทรีย ์เป็นสาขาวชิาควบคุม 
ภายใตข้อ้ก าหนดสภาวชิาชีพ รายวชิาจึงถูกออกแบบให้
ตอบสนองต่อขอ้ก าหนดดงักล่าว 

- ไดด้ าเนินการปรับช่ือวิชา 932-350 (เทคโนโลยจุีลินทรีย์
ส าหรับการผลิตทางน ้า) เป็น “เทคโนโลยจุีลินทรีย์
ส าหรับการเพาะเล้ียงทางน ้า” ซ่ึงในศาสตร์ดา้นประมง 
ค าวา่ aquaculture หมายถึงการเพาะเล้ียงพืชและสัตวน์ ้า 
และมีการใชค้  าวา่การเพาะเล้ียงทางน ้า กนัโดยทัว่ไป   
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ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 

5. วิชาเอกด้านสัตว์ เสนอให้ปรับรวมวิชา 
932-230 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์ 1 
และ 2 เป็นหน่ึงวิชา โดยเนน้หน่วยกิต เป็น 
4 หน่วยกิต ปรับวิชา 932-334 ใหม่เป็น 
วชิาเทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว ์ซ่ึงตรง
น้ีให้เอาเน้ือหาดา้นไบโอเทคใส่ลงไปดว้ย  
ปรับวิชาด้านการผลิตสัตว์ เช่น การผลิต
ปีก สุกร โคเน้ือโคนม ทั้ งหมดให้ เป็น
เท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต ไ ก่ เ น้ื อ เ ชิ ง
อุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการผลิตสุกรเชิง
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตโคเน้ือ
โคนมเชิงอุตสาหกรรม  ทั้ งน้ี เพื่อสร้าง
ความแตก ต่ างหลัก สู ตรเดี ยวกันจาก
สถาบนัอ่ืน วิชา 932-435 ควรเปล่ียนเป็น 
เท ค โน โล ยี ก ารแป รูป เน้ื อ สั ต ว์ เชิ ง
อุตส าหกรรม   ควรตัด วิช า  932 -439 
เทคโนโลยีการฆ่าสัตว ์และ 932-441  การ
ผลิตกระต่าย ออก  แต่ในส่วนท่ีมาของ
เน้ือสัตวก์็ให้ไปแลว้ในวิชาเทคโนโลยีการ
แปรูปเน้ือสัตวเ์ชิงอุตสาหกรรม วิชา 932-
430 ควรเปล่ียนช่ือเป็น เทคโนโลยีการ
จดัการของเสียจากการเล้ียงสัตว ์

- ตามร่าง มคอ. 1 สาขาสัตวศาสตร์ ไดก้ าหนดใหเ้รียน
กลุ่มวชิากายวภิาค สรีรวทิยาทางสัตวแ์ละวทิยาการการ
สืบพนัธ์ุ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต ทางหลกัสูตรจึงไดจ้ดั
ใหมี้การเรียนรายวชิา 932-230 (สรีรวทิยาและกายวภิาค
สัตว ์1) จ านวน 3 หน่วยกิต และวชิา 932-333 
(เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว)์ 3 หน่วยกิต   
การเพิ่มหน่วยกิตเป็น 4 หน่วยกิต จะมีผลท าใหห้น่วย
กิตรวมแตกต่างจากสาขายอ่ยอ่ืน ๆ มากข้ึน 

- ไดป้รับวิชา 932-334 (เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว)์ 
ตามค าแนะน าแลว้ 

- วิชาด้านการผลิตสัตวท์ั้ งหมดได้มีการปรับเน้ือหาโดย
เพิ่มการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมแทรกเขา้ไป 

- วชิา 932-439 (เทคโนโลยีการฆ่าสัตว)์ มีความจ าเป็นต่อ
การท างานของนกัศึกษาจึงไม่ไดต้ดัออก 

- วิชา 932-441 (การผลิตกระต่าย) ได้มีการตดัออกตาม
ค าแนะน า 

- วิชา 932-430 ได้เปล่ียนช่ือเป็นเทคโนโลยีการจดัการ
ของเสียจากการเล้ียงสัตว ์ตามค าแนะน า 

 

6. เสนอแนะให้ท าความเข้าใจกับบุคลากร
สายวิชาการเพื่อบูรณาการเน้น และหรือ
พฒันาวิชาให้แตกต่างจากวิชาท่ีเปิดสอน
กนัอยูท่ ัว่ไป  ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแตกต่าง 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
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ขอ้เสนอแนะคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
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ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลพ ภวภูตานนท ์  

1.  หลักสูตรมีจุดเด่น คือ กระชับ มีความเป็น
ปัจจุบนั มีความครบถว้นของเน้ือหาวิชาการ
ตามเกณฑ์ จ  านวนหน่วยกิตตลอดการศึกษา
มีความเหมาะสม มีกลุ่มวิชาเลือกในแต่ละ
สาขาวิช าเอก ท่ี แสดงให้ เห็ น ถึ งความ
เข้ม แข็ งในส ายงานของสถาบัน  ก าร
ปรับปรุงรายวิชาจากท่ีมีในหลักสูตรเดิม 
เม่ือพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา เช่ือไดว้า่
จะเป็นประโยชน์กับผู ้เรียนเพิ่มข้ึน กลุ่ม
รายวิชาท่ีเปิดใหม่ช่วยเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ แสดงทิศทางท่ีชัดเจนว่าจะ
ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
ด้านใดและความเข้มแข็งในสายงานด้าน
ดงักล่าวของคณาจารย ์อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรมีคุณวฒิุและประสบการณ์วจิยัสูง 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
 

2.  การจดัพิมพ์ค  าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบ
ถูกตอ้งเพิ่มเติมจากในตน้ฉบบัท่ีแนบมา 

- ไดด้ าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของค าอธิบาย
รายวชิาในทุกรายวชิา ตามขอ้เสนอแนะ 

3. แนว คิดในการจัดแผนการศึกษ าของ
นักศึกษาชั้ นปีท่ี 4 ท่ี เน้นไปท่ีการท าวิจัย 
(โครงงานนกัศึกษา) หรือ สหกิจศึกษา เป็น
เร่ืองท่ี น่ าสนใจ เพื่ อให้ เกิดสมดุลและ
ผลิตบัญฑิตในสายวิจยัหรือสายสหกิจได้
ต าม เป้ า  วิ ธี ก า รบ ริห าร จัด ก าร จ ะ มี
ความส าคญัมากในสายโครงงานนักศึกษา 
ในทางปฏิบัติ ผูเ้รียนอาจจะต้องเร่ิมคิดท า
วิจยัตั้งแต่ชั้นปีท่ี 3 และตอ้งมีแนวทางการ
จดัการใช้เวลาในช่วงปี 4 ให้เหมาะสม ไม่
ว่างเกินไปในบางช่วงและมาหนักมาก
ในช่วงปลายของภาคปลายปี 4 การวิจัยท่ี

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
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ข้ึนอยู่กับฤดูกาลจะมีข้อจ ากัดถ้าเร่ิมท า
โครงงานในปี 4 เทอมปลาย 

4. ใน Curriculum Mapping อาจจะลอง
พิจารณาเพิ่มเติมวา่การใส่  = ความ
รับผดิชอบหลกัในหลาย ๆ หวัขอ้นั้น เรามี
วธีิวดัผลท่ีเป็นรูปธรรมหรือวดัผลไดย้าก
อาจปรับลงมาเป็น  = ความรับผดิชอบ
รอง 

 
 

- ไดด้ าเนินการปรับ Curriculum Mapping จากความ
รับผดิชอบหลกั ไปเป็นความรับผดิชอบรอง ในผล
การเรียนรู้บางขอ้ ในรายวชิาดงัต่อไปน้ี 932-418 
(การเกษตรแบบแม่นย  า) 932-421 (นิเวศวทิยาของ
แมลง) 932-422 (กีฏวทิยาทางการเกษตร)932-423 
(การจดัการของเสียทางการเกษตร) 932-432 
(เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว)์ 932-437 
(เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้) 932-438 (การจดัการ
ทรัพยากรสัตว)์ 932-456 (ชีวสารสนเทศ) และ 932-
460 (ชีวเคมีวิเคราะห์) 

หมายเหตุ พิจารณาในตน้ฉบบัเล่มหลกัสูตร มี
ขอ้เสนอแนะและจุดท่ีตอ้งปรับแกต้ามท่ี
เห็นสมควร 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

ศาสตราจารย ์ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพฒัน์  
1. เหมาะสมกบัการปรับปรุง เพื่อใชเ้ป็น 3 

วชิาเอก ซ่ึงเหมาะสมมากกวา่ท่ีเคยแบ่งไว ้
- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

2. แกไ้ขค าผดิ หนา้ 10 บรรทดัท่ี 10 
Principles of Mathematics 
บรรทดัท่ี 30 Basic BiologyLaboratory 
หนา้ 22 บรรทดัท่ี 26 Principles of 
Mathematics 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

3. การพิมพ ์format หนา้ 29 บรรทดัท่ี 20 
ขยบัฝึกงาน 1 ใหต้รงกบับรรทดัล่าง 
แกไ้ขค าผดิ หนา้ 30 บรรทดัท่ี 17 หมวด
ศึกษา 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
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4. การพิมพห์นา้ 93 จดัช่องทางซา้ยให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กลยทุธ์ทางขวา เช่น ขอ้ 2 
ดา้นซา้ย ขยบัลงใหแ้ถวในแนวเดียวกบัขอ้ 
1 ท่ีอธิบายดา้นซา้ย 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

5. ขอ้ 3 ดา้นซา้ยขยบัลงใหแ้ถวในแนว
เดียวกบัขอ้ 1 ท่ีอธิบายดา้นซา้ย 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

6. แกไ้ขค าผดิ หนา้ 98 ขอ้ 6 ผลงานจาก
กิจกรรมกลุ่ม  หนา้ 95 ขอ้ 4 
หนา้ 174 บรรทดั 25 ซา้ยมือ ประเมินความ 
บรรทดั 24 ขวามือ 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

7. ขอ้สังเกต งานวิจยัของผูส้อนบางท่าน 
อาจจะไม่มีในหา้ปียอ้นหลงั ก่อนส่งฉบบั
จริง ควรพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ์ 

- มีผูส้อน 1 ท่าน ท่ีไม่มีผลงานวจิยัยอ้นหลงัในรอบหา้
ปี สาขาวชิาฯ ไดเ้ร่งกระตุน้ใหอ้าจารยทุ์กคนท าวจิยั 
เพื่อใหมี้ผลงานผา่นเกณฑ ์ 

นางดวงฤดี ด าแกว้  
1. หนา้ 163 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...... 

932-311 (การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช) เพิ่ม
ขอ้มูลต่อจากการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 
อุตสาหกรรมเกษตร 

- ไดป้รับปรุงเพิ่มเติมในค าอธิบายรายวชิา ก่อนค าวา่
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช การผลิตพืชเชิง
อุตสาหกรรม (plant production for industry) 

 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วาระพเิศษ  

 เม่ือวนัที่ 26 มกราคม 2559 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. การน าเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร 

   เกษตร ควรเพิ่มการท าฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Farming) ใน Powerpoint ดว้ย 

-ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี วาระพเิศษ 
เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ทบทวน ช่ื อห ลัก สู ต รควร เป ล่ี ยน ช่ื อ

หลกัสูตรเพื่อให้สะทอ้นวิชาเอกท่ีน่าสนใจ
เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ นั ก ศึ ก ษ า เลื อ ก เรี ยน ใน
หลกัสูตรน้ีมากข้ึน 

- หลกัสูตรไดด้ าเนินการประชุมคณาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรวาระพิเศษ เม่ือวนัท่ี 10 และ 12 กุมภาพนัธ์ 
2559 ท่ีประชุมไดร่้วมกนัพิจารณาช่ือหลกัสูตรใหม่อยา่ง
ถ่ีถว้น โดยค านึงถึงมิติของจ านวนนกัศึกษา ประกอบกบั
โอกาสในการไดง้านท าของบณัฑิต และความส าคญัของ
ศาสตร์ดา้นเกษตรศาสตร์และจุลชีววทิยา จึงมีมติ
ร่วมกนัในการใชช่ื้อหลกัสูตรเดิม (วทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร) 
-เน่ืองจากหลักสูตรได้ค  านึงถึงช่ือคุณวุฒิ ท่ี มีความ
น่าสนใจ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่
สามารถเปิดรับได ้ประกอบกบัช่ือหลกัสูตรเดิมผา่นการ
รับรองจาก ก.พ. แลว้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
พร้อมรับสมคัรบณัฑิตเขา้ท างาน  
-เร่ืองจ านวนนัก ศึกษาท่ี รับ เข้า พบว่าตั้ งแต่ใช้ ช่ื อ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
สามารถรับนัก ศึกษาได้มากกว่าช่ือหลัก สูตรเดิม 
(เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ) และมีจ านวนนกัศึกษา
เขา้เรียนมากเป็นระดบัตน้ ๆ ของคณะ 
-ทั้ ง น้ี  ในอนาคตหลักสูตรฯ มีแผน ท่ีจะป รับปรุง
หลกัสูตร โดยแยกหลกัสูตรออกเป็น 2 หลกัสูตร เม่ือมี
บุคลากรครบตามเกณฑ์ สกอ. ระหว่างหลกัสูตรวท.บ.
(เกษตรศาสตร์) และหลักสูตรวท.บ.(จุลชีววิทยา) 
เน่ืองจากทั้ง 2 หลกัสูตร มีสายงานท่ีต่างกนั จึงควรแยก
ช่ือคุณวฒิุออกจากกนั  
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี วาระพเิศษ 
เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 
2. ให้ พิ จ ารณ าทบท วน ก าร เพิ่ ม ชั่ ว โม ง

ปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ โดยชั่วโมง
ปฏิบติัการท่ีเพิ่มข้ึนต้องไม่เกินร้อยละ 10 
ของรายวชิาทั้งหมด 

 

- หลกัสูตรไดพ้ิจารณาทบทวนรายวชิาท่ีมีปฏิบติัการแลว้ 
พบวา่มีรายละเอียดดงัน้ี 

- วชิาเอก                                               เดิม           ใหม่ 
-    วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช         18              23 
-    วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์      10              11 
-    วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์             30             17 
รวม                                                     58              51 
เม่ือคิดรวมทุกวชิาแลว้ มีจ านวนรายวชิาท่ีมีปฏิบติัการ
ลดลงร้อยละ 12.07  

3. หน้า 3 ข้อ 8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได้
หลงัส าเร็จการศึกษาใหจ้ดัล าดบัใหม่โดยน า
ข้อการเป็นผู ้ป ระกอบการฟาร์มอย่าง
อจัฉริยะ (Smart Farming) 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

4. หน้า 5 ทบทวนรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิด
หลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ล าดบัท่ี 1 และล าดบัท่ี 2  คุณวุฒิการศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548  

 

- ยืนยนัรายช่ือและคุณวุฒิผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตามเดิม 
เน่ืองจากเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548   และ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 
10.1.2 ว่าด้วยเร่ืองจ านวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตามประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา ลงวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี วาระพเิศษ 
เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 
5. หน้า 7-8 ขอ้ 11. สถานการณ์ภายนอกหรือ

การพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน
ก า ร ว า ง แ ผ น ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ข้ อ  1 2 
ผลกระทบจากข้อ  11  ต่ อก ารพัฒ น า
หลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ  พนัธกิจ
ของสถาบนั ให้ตรวจทานรูปแบบการพิมพ์
การ วรรค ตอน ตดัค า ให้ทบทวนการเขียน
ให้เช่ือมโยงกนั และหลกัสูตรน้ีตอบสนอง
พนัธกิจของสถาบนัอย่างไร ให้ครอบคลุม
ทั้ง 3 วชิาเอก 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

6. หน้า 11 ตรวจทานรหัสวิชา 932-053 จุล

ชีววทิยาพื้นฐาน ใหต้รงกนัทุกท่ีท่ีปรากฏ 

- ไดด้ าเนินการตามตดัขอ้มูลรายวชิา 932-053 จุล
ชีววทิยาพื้นฐาน ออก และใส่ขอ้มูลรายวชิา 932-051 
จุลชีววทิยา และ 932-052 ปฎิบติัการจุลชีววทิยาแทน 

7. หน้ า  1 3  ท บ ท วน ก าร เขี ยน ป รัชญ า /

ความส าคญั/วตัถุประสงค์ ว่าหลกัสูตรน้ีมี

ความส าคญัแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืนของ

สถาบันเดียวกันและสถาบันอ่ืนอย่างไร 

ท าไมจึงต้องมีหลักสูตรน้ีและมีจุดเด่น

อย่างไร โดยเขียนให้เช่ือมโยงสู่การผลิต

บณัฑิตท่ีสามารถเป็นผูป้ระกอบการฟาร์ม

อยา่งอจัฉริยะ(Smart Farming) และการเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตรแบบยัง่ยืน ได้

หลงัส าเร็จการศึกษา 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี วาระพเิศษ 
เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 
8. เพื่อให้บณัฑิตสามารถเป็นผู ้ประกอบการ

ฟาร์มอย่างอัจฉริยะ (Smart Farming) ได้

ควรสอดแทรกความ รู้ด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจดัการการจดัการฟาร์ม 

ก ารจัด ก าร ธุ ร กิ จ  ก ารตล าด  ก าร เงิน 

เศรษฐศาสตร์ หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริม

การเป็นผูป้ระกอบการ 

- ได้ด าเนินการตามปรับรายวิชา Precision Agriculture 
เป็นรายวิชาชีพ เลือกส าห รับ ทุกวิชาเอก  เพื่ อให้
นัก ศึกษ าได้ รับความ รู้พื้ น ฐานด้ าน เท คโนโลยี
สารสนเทศก่อนเรียนรายวชิา Smart Farming ในขณะท่ี
รายวชิาท่ีส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการ 

9. หน้า 17 ข้อ 2.2 คุณสมบัติผูเ้ข้าศึกษา ตัด

ข้อความ “ หรือสายอาชีพ (ปวช.ในกลุ่ม

สาขาวชิาดา้นการเกษตร) 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

10. หน้ า 20  จ าน วนห น่ วย กิต  รวมตลอด

หลักสูตรควรปรับให้ทั้ ง 3 สาขาวิชาเอกมี

จ านวน หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่

แตกต่างกนั 

- เน่ืองจากทั้ง  3 วชิาเอก มีความแตกต่างในเน้ือหาและ
ขอ้ก าหนดใน มคอ. 1 สาขาเกษตรศาสตร์ และมคอ. 1 
สาขาสัตวบาล/สัตวศาสตร์ จึงท าใหมี้หน่วยกิตรวมแตก
ต่างกนั 

11. หน้า 26 รายวิชา 932-336 เทคโนโลยีการ

ผลิตสุกร และ 932-337 เทคโนโลยีการผลิต

แพะ ควรเปล่ียนจากรายวิชาชีพบงัคบัเป็น

รายวชิาชีพเลือก 

- หลกัสูตรไดก้ าหนดให้รายวิชา 932-336 เทคโนโลยกีาร
ผลิตสุกร เป็นรายวชิาชีพบงัคบั และปรับรายวชิา  
932-337 เทคโนโลยกีารผลิตแพะ เป็นรายวชิาชีพเลือก 

 

12. หนา้ 29 ทบทวนการให้นกัศึกษาทุกคนตอ้ง

ไปฝึกงาน จ านวน 2 คร้ัง โดยไม่นับหน่วย

กิต ควรก าหนดให้นักศึกษาเลือกเป็น 2 

แผน คือ แผนฝึกงานและโครงงานนกัศึกษา 

และแผนสหกิจศึกษา 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

13. หน้า 64 ระบุเง่ือนไข ดังน้ี “ต้องผ่านการ

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน 

สหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง  

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี วาระพเิศษ 
เม่ือวนัที่ 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 
14. หนา้ 87 ขอ้ 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ

ประสบการณ์ภาคสนาม เสนอแนะให้ระบุ

ให้ชัดเจนระหว่างฝึกงานและสหกิจศึกษา 

และตอ้งระบุวา่มีผูไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษาไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนนกัศึกษาใน

หลักสูตร และควรระบุการประเมินผล

รายวิช าฝึ ก งานและสห กิจ ศึกษ าด้วย 

นอกจากน้ีอาจพิจารณาระบุ คุณสมบติัของ

นัก ศึกษาสหกิจศึกษา เพื่ อให้ส ามารถ

วางแผนการศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

15. หน้า 88 ขอ้ 5.1 ปรับแกจ้ากเดิม “ นกัศึกษา

ตอ้งก าหนดหัวขอ้ท่ีจะท าการศึกษา...” เป็น 

“นักศึกษาร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาก าหนด

หัวขอ้ท่ีจะท าการศึกษา...” และ แก้ไขจาก

เดิม“...เสนอโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา

...”  เป็ น  “ ...เส น อ โค ร งก าร ต่ อ คณ ะ

กรรมการบริหารหลกัสูตร…” 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 

16. ทบทวนการเขียนค าอธิบายรายวิชาทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้เป็นไปตาม

แนวปฏิบติัการเขียนค าอธิบายรายวิชาของ

มห าวิ ท ย าลั ย ส งขล าน ค ริน ท ร์  แล ะ

ตรวจสอบใหค้รบถว้น 

- ไดด้ าเนินการตามขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ สภาวทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมคร้ังที ่12 (2/2559) 
เม่ือวนัที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2559 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 
1) ควรเพิ่มเติมรายวิชาหรือเน้ือหารายวิชาท่ี
เก่ียวกับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เช่น 
Sensor Technology  Smart Technology     
Information Technology  Automation เ พื่ อ
รองรับแนวคิดการเกษตรอัจฉริยะ (Smart 
Farm) 

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มรายวิชา 934-381 
เทคโนโลยีส ารสน เทศทางการเกษตร  (Information 
Technology in Agriculture) เป็นรายวชิาชีพบงัคบั 

2) ควรเพิ่มเติมรายวิชาหรือเน้ือหารายวิชาท่ีมุ่ง
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางการเกษตร การลด
ต้ น ทุ น  ก า ร เก ษ ต ร ใ น พื้ น ท่ี จ  า กั ด                                
การผลิตท่ีปลอดสารพิษ และเทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียว 

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ โดยจดัให้เป็นส่วนหน่ึงของ
เน้ือหาในรายวิชา 932-213 เทคโนโลยีและการจดัการผลิต
พืช และรายวิชา 932-313 การผลิตพืชเศรษฐกิจ รายวิชา 
932-419 เกษตรธรรมชาติ รายวิชา 932-418 การเกษตร
แบบแม่นย  า และก าหนดให้รายวิชา 932-314 เทคโนโลยี
หลงัการเก็บเก่ียวพืช เป็นรายวชิาชีพบงัคบั 

3) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับภาคเอกชน  และสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 

ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะ โดยมีการวางแผนสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบนัทั้งในประเทศ และประเทศใกล้เคียง 
เช่น มาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย 

 
 

ข้อเสนอแนะ สภาวทิยามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมคร้ังที ่373 (3/2559) 
เม่ือวนัที่ 2 เมษายน 2559 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการ 
มีมติเห็นชอบโดยไม่มีขอ้แกไ้ข  
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ภาคผนวก ค 
เอกสารเปรียบเทยีบหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ 

 
1. เอกสารเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุงใหม่กบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบั 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

หมวดวชิา/กลุ่มวชิา 
เกณฑ์ขั้นต ่า
ของ สกอ. 
(หน่วยกติ) 

หลกัสูตร
เดิม 

(หน่วยกติ) 

หลกัสูตรปรับปรุง
ใหม่ 

(หน่วยกติ) 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 30 30 
    1) กลุ่มวชิาภาษา  10 12 
    2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  14 12 
    3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 6 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 84 93-96 92-95 
     1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  16 31 
     2) กลุ่มวชิาพื้นฐานเกษตร  33 18 
3) กลุ่มวชิาชีพ    
          - วชิาชีพบงัคบั  32-35 28-37 

วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช  32 34 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์  35 37 
วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์  32 28 

          - วชิาชีพเลือก ไม่นอ้ยกวา่  12 9-15 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช  12 9 
วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์  12 9 
วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์  12 15 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี 6 6 6 
4. ฝึกงานและโครงงานนกัศึกษาหรือสหกิจศึกษา 6 6 7 

รวม 120-150 135-138 135-138 
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2. เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

ช่ือหลกัสูตร   
ภาษาไทย :  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science Program in 

Agricultural Science and Technology 

ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย : หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาองักฤษ : Bachelor of Science Program in 

Agricultural Science and Technology 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ช่ือเตม็ (ไทย) : วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร) 
ช่ือยอ่ (ไทย) : วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural 

Science and Technology) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ ):  B.Sc. (Agricultural Science and 

Technology) 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ช่ือเตม็ (ไทย) : วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร) 
ช่ือยอ่ (ไทย) : วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร) 
ช่ือเตม็ (องักฤษ ): Bachelor of Science (Agricultural 

Science and Technology) 
ช่ือยอ่ (องักฤษ) :  B.Sc. (Agricultural Science and 

Technology) 
ปรัชญาหลกัสูตร 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางด้านการผลิต
พืช สัตว ์เทคโนโลยีทางน ้ าและเทคโนโลยีจุลินทรีย ์ท่ี
สามารถประกอบอาชีพ และด าเนินธุรกิจของตนเอง 
โดยอาศยัความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สมยัใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การบริหารจัดการ มีทักษะการส่ือสาร  มีความรู้คู่
คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้
ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และใช้
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

ปรัชญาหลกัสูตร 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ทางด้านการ

ผ ลิ ตพื ช  สั ต ว์  แ ล ะ เท ค โน โล ยี จุ ลิ น ท รี ย์  ท่ี มี
ความสามารถในการท างานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงมีความสามารถในการจัดการฟาร์มอย่าง
อจัฉริยะ (Smart Farming) มีทกัษะการเป็นเกษตรกร
มืออาชีพ และมีความพร้อมเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ
เกษตรอย่างย ั่งยืน  โดยอาศัยความรู้พื้ นฐานทาง
วิท ยาศ าสต ร์  เทคโนโลยีก าร เกษตรสมัยใหม่ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
จัดการ มีทักษะการส่ือสาร มีความ รู้คู่ คุณธรรม 
สามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้ประโยชน์
เพื่ อตอบสนองต่อก ารพัฒนาประ เทศ  และใช้
ทรัพยากรของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 

วชิาเอกของหลกัสูตร 
หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต  ส าข าวิช า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแบ่งออกเป็น 5 
วชิาเอก (Clusters) โดยมีจุดเนน้ ดงัน้ี 

1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ
ทั่วไป  (Bioproduction Technology) เน้นการน าเอา
วิท ย าก ารสมัย ใหม่  ใน ด้ านท รัพ ยาก รชี วภ าพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ และด้านการจดัการมาบูรณาการ
และประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัทรัพยากรชีวภาพในแต่ละประเภทโดยภาพรวม  

2) วิช าเอก เทคโนโลยีก ารผ ลิตพื ช  (Plant 
Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความ รู้ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่  และการบริหารจดัการ มาบูรณา
การและประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของพืชเศรษฐกิจของภาคใต ้โดยเฉพาะปาล์มน ้ ามนั 
ยางพารา ไมผ้ลเขตร้อน ไมด้อก ไมป้ระดบั และพืชผกั
ต่างๆ 

3) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal 
Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความ รู้ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และการบริหารจดัการ มาบูรณา
การและประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสัตวเ์ศรษฐกิจ  

4) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตทางน ้ า (Aquatic 
Bioproduction Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และการบริหารจดัการ มาบูรณา
การและประยุกต์ใช้  เพื่อการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของพืชน ้ าและสัตวน์ ้ า รวมถึงการจดัการการอนุรักษ์
ทรัพยากร และระบบนิเวศทางน ้าใหมี้ความย ัง่ยนื 

5) วิชาเอกเทคโนโลยีจุ ลินท รีย์ (Microbial  
Technology)  เน้ น ก า ร น า เอ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  ด้าน
จุลินทรีย ์ เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการเพิ่มผลผลิตทาง

วชิาเอกของหลกัสูตร 
หลัก สูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิช า

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตรแบ่งออกเป็น 3 
วชิาเอก (Clusters) โดยมีจุดเนน้ ดงัน้ี 

1) วิช า เอก เท คโน โลยี ก ารผ ลิ ตพื ช  (Plant 
Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยสีมยัใหม่  และการบริหารจดัการ มาบูรณา
การและประยุกต์ใช้ ร่วมกับการท าฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะ เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของพืช
เศรษฐกิจของภาคใต ้โดยเฉพาะปาล์มน ้ ามนั ยางพารา 
ไมผ้ลเขตร้อน ไมด้อก ไมป้ระดบั และพืชผกัต่าง ๆ 

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal 
Production Technology) เน้นการน าเอาองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ และการบริหารจดัการ มาบูรณา
การและประยุกต์ใช้ ร่วมกับการท าฟาร์ม เกษตร
อจัฉริยะ เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มของสัตว์
เศรษฐกิจ  

3) วิช าเอก เทคโนโลยี จุ ลินท รีย์ (Microbial 
Technology) เน้ น ก า ร น า เอ า อ ง ค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการเกษตรและด้าน
จุลินทรีย ์เพื่อน ามาประยุกต์ใชใ้นการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร 
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หลกัสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง 
การเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการผลิตพืช  สัตว ์ 
สั ตว์น ้ าและจุ ลินทรีย์ มี พื้ นฐานความ รู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณา
การองค์ความรู้ท่ีได้เรียนมาอย่างเป็นระบบ น าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และสากล 

2. เพื่ อผ ลิตบัณ ฑิ ต ท่ี มี คุณ ธรรม  จ ริยธรรม 
ตระหนักใน คุณค่ าศิลปะ ศาสนา ว ัฒนธรรม  มี
จิตส านึก รักธรรมชาติ  รักสั งคม ชุมชน ท้องถ่ิน 
ประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจดัการและรู้จกัอนุรักษใ์ชท้รัพยากรชีวภาพของ
ประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและย ัง่ยนื 

3. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถบูรณาการองคค์วามรู้
ต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมาเพื่อสร้างทกัษะและกระบวนการ สั่ง
สมประสบการณ์ ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพธุรกิจของตนเองดา้นการผลิตพืช สัตว ์และสัตว์
น ้ า รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี
จุลินทรีย ์เพื่อการเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรชีวภาพได้
อยา่งย ัง่ยนื 

 

วตัถุประสงค์ 
1) เพื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ค ว าม รู้ ท า งด้ า น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ในดา้นการผลิต
พืช สัตว์  และจุลินทรีย์ มีพื้นฐานความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณา
การองค์ความรู้ท่ีได้เรียนมาอย่างเป็นระบบ น าไป
ประยกุตใ์ชเ้พื่อตอบสนองต่อการพฒันาระดบัทอ้งถ่ิน 
ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติได ้

2) เพื่ อผลิตบัณ ฑิตท่ี มี คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าทางศิลปะ 
ศาสนา วฒันธรรม มีจิตส านึกรักธรรมชาติ สังคม 
ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจดัการ และรู้จกัอนุรักษ์ใช้
ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ย ัง่ยนื 

3) เพื่ อ ผ ลิ ต บัณ ฑิ ต ท่ี มี ค ว าม เป็ น ผู ้น า  มี
ความสามารถในการจดัการฟาร์มเกษตรอยา่งอจัฉริยะ 
(Smart Farming) มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์
ใหม่และสามารถบูรณาการกบัองคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีได้
เรียนมาเพื่อสร้างทักษะและกระบวนการ เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการประกอบอาชีพธุรกิจด้านการเกษตร
อยา่งย ัง่ยนื 
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3. ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร โดยให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 135-138 หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 135-138 
- วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตทางชีวภาพ
ทัว่ไป 
- วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตทางพืช 
- วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตทางสัตว ์
- วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตทางน ้า 
- วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์

135 
 

135 
138 
137 
135 

- วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
- วชิาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์
- วชิาเอกเทคโนโลยจุีลินทรีย ์

135 
138 
135 

 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาภาษา 10 หน่วยกติ 1) กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกติ 
935-161 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
935-162  การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 
 และเลือกเรียนรายวิชาภาษา
ต่อไป น้ี  ห รือภาษาอ่ืน ท่ี เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์หรือใน
มหาวิทยาลัยอ่ืนซ่ึงมีเน้ือหาไม่ซ ้ าซ้อน
หรือใกล้เคียงกับเน้ือหารายวิชาท่ีเรียน
มาแลว้ จ  านวนไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 

- วชิาบงัคบั 
936-001 ทกัษะการส่ือสาร 
936-002 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ 
936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ  
- วชิาเลือก 
936-004 ภาษาองักฤษวชิาการ  
936-005 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน  

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 14 หน่วยกติ 2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกติ 
935-123 ทกัษะชีวติ  
935-146 สุขภาวะกายและจิต   
xxx-xxx วชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 
             และเลือกเรียนจากรายวิชาใน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
จ  านวนไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต  พร้อมทั้ง
เลือกเรียนจากรายวิชากลุ่มพลศึกษาและ
นั น ท น า ก า ร ท่ี เ ปิ ด ส อ น ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือใน
มหาวิทยาลัยอ่ืน จ านวน   1 หน่วยกิต  

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
1(x-y-z) 

 
 
 
 
 
 
 

- วชิาบงัคบั 
925-001 ทกัษะชีวติ  
925-004 สุขภาวะกายและจิต  
932-001 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1  
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า  
935-xxx รายวชิาพลศึกษา 
 
 - วชิาเลือก 
925-002 กฎหมายในชีวติประจ าวนั 
925-003 เอเชียศึกษา    

 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
1(0-0-3) 
1(0-2-1) 
1(x-y-z) 

 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
ย ก เ ว้ น  นั ก ศึ ก ษ า วิ ช า เ อ ก
เทคโนโลยีชีวภาพทางน ้ าท่ีต้องเรียน
รายวชิาต่อไปน้ีเท่านั้น 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า   
935-229   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 

 
 

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

 

3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 6 หน่วยกติ 3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 6 หน่วยกติ 
937-191   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 
              สารสนเทศ 
937-194   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
 สังคม 
              น อก จ าก รายวิ ช า ท่ี ก าห น ด
ขา้งตน้แล้ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเปิดสอนในวิทยา
เขต/เขตการศึกษาอ่ืน/มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ี
คณ ะ  กรรมก ารวิช าก าร   วิท ย า เขต
หาดใหญ่    พิ จารณาแล้วว่าเที ยบ เท่ า
รายวิชาบู รณ าการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั สามารถน ามาเทียบเท่าแทน
วิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน
หลกัสูตรน้ีได ้

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

- วชิาบงัคบั 
934-001 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
              ชีวติประจ าวนั 
934-002  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
               สารสนเทศ   

 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 93-96 2. หมวดวชิาเฉพาะ 92-95 

1)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  
937-101   หลกัคณิตศาสตร์ 
937-107   สถิติพื้นฐาน  
937-116   เคมีหลกัมูล  
937-117   ปฏิบติัการเคมีหลกัมูล 
937-119   หลกัฟิสิกส์ 
937-120   ปฏิบติัการหลกัฟิสิกส์ 
937-162   หลกัชีววทิยา 
937-163   ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 

16 หน่วยกติ 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 

1)  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
พืน้ฐาน  
934-011 หลกัคณิตศาสตร์  
934-017 สถิติพื้นฐาน  
937-021 หลกัเคมี    
937-022 ปฏิบติัการหลกัเคมี  
921-011 ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
921-012 ปฏิบติัการฟิสิกส์
 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ  
932-071 หลกัชีววทิยา    
932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  

31 หน่วยกติ 
 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

 
2(2-0-4) 
1(0-3-0) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
937-013 เคมีอินทรีย ์   
937-014 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์  
932-051 จุลชีววทิยา   
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  
932-274 พนัธุศาสตร์  
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์  
937-018 ชีวเคมีพื้นฐาน  

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 

2)  กลุ่มวชิาแกน 
928-290   คอมพิวเตอร์ประยกุตส์ าหรับ 

   ธุรกิจเกษตร 
932-101   ทรัพยากรชีวภาพเบ้ืองตน้  
932-202   หลกัเทคโนโลยชีีวภาพ   
932-203   ปฏิบติัการหลกัเทคโนโลยี 
              ชีวภาพ   
932-301   หลกัและวธีิการวจิยัทางชีวภาพ 
937-112   เคมีอินทรีย ์ 
937-113   ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 
937-261   จุลชีววทิยา  
937-262   ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  
937-263  พนัธุศาสตร์ 
937-264   ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์  
937-265   ชีวเคมี 
937-266   ปฏิบติัการชีวเคมี 
932-102   ปฏิบติังานฟาร์ม 
932-205   จุลินทรียเ์พื่อการผลิตทาง 
              ชีวภาพ 

33 หน่วยกติ 
3(2-2-5) 

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

 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

 

2)  กลุ่มวชิาพืน้ฐานเกษตร 
926-433 ธุรกิจและการจดัการสินคา้ 
              เกษตร 
926-372 การจดัการธุรกิจฟาร์ม   
932-100 ปฏิบติังานฟาร์ม 1  
932-200 ปฏิบติังานฟาร์ม 2 
932-202 เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
932-302 วธีิวจิยัทางการเกษตร  
 

18 หน่วยกติ 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
1(0-3-0) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 

3)  กลุ่มวชิาชีพ  แบ่งออกเป็น  5  สาขา
วชิาเอก 

44-47 
หน่วยกติ 

3)  กลุ่มวชิาชีพ  แบ่งออกเป็น  3  วชิาเอก 43-46 
หน่วยกติ 

- สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติทาง
ชีวภาพทัว่ไป 
กลุ่มวชิาชีพบังคับ 32 หน่วยกติ 
932-215   ผลิตภาพของพืช 
925-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้
 เกษตร 
932-243   ผลิตภาพของสัตว ์
932-302   การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสัตว ์ 
932-321   เทคโนโลยชีีวภาพพืช 1  
932-331   เทคโนโลยแีละการจดัการ 
              ผลิตพืช 
932-371   หลกัการเพาะเล้ียงทางน ้า 
932-381   เทคโนโลยชีีวภาพการ  
             เพาะเล้ียงทางน ้า 
932-405   สัมมนา 
925-322   การจดัการธุรกิจฟาร์ม 
932-103   ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยกีาร 

ผลิตทางชีวภาพ  
932-204   เทคนิคการประยกุตท์าง 
 จุลชีววทิยา 

44 หน่วยกติ 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

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

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

 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

 
3(2-3-4) 

  

กลุ่มวชิาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
925-311   หลกัการตลาดสินคา้เกษตร 
925-321   เศรษฐศาสตร์อาหารและการ      
              เกษตร 
925-411   การคา้สินคา้เกษตรและ 

ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
925-492   วสิาหกิจสหกรณ์และวสิาหกิจ 
              ชุมชน  
 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
926-112   ธุรกิจเบ้ืองตน้และจริยธรรม

ธุรกิจ 
926-302   การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและ 
              ขนาดกลาง 
932-244 โภชนาศาสตร์และการให้อาหาร

สัตว ์
932-272   ชีววทิยาปลา 
932-303   แนวทางเชิงบูรณาการในระบบ       
              การผลิตทางชีวภาพ 
932-305   หลกัการพนัธุวศิวกรรม เบ้ืองตน้ 
932-306  การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์าง

การเกษตร 1 
932-307   การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์าง

การเกษตร 2 
932-308   เทคโนโลยเีอนไซม ์
932-331   เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช 
932-351   พนัธุวศิวกรรมสัตว ์
932-372   คุณภาพน ้าส าหรับการเพาะ 

เล้ียงทางน ้าและการจดัการ 
932-373   พนัธุศาสตร์สัตวน์ ้าและการ 
              ปรับปรุงพนัธ์ุ 
932-374 โภชนศาสตร์สัตวน์ ้า 
932-375  โรคสัตวน์ ้า 
932-376   ชีววทิยาประมง 
932-402   ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
932-403   หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลย ี        

 การผลิตทางชีวภาพ 
932-413   ชีววทิยาของเห็ด 
932-422   เทคโนโลยโีปรโตพลาสต ์
932-431   การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลย ี 
              สมยัใหม ่
932-432   เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-4) 
 

4(3-3-6) 
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) 

 
3(3-0-6) 

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

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

 
3(2-3-4)3(3-
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
932-433   ชีวสารสนเทศ 
932-451   เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์
932-462   การจดัการทรัพยากรสัตว ์
932-463   การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่ 
932-471   การอนุรักษแ์ละการจดัการ 
               ทรัพยากรทางน ้า 
932-472   การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเชิงบูรณา

การ   
932-473   การด าน ้าเพื่อการวิจยั                   

วทิยาศาสตร์ทางทะเล 
932-481   เทคโนโลยชีีวภาพ                            

การเพาะเล้ียงสาหร่าย 
932-482   เทคโนโลยชีีวภาพแพลงกต์อน  
932-491  เทคโนโลยวีศิวกรรม                               

การเพาะเล้ียงทางน ้า 
932-492   เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียง                    

ปลาทะเล 
932-493   เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียง           

ปลาน ้าจืด   
932-494   เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง้ 
932-495   เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงหอย 
932-497   เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว

สัตวน์ ้า 
932-498   เทคโนโลยกีารแปรรูป

ผลิตภณัฑป์ระมง 

0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

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

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

- สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช 44 หน่วยกติ - สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช 43 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  32  หน่วยกติ 
925-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้

เกษตร 
932-212   สรีรวทิยาพืช 
932-311   อารักขาพืช 
932-312   การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

 
3(3-0-6) 

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

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  34  หน่วยกติ 
932-210   การจดัการทรัพยากรดิน 
932-211 พฤกษศาสตร์ 
932-212   สรีรวทิยาพืช 
932-213   เทคโนโลยแีละการจดัการ
 ผลิตพืช  

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
932-321   เทคโนโลยชีีวภาพทางพืช 1 
932-323   เทคโนโลยชีีวภาพทางพืช 2 
932-331   เทคโนโลยแีละการจดัการการ

ผลิตพืช 
932-405  สัมมนา 
932-211   การจดัการทรัพยากรดิน 
932-213   พฤกษศาสตร์ 
925-332   การจดัการธรุกิจฟาร์ม 
932-103   ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยผีลิต

ทางชีวภาพ 

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
1(1-0-2) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

932-300 สัมมนา 
932-310   อารักขาพืช 
932-311 การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 
932-312 หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช 
932-313   การผลิตพืชเศรษฐกิจ 
932-314   เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว พืช  
932-315   การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
934-381   เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การเกษตร 

1(0-2-1) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

กลุ่มวชิาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
925-311   หลกัการตลาดสินคา้เกษตร  
925-321 เศรษฐศาสตร์อาหารและ

การเกษตร 
925-492 วสิาหกิจสหกรณ์และวสิาหกิจ 
               ชุมชน    
926-112 ธุรกิจเบ้ืองตน้และจริยธรรม

ธุรกิจ  
926-302 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและ

ขนาดกลาง  
932-303 แนวทางการบูรณาการใน

ระบบ การผลิตทางชีวภาพ 
932-304   การประยกุตค์อมพิวเตอร์ใน  
               อุตสาหกรรมชีวภาพ  
932-402   ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
932-403   หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีาร

ผลิตทางชีวภาพ 
932-422   เทคโนโลยโีปรโตพลาสต ์
932-431 การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยี

สมยัใหม ่  
932-432 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช  
932-433 ชีวสารสนเทศ 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-4) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-4) 

1-3(x-y-z) 
 

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

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

กลุ่มวชิาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 9  
หน่วยกติ 
932-400 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
932-411 เทคโนโลยโีพรโทพลาสต์ 
932-412 การประยกุตใ์ชโ้ฟลไซโท 
 เมทรีทางการเกษตร  
932-413  การถ่ายยนีในพืช 
932-414 การจดัการธาตุอาหารพืช  
932-415 การขยายพนัธ์ุพืช  
932-416  การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั 
932-417 การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยี
 สมยัใหม ่
932-418 การเกษตรแบบแม่นย  า 
932-419 เกษตรธรรมชาติ 
932-420 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ  
932-421 นิเวศวทิยาของแมลง 
932-422 กีฏวทิยาทางการเกษตร 
932-451  การจดัการของเสียทาง
 การเกษตร 
 

 
 

1-3(x-y-z) 
 

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) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
925-411   การคา้สินคา้เกษตรและขอ้ตกลง

ทางการคา้ระหวา่งประเทศ  
932-214   การผลิตพืชเศรษฐกิจเบ้ืองตน้ 
932-231 เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับการ

ผลิตพืช  
932-309 จุลชีววทิยาในอุตสาหกรรม 
932-313  การจดัการของเสียทาง

การเกษตร 
932-412 เทคโนโลยกีารหมกั  
932-413   ชีววทิยาของเห็ด  
932-414 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  
932-415 ผลิตภณัฑท์างจุลินทรีย ์

3(3-0-6) 
 

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

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

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

- สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ 47 หน่วยกติ - สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์ 46 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาบังคับ  35 หน่วยกติ 
932-241   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1 
932-243   ผลิตภาพของสัตว ์
932-244   หลกัโภชนศาสตร์และการให้

อาหารสัตว ์  
932-341   สุขศาสตร์สัตว ์ 
932-342   พนัธุศาสตร์สัตวแ์ละการ

ปรับปรุงพนัธ์ุ  
932-351   พนัธุวศิวกรรมสัตว ์
932-354 เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว ์
932-405   สัมมนา   
932-451  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์
932-464   เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือ                  

และโคนม  
932-103 ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลย ี               

การผลิตทางชีวภาพ  
932-344 เทคโนโลยกีารผลิตสุกร 
932-345   เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก 

 
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(2-3-4) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-0) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  37 หน่วยกติ 
932-230   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1 
932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์  
932-232 หลกัโภชนศาสตร์และการให้
 อาหารสัตว ์
932-233 สุขศาสตร์สัตว ์ 
932-300 สัมมนา  
932-330 พนัธุศาสตร์สัตวแ์ละการ
 ปรับปรุงพนัธ์ุ  
932-331 เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก 
932-332 มาตรฐานฟาร์มและผลิตภณัฑ์

สัตวป์ลอดภยั  
932-333 เทคโนโลยชีีวภาพการ
 สืบพนัธ์ุสัตว ์
932-334 เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว ์
932-335 เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือ
 และโคนม 
932-336 เทคโนโลยกีารผลิตสุกร 
934-381   เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

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

 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 

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

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
การเกษตร  

กลุ่มวชิาชีพเลือกไม่น้อยกว่า 12หน่วยกติ 
925-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้

เกษตร  
932-343   โภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 
932-352   เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุ

สัตว ์
932-353   เทคโนโลยชีีวภาพของเสียจาก              

การเล้ียงสัตว ์  
932-361   การจดัการอุตสาหกรรม               

การผลิตสัตว ์
932-362 เทคโนโลยเีน้ือสัตว ์  
932-461   เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้ 
932-463   การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่ 
932-465   เทคโนโลยกีารผลิตแพะ  
925-332  การจดัการธุรกิจฟาร์ม  
925-411   การคา้สินคา้เกษตรและ

ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

932-242   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2 
932-303   แนวทางการบูรณาการใน

ระบบการผลิตทางชีวภาพ 
932-304   การประยกุตค์อมพิวเตอร์ใน

อุตสาหกรรมชีวภาพ 
932-403   หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีาร

ผลิตทางชีวภาพ  
932-433   ชีวสารสนเทศ  
932-441 สัตววทิยา  
932-462 การจดัการทรัพยากรสัตว ์
932-466 การผลิตกระต่าย  
932-467   การเล้ียงผึ้ง 
932-468   เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว ์

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(2-0-7) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 

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

 
3(3-0-6) 

 
1-3(x-y-z) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

กลุ่มวชิาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
932-400   หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
932-418 การเกษตรแบบแม่นย  า 
932-430   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2 
932-431   โภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 
932-432   เทคโนโลยชีีวภาพการผลิต
 สัตว ์
932-433   เทคโนโลยกีารจดัการของเสีย
 จากการเล้ียงสัตว ์
932-434   การจดัการอุตสาหกรรมการ
 ผลิตสัตว ์
932-435   เทคโนโลยเีน้ือสัตว ์
932-436   สัตววทิยา 
932-437   เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้ 
932-438   การจดัการทรัพยากรสัตว ์
932-439   เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว ์
932-440   การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่ 
932-441   พนัธุวศิวกรรมสัตว ์
932-442   การเล้ียงผึ้ง 

 
1-3(x-y-z) 

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 

- สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติทางน า้ 46 หน่วยกติ   

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  37  หน่วยกติ 
932-271   ชีววทิยาทางน ้า  
932-272   ชีววทิยาปลา  
932-371   หลกัการเพาะเล้ียงทางน ้า 
932-372   คุณภาพน ้าส าหรับการ

เพาะเล้ียงทางน ้าและการ
จดัการ  

932-373 พนัธุศาสตร์สัตวน์ ้าและ                     
การปรับปรุงพนัธ์ุ  

932-374 โภชนศาสตร์สัตวน์ ้า  
932-375   โรคสัตวน์ ้า  
932-381   เทคโนโลยชีีวภาพการ

เพาะเล้ียงทางน ้า  
932-405 สัมมนา 
932-471   การอนุรักษแ์ละการจดัการ

ทรัพยากรทางน ้า   
932-103   ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยกีาร

ผลิตทางชีวภาพ  
932-273   สรีรวทิยาของสัตวน์ ้า 
932-496   การเป็นผูป้ระกอบการทางดา้น           

การผลิตและการแปรรูปสัตวน์ ้า 

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

 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
1(0-2-1) 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-0) 

 
3(3-0-6) 
3(0-3-0) 

  

กลุ่มวชิาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
932-303   แนวทางการบูรณาการใน

ระบบการผลิตทางชีวภาพ 
932-351  พนัธุวศิวกรรมสัตว ์
932-376 ชีววทิยาประมง  
932-402 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 
932-403  หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีาร

ผลิตทางชีวภาพ  
932-433 ชีวสารสนเทศ  

 
3(2-3-4) 

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

1-3(x-y-z) 
 

3(3-0-6) 
 

  



160 
 

 

หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
932-472 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเชิงบูรณา

การ 
932-473 การด าน ้าเพื่อการวิจยั

วทิยาศาสตร์ทางทะเล 
932-481   เทคโนโลยชีีวภาพการ

เพาะเล้ียงสาหร่ายทะเล 
932-482 เทคโนโลยชีีวภาพแพลงตต์อน 
932-491   เทคโนโลยวีศิวกรรมการ

เพาะเล้ียงทางน ้า  
932-492 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา

ทะเล 
932-493 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา

น ้าจืด 
932-494 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง้ 
932-495 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงหอย 
932-497 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว

สัตวน์ ้า 
932-498 เทคโนโลยกีารแปรรูป

ผลิตภณัฑป์ระมง   

3(3-0-6) 
 

3(2-3-4) 
 

3(2-3-4) 
 

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

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

- สาขาวชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์ 44 หน่วยกติ - สาขาวชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์ 43 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  32  หน่วยกติ 
932-371   หลกัการเพาะเล้ียงทางน ้า 
932-405   สัมมนา 
932-103 ศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยกีาร

ผลิตทางชีวภาพ 
932-204   เทคนิคการประยกุตท์างจุล

ชีววทิยา 
932-231 เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับ              

การผลิตพืช  
932-261   เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับ               

การผลิตสัตว ์
932-305   พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้  

 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
1(0-3-0) 

 
3(2-3-4) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-4) 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ  28  หน่วยกติ 
932-250   เทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา 
932-251   การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์าง
 การเกษตร 1 
932-252   การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรียท์าง
 การเกษตร 2 
932-300 สัมมนา 
932-350 เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับ
 การเพาะเล้ียงทางน ้า 
932-351 เทคนิคการวิเคราะห์อาหาร
 ทางจุลชีววทิยา 
932-352  พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้  

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

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

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
932-306   การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรีย ์                   

ทางการเกษตร 1  
932-307   การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรีย ์                    

ทางการเกษตร 2  
932-308   เทคโนโลยีของเอนไซม์ 
932-313   การจดัการของเสียทาง

การเกษตร 
932-309 จุลชีววทิยาในอุตสาหกรรม 

3(2-3-4) 
 

3(2-3-4) 
 

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

 
3(2-3-4) 

932-353 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 
932-354 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพืชและ
 จุลินทรีย ์  
934-381   เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การเกษตร 

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

 

กลุ่มวชิาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 12  
หน่วยกติ 
925-311 หลกัการตลาดสินคา้เกษตร  
925-321 เศรษฐศาสตร์อาหารและ

การเกษตร  
925-411 การคา้สินคา้เกษตรและ

ขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศ  

925-492 วสิาหกิจสหกรณ์และวสิาหกิจ
ชุมชน   

926-112 ธุรกิจเบ้ืองตน้และจริยธรรม
ธุรกิจ  

926-302 การจดัการธุรกิจขนาดยอ่มและ
ขนาดกลาง   

932-244 หลกัโภชนศาสตร์และการให้
อาหารสัตว ์

932-272 ชีววทิยาปลา  
932-303 แนวทางการบูรณาการใน

ระบบการผลิตทางชีวภาพ 
932-351 พนัธุวศิวกรรมสัตว ์  
932-372 คุณภาพน ้าส าหรับการ

เพาะเล้ียงทางและการจดัการ 
932-373 พนัธุศาสตร์สัตวน์ ้าและการ

ปรับปรุงพนัธ์ุ  

 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-4) 
 

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

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(3-0-6) 

 

กลุ่มวชิาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15   
หน่วยกติ 
932-400   หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
932-418 การเกษตรแบบแม่นย  า 
932-450 ชีววทิยาของเห็ด  
932-451 การจดัการของเสียทาง
 การเกษตร 
932-452 เทคโนโลยรีะดบัโมเลกุล 
932-453 การติดเช้ือจุลินทรียแ์ละวทิยา
 ภูมิคุม้กนั  
932-454 เทคโนโลยเีอนไซม ์  
932-455 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  
932-456 ชีวสารสนเทศ   
932-457 เทคโนโลยกีารหมกัจุลินทรีย ์
932-458 ปรสิตวทิยา   
932-459 ไวรัสวทิยา   
932-460 ชีวเคมีวเิคราะห์  

 
 

1-3(x-y-z) 
 

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

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
932-374 โภชนศาสตร์สัตวน์ ้า  
932-375 โรคสัตวน์ ้า  
932-376 ชีววทิยาประมง  
932-402 ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  
932-403 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีาร

ผลิตทางชีวภาพ 
932-411 การวเิคราะห์ทางเคมีในการ

ผลิตทางชีวภาพ 
932-412  เทคโนโลยกีารหมกั 
932-413  ชีววทิยาของเห็ด  
932-414 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม  
932-415 ผลิตภณัฑท์างจุลินทรีย ์  
932-422 เทคโนโลยโีปรโตพลาสต ์
932-431 การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยี

สมยัใหม ่  
932-432 เทคโนโลยภีายหลงัการเก็บ

เก่ียวพืช 
932-433 ชีวสารสนเทศ  
932-451 เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์
932-462 การจดัการทรัพยากรสัตว ์
932-463 การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่ 
932-471 การอนุรักษแ์ละการจดัการ

ทรัพยากรทางน ้า  
932-472 การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าเชิงบูรณา

การ 
932-473 การด าน ้าเพื่อการวิจยั

วทิยาศาสตร์ทางทะเล  
932-481 เทคโนโลยชีีวภาพการ

เพาะเล้ียงสาหร่ายทะเล  
932-482 เทคโนโลยชีีวภาพแพลงตอน 
932-491 เทคโนโลยวีศิวกรรมการ

เพาะเล้ียงทางน ้า  

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

1-3(x-y-z) 
 

3(2-3-4) 
 

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

 
3(3-0-6) 

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 

 
3(2-3-4) 
3(3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม หน่วยกติ หลกัสูตรปรับปรุง หน่วยกติ 
932-492 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา

ทะเล 
932-493 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงปลา

น ้าจืด 
932-494 เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงกุง้ 
932-495  เทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงหอย 

3(2-3-4) 
 

3(2-3-4) 
 

3(2-3-4) 
3(2-3-4) 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
      นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิช าใด  ๆ  ท่ี สนใจท่ี เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยส งขลานค รินท ร์  ห รือ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเปิดสอน ซ่ึ งมี เน้ื อหาไม่
ซ ้ าซ้อนหรือใกลเ้คียงกบัเน้ือหารายวิชาท่ี
เรียนมาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ
หมวดวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาท่ี เรียน
มาแลว้ 

6  หน่วยกติ 
 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
        นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
รายวิช าใด  ๆ  ท่ี สน ใจ ท่ี เปิ ดสอน ใน
มห าวิท ยาลัยส งขล านค รินท ร์  ห รือ
มหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

6  หน่วยกติ 
 

กลุ่มฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง) 
932-406   ฝึกงาน  1 
กลุ่มวชิาโครงงานนักศึกษาหรือสหกจิ
ศึกษา     
       นกัศึกษาจะตอ้งเลือกท าโครงงาน
หรือออกสหกิจควบคู่กบัการฝึกงาน  โดย 
แผนท่ี  1  ฝึกงานกบัโครงงานหนกัศึกษา 
932-408   โครงงานนกัศึกษา 1 
932-409   โครงงานนกัศึกษา 2  หรือ 
แผนท่ี  2  ฝึกงานกบัสหกิจศึกษา 
932-406   สหกิจศึกษา  1 
932-407   สหกิจศึกษา  2 

 
300 ชม 
6  หน่วยกติ 

 
 
 
 

2(0-6-0) 
4(0-12-0) 

 
1(0-3-0) 

5(0-30-0) 

หมวดวชิาฝึกงานและโครงงานนักศึกษา
หรือสหกจิศึกษา     
       นกัศึกษาจะตอ้งเลือกท าโครงงาน
ควบคู่กบัการฝึกงาน หรือฝึกสหกิจ โดย 
แผนท่ี  1 ฝึกงานและโครงงานนกัศึกษา 
932-301  ฝึกงาน   
932-401  โครงงานนกัศึกษา 1 
932-402 โครงงานนกัศึกษา 2  หรือ 
แผนท่ี  2 สหกิจศึกษา 
932-403  สหกิจศึกษา  1 
932-404  สหกิจศึกษา  2 

7  หน่วยกติ 
 
 
 
 

300ชัว่โมง
1(0-3-0) 
6(0-18-0) 

 
1(1-0-2) 
6(0-36-0) 
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4. การปรับปรุงรายวชิา  ช่ือวิชา  ค  าอธิบายรายวชิา  และจ านวนหน่วยกิต 

หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.  2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

935-141 ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 
 Communication  Skills 
 การส่ือความหมาย จิตวิทยา มนุษยสัมพนัธ์
การพฒันาบุคลิกภาพ การใช้ภาษาไทย การฝึกทกัษะ
การพูดและการเขียนเพื่อส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

936-001   ทกัษะการส่ือสาร                   3(3-0-6) 
 Communication Skills  

การส่ือสาร บุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์และ
การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร หลกัการและการฝึก
ทักษ ะ  ก าร เขี ยนท างวิช าก ารและการพู ดต าม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ 

935-161 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ          3(3-0-6) 
 English Listening-Speakeing  
 ฟังเพื่อแยกแยะเสียงต่างๆ ในภาษาองักฤษ 
การเน้นเสียงและน ้ าเสียงผูพู้ดในการส่ือความหมาย
ต่างๆ ทกัษะการฟัง พูดเพื่อการส่ือสาร เน้นส านวนท่ี
ใชใ้นการสนทนาในชีวติประจ าวนั 

936-002   การฟัง-พูดภาษาองักฤษ          3(3-0-6) 
 English Listening-Speaking 
 เพื่อแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ 
การเน้นเสียงและน ้ าเสียงผูพู้ดในการส่ือความหมาย
ต่าง ๆ  ทกัษะการฟัง พูด เพื่อการส่ือสาร เนน้ส านวนท่ี
ใชใ้นการสนทนาในชีวติประจ าวนั   

935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
 English Reading-Writing  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 935–161   
 เทคนิคการอ่านเบ้ืองต้น ทักษะการอ่าน
เบ้ื องต้น  การอ่าน เร่ืองราวต่างๆ  บทความสั้ นๆ 
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน รูปแบบประโยค ทักษะ
การเขียนเบ้ืองตน้ 

936-003   การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
 English Reading-Writing 
รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน  : 936 -002 การฟั ง -พู ด
ภาษาองักฤษ   
 เทคนิคการอ่านเบ้ืองต้น ทักษะการอ่าน
เบ้ืองต้น  การอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ บทความสั้ น  ๆ 
โครงสร้างประโยคพื้นฐาน  รูปแบบประโยค  ทกัษะ
การเขียนเบ้ืองตน้ 

935-266 ภาษาองักฤษวชิาการ 2(2-0-4) 
 Academic English 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 935-161 และ  935-162  
 การอ่านบทความทางวิชาการ การฟังเพื่อ
ความเข้าใจจากส่ือต่าง ๆ  การอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น และการน าเสนอ 

 

936-004   ภาษาองักฤษวชิาการ  3(3-0-6) 
 Academic English 
รายวิชาบังคับ เรียน ก่อน  : 936 -002 การฟั ง -พู ด
ภาษาองักฤษ, 936-003 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 
 การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิง
วิชาการ การฟังการบรรยายเชิงวิชาการ การอ่าน
บทความเชิงวิชาการ การเขียนเชิงวชิาการเบ้ืองตน้ การ
น าเสนองานทางวชิาการเบ้ืองตน้และทกัษะการเรียน 
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หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.  2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

935-462 ภาษาองักฤษในทีท่ างาน          2(2-0-4) 
 English in the Workplace 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 935-161 และ 935-162  
 ทั ก ษ ะ ก า ร  ฟั ง  พู ด อ่ า น  แ ล ะ เขี ย น
ภาษาองักฤษท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน  ทกัษะการท างาน
และทกัษะชีวิต   ในท่ีท างานและทกัษะภาษาองักฤษท่ี
ใชใ้นการติดต่องานประสานงานเช่นการพูดโทรศพัท์
การนดัหมายการขอและใหข้อ้มูลการตอ้นรับแขกและ
ลูกค้ารวมทั้ งภาษาองักฤษท่ีใช้ในการแก้ปัญหาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในท่ีท างาน 

936-005 ภาษาองักฤษในทีท่ างาน          3(3-0-6) 
 English in the Workplace   

ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง  พู ด  อ่ า น  แ ล ะ เขี ย น
ภาษาองักฤษท่ีตอ้งใช้ในการท างานทกัษะการท างาน
และทกัษะชีวิตในท่ีท างานและทกัษะภาษาองักฤษท่ี
ใช้ในการติดต่องาน ประสานงาน การพูดโทรศพัท ์
การนัดหมาย การขอและให้ข้อมูล การต้อนรับแขก
และลูกค้า รวมทั้งภาษาองักฤษท่ีใช้ในการแก้ปัญหา
และสถานการณ์ต่าง ๆ ในท่ีท างาน การเขียนและตอบ
กลับ อี เมล์  การอธิบายตัวสินค้า การอธิบายการ
เปล่ียนแปลง การน าเสนอและการเจรจาต่อรอง 

935-123 ทกัษะชีวติ  3(3-0-6) 
 Life Skills 
 ทกัษะชีวติท่ีมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
โ ด ย เน้ น ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด  ภ า ว ะ ก า ร เป็ น ผู ้ น า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสังคม  จรรยาบรรณ
มนุษย ์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญั
ต่อมนุษย ์ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมาย การเมือง 
ก ารปกครอง  ก าร มี จิตส าธ ารณ ะและอ นุ รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

925-001   ทกัษะชีวติ   3(3-0-6) 
 Life Skills 

ทกัษะชีวิตท่ีมีความจ าเป็นในชีวติประจ าวนั 
โ ด ย เน้ น ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด  ภ า ว ะ ก า ร เป็ น ผู ้ น า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสังคม  จรรยาบรรณ
มนุษย ์ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาท่ีมีความส าคญั
ต่อมนุษย ์ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายการเมือง
การปกครอง การมีจิตสาธารณะและรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

935-146 สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
 Healthy Body  and  Mind 
 สุขภาวะแบบองค์รวม  การดูแลสุขภาพกาย
และจิต  การพฒันาบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 

925-004   สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 
 Healthy Body and Mind 
 สุขภาวะแบบองคร์วม  การดูแลสุขภาพกาย
และจิต  การพฒันาบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างวฒิุภาวะ
ทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
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935-229  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1         1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 
 การท ากิจกรรมท่ีเน้นการบ าเพ็ญประโยชน์   
เช่นการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

932-001   กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1          1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I  

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ 
เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจ
ท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ 
การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชา และหรือระหว่าง
สาขาวชิา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

935-112 ทกัษะการว่ายน า้ 1(0-2-1) 
 Skill in Swimming 
 ความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของการวา่ยน ้ าเทคนิคและทกัษะการวา่ยน ้ าท่า
ต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผู ้เล่นและผู ้ดู ท่ี ดีการ
บริหารร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพและการดูแล
รักษาอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
วา่ยน ้า 

935-112   ทกัษะการว่ายน า้  1(0-2-1) 
 Skill in Swimming 
 ความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของการวา่ยน ้ า เทคนิคและทกัษะการวา่ยน ้ าท่า
ต่าง ๆ มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดีการบริหาร
ร่างกาย การบ ารุงรักษาสุขภาพ การดูแลรักษาอุปกรณ์
และเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการวา่ยน ้า 

935-128 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
 ความหมายและความส าคญัของกฎหมาย  
ลกัษณะและประเภทของกฎหมาย  และความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับ รัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีสบัญญัติ   กฎหมาย
มหาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ชีวิตประจ าวนัเพื่อให้มี
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายในระดบัพื้นฐานเพียงพอท่ีจะ
ด ารงชีวติอยา่งปกติสุขไดใ้นสังคม 

925-002   กฎหมายในชีวติประจ าวนั        3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
 ความหมายและความส าคญัของกฎหมาย  
ลกัษณะและประเภทของกฎหมาย  และความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับ รัฐธรรมนูญ  กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ 
กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีสบัญญัติ   กฎหมาย
มหาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ชีวิตประจ าวนัเพื่อให้มี
ความรู้เก่ียวกบักฎหมายในระดบัพื้นฐานเพียงพอท่ีจะ
ด ารงชีวติอยา่งปกติสุขไดใ้นสังคม 

935-221 เอเชียศึกษา  3(3-0-6) 
 Asia  Study 
 ประวติัความเป็นมาของประเทศต่างๆใน
ทวปีเอเชียภูมิประเทศภูมิศาสตร์วฒันธรรม  เศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศทั้ง
ทางด้านการค้าและการทูต โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มและความขัดแยง้ใน
ภูมิภาค 

925-003   เอเชียศึกษา    3(3-0-6) 
 Asian Study  

ประวติัความเป็นมาของประเทศต่าง ๆ ใน
ทวีป เอ เชี ย  ภู มิประ เทศ  ภู มิ ศ าสต ร์  ว ัฒนธรรม  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งทางดา้นการคา้และการทูต โครงการความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ การรวมกลุ่มและความขดัแยง้
ในภูมิภาค 
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937-194 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม  3(3-0-6) 
 Sciences, Technology, and Society 
 ความก้ าวหน้ าด้ าน วิท ย าศ าสต ร์แล ะ
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศ
และส่ิงแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสุขภาพส่ิงแวดล้อมและสังคม การใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

934-001   คณติศาสตร์และสถิติในชีวติ  3(3-0-6) 
 ประจ าวนั 

Mathematics and Statistics in Daily Life 
ร้อ ยละ  อัตราส่ วน  บัญญั ติ ไตรยางศ ์ 

สมการเชิงเส้นและสมการก าลังสอง  การค านวณค่า
ไฟฟ้า ค่าน ้ าประปาและภาษีความส าคญัของสถิติใน
ชีวิตประจ าวนั  เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวิเคราะห์  การแปลผล การน าเสนอข้อมูล  และ
การน าคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั 

937-191 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี  3(2-2-5) 
 สารสนเทศ 
 Computer and Information Technology
 หลัก ก ารทั่ ว ไป เก่ี ยวกับ คอมพิ ว เตอ ร์ 
องค์ประกอบของระบบและวิธีการทางคอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลข้อมูล แนะน าและฝึกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีเหมาะสม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานดา้นสารสนเทศ ความส าคญัและแหล่งสารสนเทศ 
การเขา้ถึงสารสนเทศ หรือการสืบคน้สารสนเทศดว้ย
คอมพิวเตอร์ การเลือกการสังเคราะห์ และการน าเสนอ
สารสนเทศ การส่ือสารตลอดจนเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมี
เจตน ารม ณ์ ท่ี ดี  และ มี นิ สั ย ใ ฝ่ รู้  โดยการใช้ ส่ื อ
สารสนเทศ 

934-002   คอมพวิเตอร์และเทคโนโลย ี  3(2-2-5) 
 สารสนเทศ  
 Computer and Information Technology 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ระบบการ
ประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ การค้นหา
และคน้คืนสารสนเทศ การวิเคราะห์สารสนเทศ  การ
สังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ การส่ือสาร
ข้อมูล  ปฏิบัติการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ในเชิง
พาณิชย ์

937-101 หลกัคณติศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 ฟังก์ชันและกราฟลิมิตและความต่อเน่ือง
อนุพันธ์การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและ
ฟังกช์นัลอการิทึมฟังก์ชนัตรีโกณมิติ และการประยุกต์
สมการอนุพนัธ์อย่างง่ายอินทิกรัลการอินทิเกรตและ
การประยุกต์เมทริกซ์และตวัก าหนดกระบวนการเชิง
เส้นอยา่งง่ายและการประยกุตเ์พื่อแกปั้ญหา 
 

934-011   หลกัคณติศาสตร์   3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 ฟังก์ชนัและกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง 
อนุพนัธ์และการประยุกต์ ปริพนัธ์และการประยุกต ์
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 
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937-107 สถิติพืน้ฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 937-101 หลกัคณิตศาสตร์ 
 ความหมายและประวติัของวิชาสถิติ เซท
และทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชัน
ค วาม น่ าจะ เป็ น  ก ารแจกแจงคว าม น่ าจะ เป็ น
แบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตัวอย่าง 
ทฤษฎีการประมาณค่ า  การทดสอบสมมติฐาน  
สหสัมพนัธ์และการถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรง 
การวิ เคราะห์ ความแปรปรวน  ส ถิ ติแบบไม่ ใช้
พารามิเตอร์ 

934-017  สถิติพืน้ฐาน   3(2-2-5) 
 Basic Statistics 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 934-011 หลกัคณิตศาสตร์  
 เซตและทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม
และฟังก์ชันความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงตวัอยา่ง 
ทฤษฎีการประมาณค่ า  การทดสอบสมมติฐาน  
สหสัมพนัธ์และการถดถอย การถดถอยเชิงเส้นตรง 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน โปรแกรมประยุกต์ดา้น
สถิติ 

937-116 เคมีหลกัมูล  3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมี 
ปริมาณสารสัมพันธ์ สสารและสถานะของสสาร
สารละลายและสมบติัของสารละลาย อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส 
ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 

937-021  หลกัเคมี  2(2-0-4) 
 Principles of Chemistry 
 ปริมาณสัมพนัธ์ ระบบพีริออดิก พนัธะเคมี 
อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบติัของสารละลาย 
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน ้ า 
ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 

937-117 ปฏิบัติการเคมีหลกัมูล 1(0-3-0) 
 Fundamental Chemistry Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-116 เคมีหลักมูลหรือ
เรียนควบคู่กนั 
 เลขนัยส าคัญและความคลาดเคล่ือน การ
แยกของแข็งออกจากของเหลว การหาน ้าหนกัโมเลกุล
ของสารโดยการวดัอุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง 
อุณหพลศาสตร์เคมีการหาค่าพีเอชของสารละลาย
กรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี 
การวเิคราะห์ก่ึงจุลภาคเชิงคุณภาพ 

937-022  ปฏิบัติการหลกัเคมี  1(0-3-0) 
 Principles of Chemistry Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 937-021 หลกัเคมี หรือเรียน
ควบคู่กนั  
 เลขนัยส าคญั เคร่ืองตวงและความแม่นย  า 
การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสาร
สัมพนัธ์ การหาน ้ าหนักโมเลกุลของสารโดยการวดั
อุณหภูมิท่ีลดลงของจุดเยือกแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี 
การหาค่าพีเอชของสารละลายกรด-เบส สารละลาย
บฟัเฟอร์ สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า 
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937-119 หลกัฟิสิกส์   2(2-0-4) 
 Principles of Physics 
 เวกเตอร์ แรง แลการเคล่ือนท่ี  ความร้อน 
และเทอร์โมไดนามิกส์  นิวเคลียร์ฟิสิกส์ อนัตรกิริยา
ทางไฟฟ้า คล่ืน แสง เสียง 

921-011  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ        3(3-0-6) 
 Life Science Physics 
 หน่วยและการวดัทางชีวภาพ  แรงและการ
เคล่ือนท่ีของส่ิงมีชีวิต งานและพลงังานในทางชีวภาพ 
กลศาสตร์ของไหลในระบบส่ิงมีชีวิต ความร้อนและ
อุณหภูมิระบบส่ิงมีชีวิตปรากฏการณ์คล่ืน แสง เสียง
ต่อ ส่ิ งมี ชีวิต  ไฟ ฟ้ าและแม่ เหล็กในทางชีวภาพ 
นิวเคลียร์ในทางชีวภาพ  คล่ืนแม่ เหล็กไฟฟ้าต่อ
ส่ิงมีชีวติ 

937-120 ปฏิบัติการหลกัฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
 Principles of Physics Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 937-119 หลักฟิสิกส์ หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 การปฏิบติัการทดลองซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาค
การบรรยายวชิาหลกัฟิสิกส์ 

921-012   ปฏิบัติการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ 1(0-3-0) 
 ชีวภาพ 
 Life Science Physics Laboratory   
 หน่วยและการวดั กราฟและสมการ การตก
อยา่งอิสระของวตัถุภายใตแ้รงโน้มถ่วง พลงังานศกัย ์
การหาค่าสัมประสิทธ์ิความหนืดของของเหลว ความ
ตึงผิวของของเหลว การน าความร้อน การแผ่รังสีของ
สารกัมมันตรังสี การเกิดภาพของเลนส์และการหา
ความยาวโฟกสั ทศันศาสตร์ อุปกรณ์วดัพื้นฐานทาง
ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า 

937-162 หลกัชีววทิยา  2(2-0-4) 
 Principles of Biology 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ศึกษาส่ิงมีชีวิตในแง่
ของพลงังาน  องค์ประกอบ  การสืบเน่ืองวิวฒันาการ  
ก ารจ าแน ก  ก ารท าห น้ า ท่ี   ค วา มสั มพัน ธ์ กับ
ส่ิงแวดลอ้มและพฤติกรรม 

932-071   หลกัชีววทิยา   2(2-0-4) 
Principles of Biology 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงสร้างเซลล์ และ

หน้าท่ี การแบ่งเซลล์ อวยัวะและระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม การจดั
จ าแนกส่ิงมีชีวติ ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม 
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937-163 ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 937-162 หลกัชีววิทยา  หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 ภาคปฏิบติัการซ่ึงสอดคลอ้งกบัภาคบรรยาย
วชิา 937-162 หลกัชีววทิยา 

932-072   ปฏิบัติการหลกัชีววทิยา           1(0-3-0) 
 Principles of Biology Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 932-071 หลกัชีววิทยา หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 กลอ้งจุลทรรศน์ เซลล์และโครงสร้างเซลล ์
การแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง อวยัวะและ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การถ่ายทอดลักษณะทาง
พนัธุกรรม การจดัจ าแนกส่ิงมีชีวติ 

937-112 เคมีอนิทรีย์  3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 937-116 เคมีหลกัมูล 
 สมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การจ าแนก
ประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาพื้นฐาน
ของสารอินทรีย์ พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต 
กรดอะมิโนและโปรตีน 

937-013   เคมีอนิทรีย์   3(3-0-6) 
 Organic Chemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 937-021 หลกัเคมี 

โ ค ร งส ร้ า ง แ ล ะ ส ม บั ติ ทั่ ว ไ ป ข อ ง
สารอินทรีย์ การจ าแนกประเภท การเรียกช่ือ การ
เตรียมและปฏิกิริยาพื้นฐานของสารอินทรีย ์พอลิเมอร์ 

937-113 ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์ 1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 937-112 เคมีอินทรีย์หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบัติการเคมี อินท รีย์ท่ี สอดคล้องกับ
ภาคทฤษฎี 

937-014   ปฏิบัติการเคมีอนิทรีย์   1(0-3-0) 
 Organic Chemistry Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 937-013 เคมีอินทรีย์ หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการก าหนดสมบติัทาง
กายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย์ การท า
สารอินทรีย์ให้บริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก การสกัด 
และการกลั่น การสังเคราะห์สารอินทรีย์และการ
ทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยา่งของสารอินทรีย ์
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937-261 จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 
 Microbiology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 937 – 162 หลกัชีววทิยา 
 รูปร่างลกัษณะทัว่ไปของจุลินทรีย ์ทั้งท่ีเป็น
โปรคาริโอติคเซลลแ์ละยคูาริโอติคเซลล ์เมแทบอลิซึม 
พันธุศาสตร์ การเติบโตของจุลินทรีย์ การจ าแนก
จุลินทรียอ์อกเป็นหมวดหมู่  จุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรค
ภูมิคุม้กนัของร่างกายต่อเช้ือโรค การควบคุมจุลินทรีย์
โดยวิ ธีทางเคมีและฟิ สิก ส์    รวมถึงจุล ชีววิทยา
ส่ิงแวดลอ้มและการประยุกตค์วามรู้ทางจุลชีววิทยาใน
การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

932-051   จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 
 Microbiology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน: 932–071 หลกัชีววทิยา 
 รูปร่างลกัษณะทัว่ไปของจุลินทรีย ์ ศึกษาเม
แทบอลิซึมของแบคที เรีย  พัน ธุศาสตร์และการ
เจริญเติบโต การจดัจ าแนกจุลินทรีย์  จุลินทรียก่์อโรค 
ภูมิคุ้มกันของร่างกายท่ีต่อต้านจุลินทรียก่์อโรค การ
ควบ คุม จุ ลินท รีย์โดยวิ ธีท างก ายภาพและ เค มี  
จุลชีววิทยาส่ิ งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ เพื่ อ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 

937-262 ปฏิบัติการจุลชีววทิยา 1(0-3-0) 
 Microbiology Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-261 จุลชีววิทยาหรือ
เรียนควบคูก่นั 
 ปฏิบติัการจุลชีววทิยาท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

932-052   ปฏิบัติการจุลชีววทิยา   1(0-3-0) 
 Microbiology Laboratory 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 932-051 จุลชีววิทยา หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 แนะน าการใช้ห้องปฏิบติัการชีววิทยา การ
ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือและการ
ฆ่าเช้ือ เทคนิคทางจุลชีววิทยา การยอ้มสีแบคทีเรีย 
ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์การศึกษาเช้ือรา 
ยีสต์ สาหร่าย การท าลายและการยบัย ั้งการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย ์การตรวจนบัจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม 

937-263 พนัธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 Genetics 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  937-162  หลกัชีววทิยา  
 ความ รู้พื้ น ฐาน เก่ี ยวกับพัน ธุกรรมใน
ส่ิงมีชีวิตตั้งแต่ระดบัตวัตนจนถึงระดบัประชากรการ
น าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
ส่ิงมีชีวิตเช่นกระบวนการเจริญเติบโตและวิวฒันาการ
ในพืชและสัตว์รวมทั้ งปัญหาเก่ียวกับพนัธุกรรมใน
มนุษย ์

932-274    พนัธุศาสตร์  3(3-0-6) 
 Genetics 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  932-071 หลกัชีววทิยา  
 ความ รู้พื้ นฐาน เก่ี ยวกับพัน ธุกรรมใน
ส่ิงมีชีวิตตั้งแต่ระดบัตวัตนจนถึงระดบัประชากร การ
น าความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
ส่ิ ง มี ชี วิ ต  เช่ น  ก ระบ วนก าร เจ ริญ เติบ โตแล ะ
วิวฒันาการในพืชและสัตว ์ปัญหาเก่ียวกบัพนัธุกรรม
ในมนุษย ์
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937-264 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   937-263 พนัธุศาสตร์  หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 การทดลองเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะใน
พืชชั้นสูงแมลงหวี่และจุลชีพและใช้ความรู้ทางสถิติ
ประเมินผลการทดลองทางพนัธุศาสตร์ 

932-275   ปฏิบัติการพนัธุศาสตร์   1(0-3-0) 
 Genetics Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:   932-274 พนัธุศาสตร์   หรือ
เรียนควบคู่กนั 
 การทดลองเก่ียวกบัการถ่ายทอดลกัษณะใน
พืชชั้นสูง แมลงหวี่ และจุลชีพ การใชค้วามรู้ทางสถิติ
ประเมินผลการทดลองทางพนัธุศาสตร์ 

937-265 ชีวเคมี  3(3-0-6) 
 Biochemistry 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน:  937-112 เคมีอินทรีย ์
 โครงส ร้างและหน้ าท่ี ทางชีวภาพของ
โมเลกุล หลกัการเบ้ืองตน้ของไบโอเอนเนอร์เจติกส์ 
ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์กระบวนการเมแทบอ
ลิซึม ท่ีส าคัญในสัตว์ พืช  และจุลินทรีย์ รวมทั้ ง 
ความส าคญัของวติามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน 

937-018   ชีวเคมีพืน้ฐาน  3(2-3-4) 
 Basic Biochemistry 
 โครงส ร้างและหน้าท่ีทางชีวภาพของ
โมเลกุล ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์กระบวนการ    
เมแทบอลิซึม ท่ีส าคัญในสัตว์ พื ช  และจุลินทรีย ์
รวมทั้งความส าคญัของวิตามิน เกลือแร่ และฮอร์โมน
และ มีปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 

925-433 ธุรกจิและการจัดการสินค้า  3(3-0-6) 
 เกษตร 

Business and Agricultural Product 
Management  

 บทบาทของสินคา้เกษตรต่อเศรษฐกิจไทย 
ระบบธุรกิจเกษตรและตลาดสินคา้เกษตรของประเทศ 
การบริหารจัดการในภาคการผลิต การแปรรูป การ
ลงทุนในธุรกิจเกษตร การบริหารการตลาดและกลยทุธ์
การตลาดสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการจดัการธุรกิจเกษตร 
และการคา้สินคา้เกษตรในตลาดโลก 

926-433   ธุรกจิและการจัดการสินค้าเกษตร  3(3-0-6) 
 Business and Agricultural Product  
 Management            
 บทบาทของสินคา้เกษตรต่อเศรษฐกิจไทย 
ระบบธุรกิจเกษตรและตลาดสินคา้เกษตรของประเทศ 
การบริหารจดัการในภาคการผลิต การแปรรูป การ
ลงทุนในธุรกิจเกษตร การบริหารการตลาดและกล
ยุท ธ์การตลาดสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการจดัการ
ธุรกิจเกษตร การคา้สินคา้เกษตรในตลาดโลก 
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925–332  การจัดการธุรกจิฟาร์ม  3(3-0-6) 
 Farm Business Management 
 ประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์และการ
จดัการเพื่อใช้ในการจดัการธุรกิจฟาร์มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พืช  สัตว์  สัตว์น ้ า  จุลินทรีย์ การวิเคราะห์และวาง
แผนการท าฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม 
การบนัทึกขอ้มูลและท าบญัชีฟาร์ม การวดัผลส าเร็จ
ในการด า เนิน ธุรกิจฟาร์ม  การวางแผนการใช้
ทรัพยากรในฟาร์มอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจฟาร์ม สินเช่ือการจดัการฟาร์ม 
การจัดการฟาร์มภายใต้ความเส่ียงและความไม่
แน่นอน 

926-372   การจัดการธุรกจิฟาร์ม    3(3-0-6) 
 Farm Business Management 
 ประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์และการ
จดัการเพื่อใช้ในการจดัการธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์
แล ะว างแผน ก ารท าฟ า ร์ม  ก ารว างแ ผน แล ะ
งบประมาณฟาร์ม การบนัทึกขอ้มูลและท าบญัชีฟาร์ม 
การวดัผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจฟาร์ม การวางแผน
การใชท้รัพยากรในฟาร์มอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการด าเนินธุรกิจฟาร์ม สินเช่ือการจดัการฟาร์ม 
การจัดการฟาร์มภายใต้ความเส่ี ยงและความไม่
แน่นอน 

932-102 ปฏิบัติงานฟาร์ม  1(0-3-0) 
 Farm  Practical Trainning 
 การปฏิบติัดูแลการผลิตในห้องปฏิบติัการ
และในฟาร์มทางด้านการผลิตพืช สัตว ์สัตวน์ ้ า และ 
จุลินทรีย ์

932-100   ปฏิบัติงานฟาร์ม 1  1(0-3-0) 
 Farm Practical Training I 
 การปฏิบติัดูแลการผลิตในห้องปฏิบติัการ
และในฟาร์มทางด้านพื้นฐานการผลิตพืช สัตว ์และ
จุลินทรีย ์

932-202 หลกัเทคโนโลยชีีวภาพ          3(3-0-6) 
Principles of Biotechnology 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 937-261 จุลชีววิทยา, 937-
262 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา,  937-262 ปฏิบัติการจุล
ชีววทิยา 
 หลัก ก าร  ค ว ามห ม าย  ข อบ เข ต  แล ะ
วิวฒันาการของเทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงสาย
พนัธ์ุ  จุลินทรียแ์ละผลผลิตท่ีส าคญั ๆ อุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้และ
บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตทั้ง
ท างด้ าน จุ ลิ นท รีย์  พื ช  สั ต ว์  แล ะสั ต ว์น ้ า  ก าร
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในการแปรรูปทรัพยากร
ชีวภาพและการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งความ
ปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพ 

932-202   เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร         3(2-3-4) 
 Agricultural Biotechnology 
 หลัก ก าร  ค ว ามห ม าย  ข อบ เข ต  แล ะ
วิวฒันาการของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้
และบทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทั้ง
ทางด้านจุลินทรีย์ พืช  และสัตว์ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ชี วภ าพ ในการแปรรูปผลผ ลิตท าง
การเกษตร ความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 
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932-301 หลกัและวธีิการวจัิยทางชีวภาพ   3(2-3-4) 
 Fundamentals and Methods in Biological 
 Research  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน   :   937-101 หลกัคณิตศาสตร์  
937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 การก าหนดปัญหาและวตัถุประสงค ์ในการ
วิจยัทางชีวภาพ แผนการทดลองและเทคนิคในการ
เต รียมการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์และการใช้โปรแกรมทางสถิติ การแปลผล
ข้อมูล การเขียนรายงานผลการทดลอง และการ
น าเสนอผลการวจิยั 

932-302 วธีิวจัิยทางการเกษตร  3(2-3-4) 
 Research Methods in Agriculture 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 934-017 สถิติพื้นฐาน 

การก าหนดปัญหาและวตัถุประสงค์ในการ
วิจยัทางชีวภาพ แผนการทดลองและเทคนิคในการ
เต รียมการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์และการใช้โปรแกรมทางสถิติ การแปลผล
ข้อมูล การเขียนรายงานผลการทดลอง และการ
น าเสนอผลการวจิยั 

932-211 การจัดการทรัพยากรดิน  3(2-3-4) 
 Soil Resource Management 
 การจ าแนกดินในประเทศไทย  สมบัติ  
ความอุดมสมบูรณ์  การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์
ธาตุอาหาร   การฟ้ืนฟูและการปรับปรุงดิน  เทคนิค 
วิธีการในการจดัการดินในพื้นท่ีต่าง ๆ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดินและพืช  ศึกษาดูงาน 

932-210   การจัดการทรัพยากรดิน          3(2-3-4) 
 Soil Resource Management 
 การจ าแนกดินในประเทศไทย  สมบัติ  
ความอุดมสมบูรณ์  การเก็บตวัอยา่งและการวิเคราะห์
ธาตุอาหาร  การฟ้ืนฟูและการปรับปรุงดิน  เทคนิค 
วิธีการในการจดัการดินในพื้นท่ีต่าง ๆ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งดินและพืช  มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-213 พฤกษศาสตร์  3(2-3-4) 
 Botany 
รายวิ ช าบั งคับ เรี ยน ก่ อน  : 937-262 ป ฏิ บั ติ ก าร 
จุลชีววทิยา  
 โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าท่ีของ
องค์ประกอบท่ีส าคญัของพืช การจดัจ าแนก สัณฐาน
วทิยา และประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางพฤกษศาสตร์เพื่อการ
เพิ่มผลผลิตพืช 

932-211  พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 
 Botany 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลักชีววิทยา,  
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  

โครงสร้าง องค์ประกอบ และหน้าท่ีของ
องค์ประกอบท่ีส าคญัของพืช การจดัจ าแนก สัณฐาน
วทิยา และประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางพฤกษศาสตร์เพื่อการ
เพิ่มผลผลิตพืช 
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932-212 สรีรวทิยาพืช  3(2-3-4) 
 Plant  Physiology 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-162 หลักชีววิทยา   
937-163 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
 กระบวนการต่างๆ ภายในพืชท่ีเก่ียวกบัการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของพืช  สารควบคุมการ
เจริญเติบโต  และการประยุกต์ใช้สารดังกล่าวเพื่อ
ควบคุมกระบวนการภายในพืช 

932-212   สรีรวทิยาพืช 3(2-3-4) 
 Plant Physiology 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-071 หลักชีววิทยา,  
932-072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
 กระบวนการต่าง ๆ ภายในพืชท่ีเก่ียวกบัการ
เจริญเติบโตและพฒันาการของพืช  สารควบคุมการ
เจริญเติบโต  และการประยุกต์ใช้สารดังกล่าวเพื่อ
ควบคุมกระบวนการภายในพืช 

932-331 เทคโนโลยแีละการจัดการการ  3(2-3-4) 
 ผลติพืช 
 Plant Production Technology and 
  Management  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  :  932-215 ผลิตภาพของพืช 
 วิธีการเตรียมพื้นท่ีปลูก  การเพาะปลูก  การ
เตรียมตน้กลา้  การเลือกใชว้สัดุปลูกและประชากรพืช
ท่ีเหมาะสมเพื่อการสร้างผลผลิตสูงสุด  การดูแลรักษา  
การเก็บเก่ียว  การจดัการผลผลิตและการตลาดของ
ผลไมส้ด  พืชยืนตน้และพืชป่าไมท่ี้มีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจในภาคใตศึ้กษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-213   เทคโนโลยแีละการจัดการผลติพืช 3(2-3-4) 
 Plant Production Technology and  
 Management                     
 การเตรียมพื้นท่ีปลูก การเพาะปลูก การ
เตรียมตน้กลา้ การเลือกใช้วสัดุปลูกและประชากรพืช
ท่ีเหมาะสมเพื่อการสร้างผลผลิตสูงสุด  การดูแลรักษา  
การเก็บเก่ียว  การจดัการผลผลิตและการตลาดของ
ผลไม้ พืชยืนต้นและพืชป่าไม้ท่ีมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจในภาคใต ้มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-405 สัมมนา  1(0-2-1) 
 Seminar 
เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี  4  
 การศึกษาค้นควา้ รวบรวม และวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสารทางวิชาการ  เพื่อจดัท ารายงาน
และน าเสนอต่อท่ีประชุมโดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารยผ์ูส้อน 

932-300   สัมมนา  1(0-2-1) 
 Seminar 

การศึกษาค้นควา้ รวบรวม และวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีได้จากเอกสารงานวิจยัทางวิชาการเพื่อจดัท า
รายงานและน าเสนอต่อท่ีประชุม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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932-311 อารักขาพืช  3(2-3-4) 
 Plant Protection 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  932-215 ผลิตภาพของพืช 
 ความส าคัญ และชนิดของวชัพืช โรคพืช 
แมลงศตัรู และสัตวศ์ตัรูพืช ความสัมพนัธ์ระหวา่งพืช
และศัตรูพืช หลักการและวิธีการจัดการศัตรูพืชท่ี
เหมาะสม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-310   อารักขาพืช 3(2-3-4) 
 Plant Protection 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-211 พฤกษศาสตร์
 ความส าคัญและชนิดของวชัพืช โรคพืช 
แมลงศตัรูและสัตวศ์ตัรูพืช ความสัมพนัธ์ระหว่างพืช
และศัตรูพืช หลักการและวิธีการจัดการศัตรูพืชท่ี
เหมาะสม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-321 เทคโนโลยชีีวภาพพืช 1  3(2-3-4) 
 Plant Biotechnology I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-202 หลักเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
 หลกัการและทฤษฎีการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 
ปัจจัยสภาวะและรูปแบบต่างๆของการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อ การประยุกต์ใช้การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อดา้นการ
ปรับปรุงพนัธ์ุ การขยายพนัธ์ุพืช การผลิตสารทุติยภูมิ 
และ การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

932-311   การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือพืช         3(2-3-4) 
 Plant Tissue Culture  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-202 เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 
 หลักการและทฤษฎีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
พืช ปัจจยัสภาวะและรูปแบบต่าง ๆ ของการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อ การประยุกต์ใช้การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อดา้นการ
ปรับปรุงพนัธ์ุ การขยายพนัธ์ุพืช การผลิตสารทุติยภูมิ  
การผลิตพืชเชิงอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พนัธุกรรม
พืช 

932-323 เทคโนโลยชีีวภาพพืช 2  3(2-3-4) 
 Plant  Biotechnology  II 
ร า ย วิ ช าบั ง คั บ เรี ย น ก่ อ น  :  9 3 2 -2 0 2  ห ลั ก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 การคดัเลือกและการแยกยนีท่ีเป็นประโยชน์ 
การโคลนยีน การตดัต่อยีน การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
เทคนิคดา้น ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และ   โปรตีน ส าหรับ
การคดัเลือกพนัธ์ุพืช การปรับปรุงพันธ์ุพืช และการ
ขยายพนัธ์ุพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช พฒันาคุณภาพของ
ผลผ ลิต  ความต้านท าน ต่อศัต รูพื ช  ก ารทน ต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร ทางการแพทย ์และทางอุตสาหกรรม 

932-312   หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช 3(2-3-4) 
 Principles of Plant Genetic Engineering 

ชนิดของดีเอ็นพาหะ การสกดัดีเอ็นเอจาก
พืช  การดดัแปลงดีเอ็นเอ การน าดีเอ็นเอเขา้สู่เซลล์เจา้
บา้น วิธีคดัแยกโคลนท่ีสนใจ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
โดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคและเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัทางชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้การโคลนยีน
ดา้นการเกษตร 
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932-214 การผลติพืชเศรษฐกจิเบื้องต้น     2(2-0-4) 
              Introduction to Economic Plant Production 
 ประเภทของพืชเศรษฐกิจ  กระบวนการและ
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเจริญเติบโตของพืช การ
ตอบสนองของพืชกับส่ิงแวดล้อม  ความส าคญัของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อการพัฒนาการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิตพืช   การจัดการมาตรฐานฟาร์มและการ
จดัระบบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงผลผลิตเพื่อ
การแปรรูปการส่งออก  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง 

932-313   การผลติพืชเศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
 Economic Plant Production 
 ประเภทของพืชเศรษฐกิจ การผลิตและการ
วางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การเลือกและการเตรียม
พื้นท่ีปลูก การปลูกและการดูแลจดัการ การเก็บเก่ียว
ผลผลิต การแปรรูปขั้นตน้ ระบบการตลาด ของ ขา้ว 
ยางพารา และปาลม์น ้ามนั 

932-432 เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วพืช   3(2-3-4) 
 Plant Post Harvest Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-215  ผลิตภาพพืช 
 กระบวนการก่อนการเก็บ เก่ียว  วิ ธีการ
ก าหนดวนัเก็บเก่ียว  วิธีเก็บเก่ียว  การควบคุมโรค  
แมลงและศตัรูอ่ืน  สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยีในการ
เก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม ้ พืชผกั  ไมด้อกไมป้ระดบั
และเมล็ดพนัธ์ุ  กระบวนการประเมินความเส่ือมสภาพ 
และความสูญเสียหลงัการเก็บเก่ียว  การบรรจุหีบห่อ
และการขนส่ง 

932-314   เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่วพืช  3(2-3-4) 
 Plant Postharvest Technology 
 ปัจจัยก่อนการเก็บเก่ียว  ดัชนีบ่งช้ีความ
บริบูรณ์  วิธีเก็บเก่ียว  การควบคุมโรคหลังการเก็บ
เก่ียว  เทคโนโลยีในการเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลไม ้ 
พืชผกั และไม้ดอกไม้ประดับ การประเมินคุณภาพ
หลงัการเก็บเก่ียว  การบรรจุหีบห่อและการขนส่ง 

932-312 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3(3-0-6) 
 Plant  Breeding 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน  : 937-263 พันธุศาสตร์ ,  
937-264 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์  932-215 ผลิตภาพพืช 
 หลกัการท่ีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืชทั้งพืช
ผสมตวัเองและผสมขา้ม  การคดัเลือกพนัธ์ุ  การผสม
พนัธ์ุเพื่อสร้างความแปรปรวนในพืช  การคัดเลือก
พนัธ์ุภายหลังการผสมพนัธ์ุ  การผลิตลูกผสม  การ
ผสมระหว่างสกุล  การปรับปรุงประชากรพืช  และ
การปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วยวิธีมาตรฐานและวิธีทาง
เทคโนโลยชีีวภาพศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-315   การปรับปรุงพนัธ์ุพืช  3(2-3-4) 
 Plant Breeding 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พันธุศาสตร์ ,   
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 หลกัการท่ีใชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืชทั้งพืช
ผสมตวัเองและผสมขา้ม  การคดัเลือกพนัธ์ุ  การผสม
พนัธ์ุเพื่อสร้างความแปรปรวนในพืช  การคัดเลือก
พนัธ์ุภายหลงัการผสมพนัธ์ุ  การผลิตลูกผสมและการ
ผสมระหว่างสกุล  การปรับปรุงประชากรพืช  การ
ป รับป รุงพัน ธ์ุพื ชด้วยวิ ธีม าตรฐานและวิ ธีท าง
เทคโนโลยชีีวภาพ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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932-403 หัวข้อพเิศษทางเทคโนโลย ี 1-3(x-y-z) 
 การผลติทางชีวภาพ 
 Special Topics in Bioproduction 
  Technology                    
 การน าเสนอหัวข้อวิทยาการพิ เศษและ
น่าสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพได้แก่ 
เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิต
พืช  เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ เทคโนโลยีการผลิตทาง
น ้า  และเทคโนโลยทีางจุลินทรีย ์

932-400 หัวข้อพเิศษทางเทคโนโลย ี        1-3(x-y-z) 
 การเกษตร 
 Special Topics in Agricultural      

Technology  
 หัวข้อพิ เศษท่ีทันสมัยและน่าสนใจทาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช  เทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ และ
เทคโนโลยทีางจุลินทรีย ์

932-422 เทคโนโลยโีปรโตพลาสต์ 3(3-0-6) 
 Protoplast Technology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 932-321 เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางพืช 1 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของโพรโท 
พลาสต์ เรียน รู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เก่ียวกับ
เทคโนโลยีการแยก การท าบริสุทธ์ิ การเพาะเล้ียง และ
การหลอมรวมโพรโทพลาสต์  การประยุกต์ใช้ 
โพรโทพลาสต์พืชเพื่อการปรับปรุงพันธ์ุและพันธุ
วศิวกรรม 

932-411   เทคโนโลยโีพรโทพลาสต์          3(2-3-4) 
 Protoplast Technology 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน : 932-311 การเพาะเล้ียง
เน้ือเยือ่พืช 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของโพรโท 
พลาสต์ เรียน รู้ทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เก่ียวกับ
เทคโนโลยีการแยก การท าบริสุทธ์ิ การเพาะเล้ียง และ
การหลอมรวมโพรโทพลาสต ์การประยุกตใ์ชเ้พื่อการ
ปรับปรุงพนัธ์ุและพนัธุวศิวกรรม 

932-431 การผลติพืชโดยใช้เทคโนโลย ี  3(2-3-4) 
 สมัยใหม่ 
 Modern Technology in Plant Production 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-331 เทคโนโลยีและการ
จดัการการผลิตพืช 
 การจดัการโรงเรือน การเตรียมวสัดุพืช และ
การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ การปลูกใน
สารละลาย ในอากาศ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การ
ปลูกภายใตก้ารควบคุมสภาพแวดลอ้ม เกษตรอินทรีย ์ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตพืช
เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตพืช การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

932-417   การผลติพืชโดยใช้เทคโนโลย ี  3(2-3-4) 
 สมัยใหม่  
 Modern Technology in Plant Production 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-213 เทคโนโลยีและ 
การจดัการผลิตพืช 
 การจดัการโรงเรือน การเตรียมวสัดุพืช การ
ผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น การปลูกพืช
ในสารละลายและในอากาศ การปลูกพืชปลอดสารพิษ 
การปลูกภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม เกษตร
อินทรีย ์ เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตพืช มีการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 
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932-313 การจัดการของเสียทางการเกษตร   3(3-0-6) 
 Agricultural Waste Management                                       
 ศึกษาองคป์ระกอบและคุณค่าธาตุอาหารใน
ของเสียหลักการและกรรมวิธีน าของเสียหรือของ
เหลือใช้จากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมทาง
การเกษตรกลบัมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
และการก าจดัของเสียดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม มีการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

932-451   การจัดการของเสียทางการเกษตร  3(3-0-6) 
 Agricultural Waste Management   
 องคป์ระกอบและธาตุอาหารในของเสียจาก
การเกษตรและอุตสาหกรรม มลพิษและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการของเสียเบ้ืองตน้ กระบวนการ
บ าบดัของเสีย เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของ
เสียทางการเกษตร 

932-241 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว์ 1   3(2-3-4) 
 Animal Physiology  and Anatomy I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  937-162 หลักชีววิทยา,  
937-163 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
 ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาค
ของสัตว ์ เน้นจุลกายวิภาคระดบัเซลล์  เปรียบเทียบ
หน้าท่ีทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ระหว่างสัตว์
กระเพาะรวมและสัตวก์ระเพาะเด่ียว 

932-230  สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว์ 1    3(2-3-4) 
 Animal Physiology and Anatomy I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-071 หลกัชีววทิยา, 932-
072 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  
 โครงสร้างอวยัวะและกายวิภาคของสัตว ์ 
เน้นจุลกายวิภาคระดบัเซลล์  เปรียบเทียบหน้าท่ีทาง
สรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ระหว่างสัตวก์ระเพาะรวม
และสัตวก์ระเพาะเด่ียว 

932-244 หลกัโภชนศาสตร์และการให้  3(2-3-4) 
 อาหารสัตว์ 
 Principles of Animal Nutrition and  
 Feeding  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-243 ผลิตภาพของสัตว ์
 องค์ประกอบของอาหารสัตว ์กระบวนการ
น าอาหารและธาตุอาหารไปใชป้ระโยชน์ในร่างกายทั้ง
สัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเด่ียว  ประเภท  
ชนิด  และแหล่งวตัถุดิบ  การค านวณสูตรอาหาร  การ
ผสมอาหาร  หลกัการและวิธีการใหอ้าหารแก่สัตวต์าม
ประเภทและอาย ุ

932-232   หลกัโภชนศาสตร์และการให้  3(2-3-4) 
 อาหารสัตว์ 
 Principles of Animal Nutrition and 
  Feeding                      
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์
 องค์ประกอบของอาหารสัตว ์กระบวนการ
น าอาหารและธาตุอาหารไปใชป้ระโยชน์ในร่างกายทั้ง
สัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเด่ียว  ประเภท  
ชนิด  และแหล่งวตัถุดิบ  การค านวณสูตรอาหาร  การ
ผสมอาหาร  หลกัการและวิธีการใหอ้าหารแก่สัตวต์าม
ประเภทและอาย ุ
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932-341 สุขศาสตร์สัตว์  3(3-0-6) 
 Animal Hygiene 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-243 ผลิตภาพของสัตว ์
 ธรรมชาติของโรคสัตว ์หลกัการสุขาภิบาล
ในการเล้ียงสัตว์ การจดัการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรค ปัญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตว์เล้ี ยง 
ลักษณะอาการ การวินิจฉัยและการจ าแนกโรค การ
บ าบดัอยา่งง่าย เทคนิคการใชย้า และยาพื้นฐานท่ีใชใ้น
ฟาร์ม 

932-233   สุขศาสตร์สัตว์   3(3-0-6) 
 Animal Hygiene 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 
 ธรรมชาติของโรคสัตว ์หลกัการสุขาภิบาล
ในการเล้ียงสัตว์ การจดัการป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรค ปัญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตว์เล้ี ยง 
ลักษณะอาการ การวินิจฉัยและการจ าแนกโรค การ
บ าบดัอยา่งง่าย เทคนิคการใชย้า และยาพื้นฐานท่ีใชใ้น
ฟาร์ม 

932-342 พนัธุศาสตร์สัตว์และ  3(3-0-6) 
 การปรับปรุงพนัธ์ุ 
 Animal Genetics and Improvement  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-263 พันธุศาสตร์ ,  
937-264 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 พนัธุศาสตร์ของสัตว ์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลผลิต  หลักการปรับปรุงพนัธ์ุ  ระบบการคดัเลือก
และการผสมพนัธ์ุ  แนวทางการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

932-330  พนัธุศาสตร์สัตว์และ  3(3-0-6) 
 การปรับปรุงพนัธ์ุ  
 Animal Genetics and Improvement 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พันธุศาสตร์ ,  
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 พนัธุศาสตร์ของสัตว ์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผลผลิต  หลักการปรับปรุงพนัธ์ุ  ระบบการคดัเลือก
และการผสมพัน ธ์ุ   แนวการปรับปรุงพัน ธ์ุสัตว์
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

932-345 เทคโนโลยกีารผลติสัตว์ปีก         3(3-0-6) 
 Poulthy Production Technology 
 การผลิตสัตว์ปีกเป็นการค้า การคัดเลือก
พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุบทบาทของสรีรวิทยาต่อ
การให้ผลผลิต การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
โรงเรือนและอุปกรณ์การเล้ียงดูและการใหอ้าหาร การ
จดัการฟาร์ม ต้นทุนการผลิตการตลาดอุตสาหกรรม
การผลิตสัตวปี์กเพื่อการส่งออก 

932-331   เทคโนโลยกีารผลติสัตว์ปีก       3(2-3-4) 
 Poultry Production Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231  หลกัการเล้ียงสัตว ์
 ความส าคญัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว์
ปีก พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร การจดัการฟาร์ม การผลิต
สัตวปี์กเชิงอุตสาหกรรม การฟักไข่และการจดัการโรง
ฟัก  โรคและการสุขาภิบ าล  ผ ลิตภัณฑ์ สั ตว์ปี ก 
การตลาดสัตวปี์ก   
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932-351 พนัธุวศิวกรรมสัตว์ 3(2-3-4) 
 Animal Genetic Engineering 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 937-263 พันธุศาสตร์ , 
937-264 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของยีนโปรคาริโอต  
และยูคาริโอต  รวมทั้ งโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก
และโปรตีน  การถ่ายแบบและการจดัรูปของยีน  และ
การแสดงออกของยนีในเซลลส์ัตว ์ บทบาทหนา้ท่ีของ
รีคอมบีแนนท์เทคโนโลยี  โดยเน้นถึงการน าเอา
เทคโนโลยีชีวภาพไปประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงพนัธ์ุ
สัตว ์

932-441   พนัธุวศิวกรรมสัตว์  3(2-3-4) 
 Animal Genetic Engineering 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-274 พันธุศาสตร์ ,  
932-275 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 

โครงสร้างและหน้าท่ีของยีนในส่ิงมีชีวิต
กลุ่มโปรคาริโอตและยูคาริโอต โครงสร้างของสาร
พนัธุกรรมและโปรตีน การถ่ายแบบและการจดัรูป
ของยีน การแสดงออกของยีนในเซลล์สัตว์  รีคอม
บี แ น น ท์ เท ค โ น โ ล ยี   ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์

932-352 เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว์  3(2-3-4) 
 Animal Reproductive Biotechnology  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-242  สรีรวิทยาและกาย
วภิาคสัตว ์2 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพนัธ์ุ
ของสัตว์เศรษฐกิจ  การเตรียมพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ  
การเตรียมตวัท าละลายเจือจางน ้ าเช้ือ  การผลิตน ้ าเช้ือ
สดและน ้ าเช้ือแช่แข็ง  การเก็บรักษา  การตรวจสอบ
คุณภาพ  การน ามาใช้และเทคนิคการฉีดน ้ าเช้ือ  การ
น าเทคโนโลยชีีวภาพใหม่  ๆ มาใชเ้พื่อการเพิ่มผลผลิต  
และการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์  การยา้ยฝากตวัอ่อน การ
แยกเพศตวัอ่อนก่อนท าการยา้ยฝาก  การปฏิสนธิใน
หลอดทดลองและการผลิตแฝดเหมือน  

932-333   เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุ สัตว์ 3(2-3-4) 
 Animal Reproductive Biotechnology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-230  สรีรวิทยาและกาย
วภิาคสัตว ์1 
 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพนัธ์ุ
ของสัตว์เศรษฐกิจ  การเตรียมพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ  
การเตรียมตวัท าละลายเจือจางน ้ าเช้ือ  การผลิตน ้ าเช้ือ
สดและน ้ า เช้ื อแ ช่ แข็ ง   ก ารเก็ บ รักษ าและการ
ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ าพ   เท ค นิ ค ก า ร ฉี ด น ้ า เ ช้ื อ  
เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่เพื่อการเพิ่มผลผลิตและ
การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์ การยา้ยฝากตวัอ่อน การแยก
เพศตวัอ่อน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง 
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932-354 เทคโนโลยชีีวภาพอาหารสัตว์  3(2-3-4) 
 Animal Feed Biotechnology 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน :  937-261 จุลชีววิทยา , 
932-242 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2  
 การผลิตสารอาหารโดยใช้จุลินทรีย ์เทคนิค
การผลิตจุลินทรีย์และผลพลอยได้จากจุลินทรีย์เพื่อ
น ามาเพิ่มการใช้ประโยชน์ไดข้องวตัถุดิบอาหารสัตว์
ในสัตวก์ระเพาะเด่ียว การผลิตวตัถุดิบอาหารสัตวโ์ดย
วิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ  การหมกั การเก็บรักษา
ให้ได้นาน ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจุลินทรีย์ท่ีใช้เพิ่ม
คุณค่าทางอาหารของวตัถุดิบ อาหารและจุลินทรียใ์น
ทางเดินอาหารของสัตวก์ระเพาะรวม 

932-334   เทคโนโลยกีารผลติอาหารสัตว์  3(2-3-4) 
 Animal Feed Production Technology 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน : 932-051 จุลชีววิทยา , 
932-232 หลกัโภชนศาสตร์และการใหอ้าหารสัตว ์

การเตรียมและการจดัการวตัถุดิบส าหรับ
การผลิตอาหารสัตว ์การประกอบสูตรอาหารสัตว ์การ
ผสมอาหารสัตว์ การแปรรูปอาหารสัตว์ การผลิต
อาหารสัตวเ์ชิงอุตสาหกรรม การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ
ในด้านอาหารสัตว ์การเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว ์การ
ผลิตอาหารสัตวท่ี์ปลอดภยั มาตรฐานอาหารสัตวแ์ละ
การควบคุมคุณภาพ 
 

932-464 เทคโนโลยกีารผลติโคเน้ือและ  3(3-0-6) 
 โคนม 
 Beef and Dairy Production Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  932-243 ผลิตภาพของสัตว ์
 ระบบการการผลิต พนัธ์ุและการปรับปรุง
พนัธ์ุ  อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน 
การจดัการ โรคและการควบคุมโรค  การควบคุมสัตว ์
เน้ือ และนม 

932-335   เทคโนโลยกีารผลติโคเน้ือและ  3(2-3-4) 
 โคนม 
 Beef and Dairy Production Technology  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์
 ระบบการผลิต พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ  
อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน การ
จดัการผลิตโคเน้ือและโคนมเชิงอุตสาหกรรม โรค
และการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม 

932-344 เทคโนโลยกีารผลติสุกร 3(3-0-6) 
 Swine Production  Technology 
 ความส าคัญของการผลิตสุกร อาหารและ
การให้อาหาร การเล้ียงสุกรอุปกรณ์และโรงเรือน 
ตน้ทุนการผลิตสุกร การจดัการส่ิงแวดล้อมและการ
สุขาภิบาลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัด
ฟาร์ม กฎระเบียบเก่ียวกับธุรกิจการผลิตสุกรและ
การตลาด 

932-336   เทคโนโลยกีารผลติสุกร           3(2-3-4) 
 Swine Production Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231  หลกัการเล้ียงสัตว ์
 ความส าคญัของการผลิตสุกร พนัธ์ุและการ
คดัเลือกพนัธ์ุ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้
อาหาร การจดัการฟาร์ม การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม 
โรคและการป้องกนัก าจดั การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
การสุขาภิบาล กฎระเบียบเก่ียวกบัธุรกิจการผลิตสุกร 
การตลาดสุกร 
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932-465 เทคโนโลยกีารผลติแพะ 3(3-0-6) 
 Goat Production Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน  : 932-243 ผลิตภาพของสัตว ์
 ระบบการการผลิต พนัธ์ุและการปรับปรุง
พนัธ์ุ  อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน 
การจดัการโรคและการควบคุมโรค การควบคุมสัตว ์
เน้ือ และนม 

932-337   เทคโนโลยกีารผลติแพะ  3(2-3-4) 
 Goat Production Technology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์

ระบบการการผลิต พนัธ์ุและการปรับปรุง
พนัธ์ุ  อาหารและการให้อาหาร อุปกรณ์และโรงเรือน 
การผลิตแพะเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุม
โรค การผลิตเน้ือและนม 

932-242 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว์ 2  4(3-3-6) 
 Animal Physiology and Anatomy II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-241 สรีรวิทยาและกาย
วภิาคสัตว ์1 
 ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาค
ของสัตว์แต่ละชนิด  เน้นมหกายวิภาค  หน้าท่ีของ
ระบบ  และอวยัวะทางสรีรวทิยา 

932-430   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว์ 2   3(2-3-4) 
 Animal Physiology and Anatomy II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-230 สรีรวิทยาและกาย
วภิาคสัตว ์1 
 ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาค
ของสัตว ์เน้นมหกายวิภาค  หน้าท่ีทางสรีรวิทยาของ
ระบบอวยัวะ 

932-343 โภชนศาสตร์สัตว์เคีย้วเอือ้ง   3(2-3-4) 
 Ruminant Nutrition 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-243 ผลิตภาพของสัตว ,์ 
932-241 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1  
932-244 โภชนาศาสตร์และการใหอ้าหารสัตว ์
 ระบบย่อยอาหาร กระบวนการสรีรวิทยา 
กระบวนการทางเคมี การท างานของจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพื่อพฒันา
เป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การค านวณสูตรอาหาร การ
วจิยัดา้นโภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง 

932-431   โภชนศาสตร์สัตว์เคีย้วเอือ้ง      3(2-3-4) 
   Ruminant Nutrition 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว,์  
932-232 หลกัโภชนาศาสตร์และการใหอ้าหารสัตว ์
 ระบบ ย่อ ยอ าห าร  ก ระบ วน ก ารท าง
สรีรวิทยาและทางเคมี การท างานของจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพื่อพฒันา
เป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การค านวณสูตรอาหาร การ
วจิยัดา้นโภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

932-451 เทคโนโลยชีีวภาพการผลติสัตว์   3(3-0-6) 
 Animal Production Biotechnology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-202 หลกัเทคโนโลยี 
ชีวภาพ 
 การน าวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์กระเพาะเด่ียวและสัตว์
กระเพาะรวม  เพื่อการอุตสาหกรรม 

932-432   เทคโนโลยชีีวภาพการผลติสัตว์   3(3-0-6) 
 Animal Production Biotechnology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-202 เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร  
 การน าวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์กระเพาะเด่ียวและสัตว์
กระเพาะรวมเพื่อการอุตสาหกรรม 
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932-353 เทคโนโลยชีีวภาพของเสีย  3(2-0-7) 
 จากการเลีย้งสัตว์   
 Animal Waste Biotechnology  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 937-261 จุลชีววทิยา 
 ลกัษณะการจดัการและการใชป้ระโยชน์จาก
ของเสียและของเหลือใชโ้ดยวธีิทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
การท าปุ๋ย  การผลิตก๊าซชีวภาพ  การผลิตมวลชีวภาพ  
การน ากลับมาผลิตอาหารสัตว์  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  
และแนวทางในการลดตน้ทุนการแปรรูปของเสียจาก
สัตว ์

932-433 เทคโนโลยกีารจัดการของเสีย  3(3-0-6) 
 จากการเลีย้งสัตว์   

                 Animal Waste Management Technology 
 การจดัการและการใช้ประโยชน์จากของ
เสียและของเหลือใช้โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ   
การท าปุ๋ย  การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตมวล
ชีวภาพ  การน าของเสียจากสัตว์กลับมาผลิตอาหาร
สัตว ์ วิธีการในการลดตน้ทุนการแปรรูปของเสียจาก
สัตว ์

932-361 การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 การผลติสัตว์ 
 Animal Industrial Management   
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-243 ผลิตภาพของสัตว ์
 หลกัการจดัการเล้ียงสัตวแ์บบอุตสาหกรรม 
การค านวณต้นทุนการผลิตแบบครบวงจร การผลิต
เพื่อคุณภาพและความต่อเน่ืองของผลผลิต ปัญหาและ
อุปสรรค หลกัเศรษฐศาสตร์และเทคนิคการตลาดของ
สินคา้เกษตร หลกัและเทคนิคการท าตลาดล่วงหนา้ 

932-434   การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 การผลติสัตว์ 
 Animal Industrial Management   
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 

หลกัการจดัการเล้ียงสัตวแ์บบอุตสาหกรรม 
การค านวณตน้ทุนการผลิต ปัญหาและอุปสรรค หลกั
เศรษฐศาสตร์และเทคนิคการตลาดของสินคา้เกษตร 
เทคนิคการท าตลาดล่วงหนา้ 

932-362 เทคโนโลยเีน้ือสัตว์  3(3-0-6) 
 Meat  Science  Technology 
 การเจริญและการเปล่ียนแปลงของกลา้มเน้ือ 
ไขมัน และกระดูกการจ าแนกชั้ นสัตว์ส าหรับฆ่า 
ขั้นตอนการฆ่าและตดัแต่งซากการเปล่ียนแปลงทาง
ชีวเคมีของกลา้มเน้ือไปเป็นเน้ือสัตว ์หลกัการจ าแนก
คุณภาพซากหลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข 
กฎหมายและข้อบังคับ การตลาดทฤษฎีและหลัก
ปฏิบัติในการแปรรูปเน้ือสัตว์คุณค่าทางโภชนาการ
ของเน้ือสัตวแ์ละทฤษฎีของการท าใหสุ้กและหลกัการ
ประกอบอาหาร 

932-435   เทคโนโลยเีน้ือสัตว์                 3(3-0-6) 
 Meat Science Technology 
 การเจริญและพฒันาของกล้ามเน้ือ ไขมัน 
และกระดูก การจ าแนกชั้นสัตวส์ าหรับฆ่า ขั้นตอนการ
ฆ่ าแล ะตัด แ ต่ งซ าก  ก ารแป ร รูป เน้ื อสั ต ว์ เชิ ง
อุตสาหกรรม  การเป ล่ียนแปลงทางชีวเคมีของ
กลา้มเน้ือไปเป็นเน้ือสัตว ์หลกัการจ าแนกคุณภาพซาก 
หลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข กฎหมายและ
ขอ้บังคบั หลักปฏิบติัในการแปรรูปเน้ือสัตว์ คุณค่า
ทางโภชนาการของเน้ือสัตว ์ หลกัการท าใหสุ้ก 
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932-441 สัตววทิยา  3(3-0-6) 
 Zoology 
 การจัดหมวดหมู่ของอาณาจักรสัตว์ กาย
วภิาค สรีรวทิยา นิเวศวทิยาและ ววิฒันาการของสัตว ์

932-436   สัตววทิยา  3(3-0-6) 
 Zoology 
 การจัดหมวดหมู่ของอาณาจักรสัตว์ กาย
วภิาค สรีรวทิยา นิเวศวทิยา ววิฒันาการของสัตว ์    

932-461 เทคโนโลยกีารจัดการทุ่งหญ้า     3(3-0-6) 
 Grassland Management Technology 
 เทคโนโลยีการจดัการและการใช้ประโยชน์
ทุ่งหญา้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  เหมาะกบัสภาพภูมิ
ประเทศ  ภูมิอากาศ   การเลือกพื้นท่ี  พนัธ์ุ  คุณภาพ
และโภชนาการของพืชอาหารสัตว ์ การปรับปรุงพื้นท่ี
รกร้างวา่งเปล่าเพื่อเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

932-437  เทคโนโลยกีารจัดการทุ่งหญ้า     3(3-0-6) 
 Grassland Management Technology 
  เทคโนโลยกีารจดัการและการใชป้ระโยชน์
จากทุ่งหญา้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัสภาพภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศ การเลือกพื้ น ท่ีและพัน ธ์ุ  
คุณภาพและโภชนาการของพืชอาหารสัตว์  การ
ปรับปรุงพื้นท่ีวา่งเปล่าเพื่อเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์

932-462 การจัดการทรัพยากรสัตว์          3(3-0-6) 
 Animal Resource  Management 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-243 ผลิตภาพของสัตว ์
 ความส าคญัและความหมาย ปรัชญาในการ
จดัการและอนุรักษ์ พระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ
เก่ียวกับการเล้ียงสัตว ์เช่น การฆ่า การจ าหน่าย การ
เคล่ือนยา้ยขา้มเขต การส่งออกและการน าเขา้ประเทศ 
พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า การจดัการ
และการอนุรักษส์ัตวใ์นประเทศไทย มโนทศัน์ในการ
วางแผนการจดัการและการอนุรักษ์สัตว์ การศึกษา
นอกสถานท่ี 

932-438   การจัดการทรัพยากรสัตว์         3(3-0-6) 
 Animal Resource Management 
 ความส าคญัและความหมายของทรัพยากร
สั ต ว์  ป รัชญ าใน ก ารจัด ก ารแล ะอ นุ รักษ์ สั ต ว ์
พระราชบญัญติัและเทศบญัญติัเก่ียวกบัการเล้ียงสัตวท่ี์
เก่ียวกบัการฆ่า การจ าหน่าย การเคล่ือนยา้ยขา้มเขต  
การส่งออกและน าเข้า พระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ครองสัตวป่์า การจดัการและการอนุรักษ์สัตวใ์น
ประเทศไทย 

932-468 เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว์ 3(3-0-6) 
 Slaughtering  Technology 
 การขนส่งสัตวสู่์โรงฆ่าและการพกัสัตว ์การ
ตรวจสัตวก่์อนฆ่า เคร่ืองมือ อุปกรณ์และแผนผงัใน
โรงฆ่าสัตว์ กรรมวิธีการฆ่าสัตว์ การตรวจและการ
แบ่งเกรดซาก ผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว ์กฎหมาย
และกฎระเบียบเก่ียวกบัการฆ่าสัตว ์มีการศึกษานอก
สถานท่ี 
 
 

932-439   เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว์  3(3-0-6) 
 Slaughtering Technology 
 การขนส่งสัตวสู่์โรงฆ่าและการพกัสัตว ์การ
ตรวจสัตวก่์อนฆ่า อุปกรณ์และแผนผงัใน โรงฆ่าสัตว ์
กรรมวิธีการฆ่าสัตว ์การตรวจและการแบ่งเกรดซาก 
ผลพลอยไดจ้ากการฆ่าสัตว ์กฎหมายและกฎระเบียบ
เก่ียวกบัการฆ่าสัตว ์
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932-463 การผลติสัตว์เศรษฐกจิชนิดใหม่  3(3-0-6) 
 New Economic Animal Production 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-243 ผลิตภาพของสัตว ์
 ลักษณะพนัธ์ุของสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ 
เช่น  กวาง นกกระจอกเทศ  นกอีมู เป็นตน้ ลกัษณะ
เด่นท่ีสามารถน ามาเล้ียงเพื่อเศรษฐกิจ หลกัการจดัการ 
อาหารและการให้อาหาร โรคท่ีส าคญัและการป้องกนั 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

932-440   การผลติสัตว์เศรษฐกจิชนิดใหม่  3(3-0-6) 
 New Economic Animal Production 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-231 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 
 การผลิตและการพัฒนาสายพัน ธ์ุสั ตว์
เศรษฐกิจชนิดใหม่ การจดัการฟาร์ม อาหารและการ
ให้อาหาร โรคท่ีส าคญัและการป้องกนั การตลาดสัตว์
เศรษฐกิจชนิดใหม่ 

932-467 การเลีย้งผึง้  3(3-0-6) 
 Apiculture  
 ศึกษาชีววิทยาทัว่ไปของผึ้งพฤติกรรมการ
ส่ือสารโรคและศตัรูของผึ้งผลิตภณัฑ์จากผึ้งและการ
จดัการฟาร์มผึ้ง 

932-442   การเลีย้งผึง้  3(3-0-6) 
 Apiculture 
 ศึกษาชีววิทยาทัว่ไปของผึ้ง พฤติกรรมและ
การส่ือสาร โรคและศตัรูของผึ้ง ผลิตภณัฑ์จากผึ้ง การ
จดัการฟาร์มผึ้ง 

932-204 เทคนิคการประยุกต์  3(2-3-4) 
 ทางจุลชีววทิยา     
 Applied Techniques in Microbiology  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  937-261  จุลชีววิทยา,  937-
262  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  
 หลักการและการใช้เคร่ืองมือและเทคนิค
ต่างๆ เพื่องานวจิยัทางดา้นจุลชีววทิยา  

932-250   เทคนิคประยุกต์ทางจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 
  Applied Techniques in Microbiology  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 932-051  จุลชีววิทยา,  932-
052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  
 หลกัการและการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทาง
จุลชีววิทยา เทคนิคต่าง ๆ เพื่องานวิจัยทางด้านจุล
ชีววทิยา 

932-306 การประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์  3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 1 
 Applied Microbiology forAgriculture I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 937-261  จุลชีววิทยา,  937-
2 6 2   ป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า ,  932-202 ห ลั ก
เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ ,  932-203 ป ฏิ บั ติ ก ารห ลั ก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ยีสต์ รา และ แอคติโนมยัซีส ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกษตร การเจริญเติบโต ความสัมพนัธ์ระหวา่งพืช
และจุลินทรีย์ การควบคุมทางชีวภาพ จุลินทรีย์ท่ี
ส า คั ญ ต่ อ ดิ น แ ล ะ ธ า ตุ อ า ห า ร พื ช ไ ม ค อ ร์ 
ไรซาสารแมทาบอไลท์จากจุลินทรีย์  บทบาทของ

932-251   การประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์  3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 1 
 Applied Microbiology forAgriculture I  
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน : 932-051  จุลชีววิทยา,  
932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 
 ไวรัสและแบคทีเรียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
โรคพืชท่ีส าคญัท่ีมีสาเหตุจากไวรัส และแบคทีเรีย การ
ประยุกตใ์ชเ้ช้ือไวรัสและแบคทีเรียเพื่อการเกษตรและ
ส่ิงแวดล้อมในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
พืช การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสัตว ์การควบคุมศตัรูพืช 
ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ดิ น  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ การประยุกตใ์ชใ้นดา้น
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จุลินทรียต่์ออาหารสัตว ์บทบาทของจุลินทรียต่์อสาร
ก าจดัแมลงในส่ิงแวดล้อม โรคพืชท่ีส าคญัท่ีมีสาเหตุ
จากยีสต ์รา และ แอคติโนมยัซีส และหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ
ทางจุลชีววทิยาทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร การประเมินความเส่ียงและความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ  

932-307 การประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์  3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 2 
 Applied Microbiology for Agriculture II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 937-261  จุลชีววิทยา,  937-
2 6 2   ป ฏิ บั ติ ก า ร จุ ล ชี ว วิ ท ย า ,  932-202 ห ลั ก
เท คโน โล ยี ชี วภ าพ ,  932-203 ป ฏิ บั ติ ก ารห ลัก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ไ ว รั ส แ ล ะ แ บ ค ท่ี เรี ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
การเกษตร โรคพืชท่ีส าคญัท่ีมีสาเหตุจากไวรัส และ
แบคทีเรีย การประยุกต์ใชเ้ช้ือไวรัสและแบคทีเรียเพื่อ
การเกษตรและส่ิงแวดล้อมในด้านการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสัตว ์
การควบคุมศตัรูพืช ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การ
ป รับป รุงสภาพแวดล้อมแล ะระบบ นิ เวศ  ก าร
ประยุกต์ใช้ในดา้นอุตสาหกรรมเกษตร การประเมิน
ความเส่ียงและความปลอดภยัทางชีวภาพ 

932-252   การประยุกต์ใช้จุลนิทรีย์  3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 2 
 Applied Microbiology for Agriculture II  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  932-051  จุลชีววทิยา,   
93 2 -0 5 2   ป ฏิ บั ติ ก าร จุ ล ชี ว วิ ท ย า ,  9 3 2 -2 5 1  
การประยุกต์ใช้จุลินทรียท์างการเกษตร 1 
 ยีสต์ รา และ แอคติโนมยัซีสท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเกษตร การเจริญเติบโตและการพฒันา ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างพืชและจุลินทรีย์ การควบคุมทางชีวภาพ 
จุลินทรีย์ท่ีส าคญัต่อดินและธาตุอาหารพืช ไมคอร์- 
ไรซา ราเอนโดไฟต์ สารเมแทบอไลต์จากจุลินทรีย ์ 
บทบาทของจุลินทรียต่์ออาหารสัตว ์โรคพืชท่ีส าคญัท่ี
มีสาเหตุจากยีสต์ รา และแอคติโนมัยซีส หัวข้อท่ี
น่าสนใจในปัจจุบนัทางจุลชีววทิยาทางการเกษตร 
 

932-305 พนัธุวศิวกรรมเบื้องต้น 3(2-3-4) 
 Principles of Genetic Engineering  
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-202  ห ลั ก
เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ ,  932-203 ป ฏิ บั ติ ก ารห ลั ก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ดีเอ็นพาหะส าหรับการโคลนยีนในอีโคไล
และส่ิงมีชีวิตกลุ่มยูคาริโอต หลกัการสกดัดีเอ็นเอจาก
ส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆให้บริสุทธ์ิ  การตดัและเช่ือมต่อดี
เอน็เอ รวมถึงการดดัแปลงดีเอน็เอดว้ยเอน็ไซม ์การน า
ดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน หลักการและวิธีคัดแยก
โคลนท่ีสนใจ หลักการเพิ่ มปริมาณดีเอ็น เอโดย
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส หลกัเทคนิคและเคร่ืองมือ

932-352   พนัธุวศิวกรรมเบื้องต้น 3(2-3-4) 
 Basic Genetic Engineering 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-202  เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 
 ดี เอ็น เอพาหะส าห รับการโคลนยีนใน
ส่ิงมีชีวิตกลุ่มโปรคาริโอตและยูคาริโอต การสกัดดี
เอ็น เอจาก ส่ิ งมี ชีวิตชนิดต่าง ๆ  ให้บ ริสุท ธ์ิ  การ
ดัดแปลงดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ การน าดีเอ็นเอเข้าสู่
เซลล์เจา้บา้น วิธีการโคลนยีนและการจ าแนก เทคนิค
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส เทคนิคและเคร่ืองมือท่ี
ส าคญัทางชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการ
โคลนยีนในด้านการเกษตร  ส่ิงแวดล้อม การแพทย ์
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ท่ีส าคญัทางชีวโมเลกุล การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีการ
โคลนยีนด้านการเกษตร ส่ิงแวดล้อม การแพทยแ์ละ
อุตสาหกรรม 

และอุตสาหกรรม 

932-309 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
 Industrial Microbiology 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-202 ห ลั ก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ศึกษาบทบาทของจุลินทรียท่ี์มีความส าคญั
ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่าง ๆการคดัแยก
จุลินทรียจ์ากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ การ
เก็บรักษาจุลินทรียก์ารปรับปรุงสายพนัธ์ุของจุลินทรีย์
ตลอดจนกรรมวิธีในกระบวนการผลิตในระดับ
ห้องปฏิบติัการและระดบัอุตสาหกรรมมีการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

932-353   จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม    3(2-3-4) 
 Industrial Microbiology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน :  932-202  เทคโนโลยชีีวภาพ
เกษตร 
 ความส าคญัของจุลินทรียใ์นกระบวนการ
ทางอุตสาหกรรม การคดัแยกและจ าแนกจุลินทรีย ์การ
เก็บรักษาจุลินทรีย์ การปรับปรุงสายพันธ์ุจุลินทรีย ์
กระบวนการผลิตในระดบัห้องปฏิบติัการและระดับ
อุ ตส าห ก รรม  ก ารผ ลิ ต โป ร ตีน  ก รด อิน ท รี ย ์
เอทิลแอลกอฮอล์ อาหาร และผลิตภณัฑ์จากนม การ
รักษาสภาพของเอนไซม์และเซลล์ การใช้ประโยชน์
จาก จุลินทรีย์ในการผลิตน ้ าและบ าบัดน ้ าเสี ย มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-413 ชีววทิยาของเห็ด  3(2-3-4) 
 Mushroom  Biology 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-202 ห ลั ก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ศึกษาการจ าแนก สัณฐานวิทยา พนัธุกรรม 
และ  ส รีรวิท ยาของเห็ ด  รวม ถึ งก าร เพ าะ เล้ี ย ง 
ประโยชน์และโทษจากเห็ดตลอดจนการน าไป
ประยกุตใ์ช ้

932-450   ชีววทิยาของเห็ด 3(2-3-4) 
 Mushroom Biology 
รายวิชาบังคับ เรียนก่อน : 932-051  จุลชีววิทยา   
932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 
 การจ าแนกเห็ด สัณฐานวิทยา พันธุกรรม
และสรีรวิทยาของเห็ด การเพาะเห็ด ประโยชน์และ
โทษจากเห็ด ความส าคญัทางเศรษฐกิจ การน าเห็ดไป
ประยกุตใ์ช ้
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932-308 เทคโนโลยีของเอนไซม์  3(2-3-4) 
 Enzyme Technology 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-202 ห ลั ก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ความส าคญัของเอนไซม์ในการเป็นตวัเร่ง
ทางชีวภาพ กระบวนการผลิตเอนไซม์จากเซลล์  
จุลินทรีย ์พืช สัตว ์การแยกและการท าเอนไซม์ให้
บ ริส ุท ธิ์  ก า ร ศ ึก ษ าโค ร งส ร ้า ง ข อ ง เอ น ไซ ม์  
คุณสมบตัิทางกายภาพและจลนพลศาสตร์ของ
เอนไซม์ การตรึงเอนไซม์ การน าเทคนิคทางอณู
ชีววิทยามาใช้ในการดดัแปรเอนไซม์ การประยุกต์
เอนไซม์ในดา้นการเกษตร  

932-454   เทคโนโลยเีอนไซม์ 3(2-3-4) 
 Enzyme Technology  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 932-202  เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร 
 ความส าคญัของเอนไซม์ในการเป็นตวัเร่ง
ทางชีวภาพ กระบวนการผลิตเอนไซม์จากเซลล ์ 
จุลินทรีย์ พืช สัตว์ การแยกและการท าเอนไซม์ให้
บริสุท ธ์ิ  โครงสร้างของเอนไซม์  คุณสมบัติทาง
กายภาพและจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ การตรึง
เอนไซม ์เทคนิคทางอณูชีววิทยามาใชใ้นการดดัแปลง
เอนไซม์  การใช้ประโยชน์ของเอนไซม์ในด้าน
การเกษตร 

932-414 จุลชีววทิยาทางส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6) 
 Environmental  Microbiology 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-202 ห ลั ก
เทคโนโลยีชีวภาพ, 937-261 จุลชีววิทยา, 937-262 
ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 
 ชนิ ดของจุ ลินท รีย์ก ารแยกและตรวจ
วเิคราะห์ชนิดจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้มทั้งในน ้ า อากาศ 
และดินบทบาทและความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ใน
ส่ิงแวดล้อมบทบาทของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกับการ
ยอ่ยสลายสารปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม 

932-455   จุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อม 3(2-3-4) 
 Environmental Microbiology 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-051 จุลชีววทิยา,  
932-052 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา   
 ชนิดของจุลินทรีย์  การแยกและตรวจ
วิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ในส่ิงแวดล้อม บทบาทและ
ความสัมพนัธ์ของจุลินทรีย์ในส่ิงแวดล้อม บทบาท
ของจุลินทรียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยสลายสารปนเป้ือน
ในส่ิงแวดลอ้ม 

932-433 ชีวสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Bioinformatics 
 การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ล าดับเบส 
ล าดบัโปรตีนจากฐานขอ้มูลธนาคารยีน การวิเคราะห์
ยนีและโปรตีน การออกแบบไพร์เมอร์ ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เขียนวารสาร 

932-456  ชีวสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Bioinformatics 
 การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ การสืบค้น
ล าดบัดีเอ็นเอและล าดบัโปรตีนจากฐานขอ้มูลธนาคาร
ยีน การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การออกแบบ
ไพรเมอร์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงาน
วจิยั 
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932-412 เทคโนโลยกีารหมัก  3(2-3-4) 
 Fermentation Technology 
ร า ย วิ ช า บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 932-202  ห ลั ก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
 ชนิดของจุลินทรียท่ี์ใช้ในอุตสาหกรรมการ
หมัก การคัดเลือกจุลินทรีย์และวตัถุดิบท่ีใช้ในการ
หมกั ปัจจยัท่ีส าคญัต่อกระบวนการหมกั รูปแบบและ
การใช้งานของถงัหมกั อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การควบคุมการหมกัการเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์จากการ
หมักโดยกระบวนการแยก สกัด และท าให้บริสุทธ์ิ
จลนศาสตร์ของการหมกั 

932-457   เทคโนโลยกีารหมักจุลนิทรีย์      3(2-3-4) 
 Microbial Fermentation Technology 
 ชนิดของจุลินทรียท่ี์ใช้ในอุตสาหกรรมการ
หมัก การคัดเลือกจุลินทรีย์และวตัถุดิบท่ีใช้ในการ
หมกั ปัจจยัท่ีส าคญัต่อกระบวนการหมกั รูปแบบและ
การใช้งานของถงัหมกั อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การควบคุมการหมกั การเก็บเก่ียวผลิตภณัฑ์จากการ
หมักโดยกระบวนการแยก การสกัด และการท าให้
บริสุทธ์ิ จลนศาสตร์ของการหมกั 

932-404 ฝึกงาน  ≥300 ชม. 
 Practical Training   
เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3       
 นกัศึกษาเลือกฝึกงานในสถานประกอบการ
ในหรือต่างประเทศหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสาขาวชิาท่ีศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง มีอาจารย์
ท่ีปรึกษานิเทศการฝึกงาน ประเมินผลโดยแหล่ง
ฝึกงาน การนิเทศ และรายงานการฝึกงาน หรือวธีิอ่ืนๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรก าหนด 

932-301 ฝึกงาน                   ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Practical Training  
เง่ือนไข : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3       
 การฝึกงานในสถานประกอบการธุรกิจ
เอกชน หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา
ท่ีศึกษา ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง มีอาจารย์ท่ีปรึกษา
นิเทศการฝึกงาน ประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน การ
นิเทศ และรายงานการฝึกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรก าหนด 

932-406 สหกจิศึกษา 1  1(0-3-0) 
 Co-operative Education I 
เง่ือนไข : เป็นนักศึกษาชั้ นปีท่ี  4  มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนดส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 
 เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ปฏิบติังานจริงใน
สถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือภาคเอกชน 

932-403   สหกจิศึกษา 1 1(1-0-2) 
 Co-operative Education I 
เง่ือนไข : เป็นนักศึกษาชั้ นปีท่ี  4  มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีก าหนดส าหรับผูท้  าสหกิจศึกษา 

เตรียมความพร้อมเพื่อเขา้ปฏิบติังานจริงใน
สถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือภาคเอกชน 
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932-407 สหกจิศึกษา 2  5(0-30-0) 
 Co-operative Education II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-406 สหกิจศึกษา 1 
 การป ฏิบั ติ งาน ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ
เสมือนเป็นพนักงานจริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผดิชอบและ
มีการประเมินผลการปฏิบติังานจริง 

932-404 สหกจิศึกษา 2 6(0-36-0) 
 Co-operative Education II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-403 สหกิจศึกษา 1 
เง่ือนไข : ตอ้งผา่นการอบรมเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาก่อนสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง 
 การปฏิบัติ งานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ
เสมือนเป็นพนักงานจริง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
ภายใต้การให้ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ีรับผิดชอบ 
ประเมินผลการป ฏิบัติ งานโดยพี่ เล้ี ยงในสถาน
ประกอบการ 

932-408 โครงงานนักศึกษา  1 2(0-6-0) 
 Student Project I 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : 932-301 หลักและวิธีการ
วจิยัทางชีวภาพ  
 นักศึกษาเลือกท าโครงงานโดยศึกษาและ
ทดลองในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีศึกษาหรือ
สนใจ ภายใต้การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงมี
ความช านาญในสาขานั้นๆ ทั้งน้ีนกัศึกษาตอ้งก าหนด
หวัขอ้เร่ืองท่ีจะท าการทดลองและจดัท าโครงการเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อ
ขอความเห็นชอบ 

932-401  โครงงานนักศึกษา  1 1(0-3-0) 
 Student Project I 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 932-302 วิธีวิจัยทางการ
เกษตร  
 นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาเลือกท า
โครงงานในหัวข้อวิจยัท่ีสนใจ การพัฒนาโครงร่าง
งานวิจยั การศึกษาและทดลองภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา การน าเสนอผลการทดลองกับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ 
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932-409 โครงงานนักศึกษา 2 4(0-12-0) 
 Student Project II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-408  โครงงานนกัศึกษา I 
 นักศึกษาท าโครงงานนักศึกษาในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีศึกษา ภายใตก้ารควบคุมของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงมีความช านาญในสาขานั้นๆ  ตาม
หัวข้อเร่ืองของโครงงานท่ีผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ท่ีป รึกษาและกรรมการประจ าหลักสูตร 
ภายหลงัการด าเนินงานแลว้เสร็จ นกัศึกษาตอ้งรายงาน
การทดลองท่ีสมบูรณ์และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ในท่ีประชุมท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรก าหนด 

932-402  โครงงานนักศึกษา 2 6(0-18-0) 
 Student Project II 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : 932-401 โครงงานนกัศึกษา 1 
 การศึกษาและทดลองภายใต้การควบคุม
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา การน าเสนอผลการทดลองกับ
ทางอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ การเขียน
และการน าเสนอรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
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5. รายวชิาใหม่   
932-200   ปฏิบัติงานฟาร์ม 2 1(0-3-0) 
  Farm Practical Training II 
 การปฏิบติัท่ีเขม้ขน้ในการดูแลการผลิตในห้องปฏิบติัการและในฟาร์มทางดา้นการผลิตพืช สัตว ์
และ จุลินทรีย ์การฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 
  
932-231   หลกัการเลีย้งสัตว์  3(3-0-6) 
  Principles of Animal Husbandry 

 ประโยชน์และความส าคัญทางเศรษฐกิจของการเล้ี ยงสั ตว์ ก ารตอบสนองของสั ตว ์
ต่อสภาพแวดลอ้ม การปรับปรุงพนัธ์ุ โภชนศาสตร์สัตว ์การจดัการและการเล้ียงดู การแปรรูป การจดัจ าหน่าย 
และการพฒันาการเล้ียงสัตวใ์นประเทศไทย 
  
932-332 มาตรฐานฟาร์มและผลติภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย     3(3-0-6) 
 Standard Farms and Safety of Animal Products 
 มาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว ์มาตรฐานและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์จากสัตว ์เช้ือจุลินทรียท่ี์
เก่ียวข้องกับโรคในสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ปัญหาของการใช้ยาและสารเคมีในการเล้ียงสัตว์ การตรวจ
ผลิตภณัฑส์ัตว ์หลกัการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี กรรมวธีิการผลิตท่ีดี 
 
932-350   เทคโนโลยจุีลนิทรีย์ส าหรับการเพาะเลีย้งทางน า้ 3(2-3-4) 
 Microbial Technology for Aquaculture 
 โรคติดเช้ือท่ีส าคญัในสัตวน์ ้ าเศรษฐกิจ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดโรคติดเช้ือ เทคนิคการแยกเช้ือและการ
ตรวจสอบ เทคโนโลยีจุลินทรียใ์นการรักษาและป้องกนัโรค เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงแพลงก์ตอนและสาหร่าย
ทะเลท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
  
932-351   เทคนิคการวเิคราะห์อาหารทางจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 
 Analytical Techniques in Food Microbiology  
 ความส าคญัของจุลินทรียใ์นอาหาร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์นอาหารและ 
การควบคุม จุลินทรีย์ท่ีท  าให้เกิดการเส่ือมเสียและอาหารเป็นพิษ ประโยชน์และการวิเคราะห์จุลินทรีย ์
ในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานจุลินทรียใ์นอาหาร 
 
932-354   ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพืชและจุลนิทรีย์ 3(2-3-4) 
 Host-Microbes Interaction    
 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างจุลินทรียแ์ละจุลินทรีย ์พืชและจุลินทรีย ์ปฏิสัมพนัธ์แบบพึ่งพา แบบเก้ือกูล 
และแบบปรสิต ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพืชและจุลินทรียใ์นระดบัโมเลกุล สารส่ือสัญญาณระหวา่งเซลล ์การควบคุม
การเกิดโรคจากจุลินทรียด์ว้ยสารส่ือสัญญาณระหวา่งเซลล ์การศึกษาตวัอยา่งทางการเกษตร 
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932-405 การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 4(3-3-6) 
 Smart Farming 
 การเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร การลดต้นทุนในกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพมาตรฐาน 
การผลิตและมาตรฐานสินคา้ การลดความเส่ียงในภาคเกษตร ความปลอดภยัทางการเกษตร การจดัการและ
ส่งผ่านความรู้ การเกษตรแบบแม่นย  า การใช้เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง การเรียนรู้จากงานวจิยั มีการศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ 
  
932-412  การประยุกต์ใช้โฟลไซโทเมทรีทางการเกษตร  3(2-3-4) 
 Application of Flow Cytometry in Agriculture  

 หลกัการพื้นฐานของเคร่ืองโฟลไซโทมิเตอร์ การฝึกเทคนิคปฏิบติัการใช้งานตามคู่มือ การใช้
โปรแกรมของเคร่ืองโฟลไซโทมิเตอร์ การประยกุตใ์ชโ้ฟลไซโทเมทรีทางการเกษตร การเกษตร  
  
932-413   การถ่ายยนีในพืช 3(2-3-4) 
 Plant Gene Transfer 

 หลกัการทางพนัธุวิศวกรรมพืช เทคนิคการถ่ายยีนเขา้สู่เซลล์และเน้ือเยื่อของพืช การโคลนยีน  
การคดัเลือกและตรวจสอบพืชท่ีไดรั้บการถ่ายยนี  ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
  
932-414   การจัดการธาตุอาหารพืช       3(3-0-6) 
 Plant Nutrient Management 
รายวชิาบังคับก่อนเรียน : 932-210 การจดัการทรัพยากรดิน, 932-212 สรีรวทิยาพืช 
 การจัดการธาตุอาหารพืช การพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวคิดจากวิทยาการด้านดิน และปุ๋ย  
การจดัการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
  
932-415   การขยายพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 
 Plant Propagation 
 ความส าคญั และความหมายของการขยายพนัธ์ุพืช หลกัและวิธีการขยายพนัธ์ุพืชแบบใชเ้พศและ
ไม่ใชเ้พศ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายพนัธ์ุพืช 
  
932-416   การผลติไม้ดอกไม้ประดับ        3(2-3-4) 
  Ornamental Plant Production 

 ความส าคญัของไมด้อกไมป้ระดบั การจ าแนกประเภทของไมป้ระดบั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
ไมป้ระดบั การขยายพนัธ์ุ การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การตลาดการ
ผลิตไมป้ระดบั 
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932-418 การเกษตรแบบแม่นย า       3(2-3-4) 
 Precision Agriculture 
 การจดัการเกษตรกรรมบนพื้นฐานของการสังเกตการณ์ การวดัและบนัทึก การตอบสนองต่อ
ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม เนน้การบูรณาการวิทยาการดา้นเทคโนโลยีการเกษตรกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนน้ทางดา้นการผลิตพืชหรือทางดา้นการผลิตสัตว ์
  
932-419  เกษตรธรรมชาติ 3(2-3-4) 
 Natural Farming 
 หลักและทฤษฎีของเกษตรธรรมชาติ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการเพาะปลูกแบบเกษตร
ธรรมชาติ น าความรู้ของเกษตรธรรมชาติไปใชใ้นการผลิตพืช และสัตว ์โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของดิน น ้ า และ
ส่ิงมีชีวติ ปลูกฝังความคิดริเร่ิมในการใชเ้กษตรธรรมชาติ 
  
932-420   การผลติเห็ดเศรษฐกจิ 3(2-3-4) 
 Economic Mushroom Production 
 ชนิดและลกัษณะของเห็ดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ เทคนิควิธีการผลิตเห็ด ศตัรูและโรคของ
เห็ด  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต การจดัการฟาร์ม การแปรรูปและคุณค่าทางอาหารของเห็ด 
  
932-421   นิเวศวทิยาของแมลง 3(2-3-4) 
 Insect Ecology 
 ศึกษาวิวฒันาการของแมลง ลกัษณะสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายและการด ารงชีวิต
ของแมลง พฤติกรรมของแมลง ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแมลงกบัพืช ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งแมลงกบัจุลินทรีย ์
  
932-422   กฏีวทิยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Agricultural Entomology 
 ศึกษาถ่ินก าเนิด วงจรชีวิตและชีววิทยาของแมลงศตัรูพืชท่ีส าคญัในประเทศไทยและท่ีส าคญัต่อ
การคา้ระหวา่งประเทศ ลกัษณะการท าลายของแมลงศตัรูพืชและผลกระทบท่ีเกิดกบัพืช หลกัการป้องกนัก าจดั
แมลงศตัรูพืชโดยอยูบ่นพื้นฐานของการค านึงถึงความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 
  
932-452   เทคโนโลยรีะดับโมเลกุล 3(2-3-4) 
 Molecular Technology 
 ชนิดและองค์ประกอบท่ีส าคัญของเวคเตอร์ต่อการแสดงออกของยีน การควบคุมและการ
ตรวจสอบการแสดงออกของยีน การสืบคน้และวิเคราะห์ยีนบนฐานขอ้มูลธนาคารพนัธุกรรม การออกแบบ
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้งานเคร่ืองหมายดีเอ็นเอทางการเกษตร โปรแกรมพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
วเิคราะห์ดา้นชีวโมเลกุล 
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932-453   การติดเช้ือจุลนิทรีย์และวทิยาภูมิคุ้มกนั 3(2-3-4) 
 Microbial Infections and Immunity  
 การติดเช้ือจุลินทรีย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดการติดเช้ือ การน าเขา้และการเกิดโรค หนา้ท่ีของระบบ
ภูมิคุม้กนัและการตา้นการตอบสนองต่อการติดเช้ือจุลินทรีย ์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการความรุนแรงของการติดเช้ือ 
กระบวนการติดเช้ือของแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส การตอบสนองต่อระบบภูมิคุม้กนัของเช้ือจุลินทรียก่์อโรค 
ปฏิกิริยาของแอนติเจน-แอนติบอด้ี การประยุกต์ใช้วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นสูงและเทคโนโลยีจุลชีววิทยาระดับ
โมเลกุลส าหรับการวนิิจฉยัโรค การบ าบดั การควบคุมการระบาด และการพฒันาวคัซีน 
  
932-458   ปรสิตวทิยา 3(2-3-4) 
 Parasitology 

การจ าแนกประเภท ลักษณะ รูปร่าง คุณสมบัติ และวงจรชีวิตของปรสิต การติดต่อและ 
การแพร่กระจายเช้ือ การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ พาหะน าโรค การควบคุมและการตอบสนองทาง
ภูมิคุม้กนัต่อการติดเช้ือปรสิต 
  
932-459   ไวรัสวทิยา 3(2-3-4) 
 Virology 

ลกัษณะทัว่ไปของไวรัส สัณฐานวิทยา ส่วนประกอบทางโครงสร้างและทางชีวเคมีของไวรัส  
การจดัจ าแนก การแยกเช้ือ เทคนิคการเพาะเล้ียง กลไกการเพิ่มจ านวนตวัเองของไวรัส ความสัมพนัธ์กับ
ส่ิงมีชีวติอ่ืน การควบคุมและการสร้างภูมิคุม้กนัต่อไวรัส 

 
932-460   ชีวเคมีวเิคราะห์        3(3-0-6) 
 Analytical Biochemistry 
 วิธีการดา้นชีวเคมีวิเคราะห์ หลกัการและวตัถุประสงค์ของการใชเ้คร่ืองมือทางชีวเคมี สเปกโทร - 
สโกปี โครมาโทกราฟี และอิเล็กโทรโฟรีซิส การประยุกตด์า้นกรดนิวคลิอิกและโปรตีน ไครโอสโกปี ออสโม-
เมทรี วธีิการดา้นเคมีไฟฟ้า การใชส้ารกมัมนัตรังสีในการวเิคราะห์ดา้นชีวเคมี การตรวจสอบระบบภูมิคุม้กนั 
 
934-381 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 3(2-3-4) 
 Information Technology in Agriculture 
 หลักการเบ้ืองต้นการเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีอัตโนมัติ เทคโนโลยีเซนเซอร์ เทคโนโลยี  
ไร้สาย การส่ือสารระหวา่งอุปกรณ์ ค าสั่งควบคุม การวิเคราะห์ขอ้มูล การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเกษตร การศึกษารายกรณี  
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935-141 ทกัษะการส่ือสาร  3(3-0-6) 936-001   ทกัษะการส่ือสาร                   3(3-0-6) 
935-161 การฟัง-พูดภาษาองักฤษ           3(3-0-6) 936-002   การฟัง-พูดภาษาองักฤษ          3(3-0-6)  
935-162 การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ       3(3-0-6) 936-003   การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
935-266 ภาษาองักฤษวชิาการ  2(2-0-4) 936-004   ภาษาองักฤษวชิาการ  3(3-0-6) 
935-462 ภาษาองักฤษในท่ีท างาน         2(2-0-4) 936-005   ภาษาองักฤษในท่ีท างาน          3(3-0-6) 
935-123 ทกัษะชีวติ  3(3-0-6) 925-001   ทกัษะชีวติ  3(3-0-6) 
935-146 สุขภาวะกายและจิต  3(2-2-5) 925-004   สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 
935-229  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1           1(0-0-3) 932-001   กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1          1(0-0-3) 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้า  1(0-2-1) 935-112   ทกัษะการวา่ยน ้า 1(0-2-1) 
935-128 กฎหมายในชีวติประจ าวนั          3(3-0-6) 925-002   กฎหมายในชีวติประจ าวนั        3(3-0-6) 
935-221 เอเชียศึกษา  3(3-0-6) 925-003   เอเชียศึกษา  3(3-0-6) 
937-194 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคม 3(3-0-6) 934-001   คณิตศาสตร์และสถิติในชีวติ 3(3-0-6) 

 ประจ าวนั 
937-191 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี                 3(2-2-5) 
                สารสนเทศ 

934-002   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 สารสนเทศ 

937-101 หลกัคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 934-011   หลกัคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
937-107 สถิติพื้นฐาน  3(2-2-5) 934-017   สถิติพื้นฐาน  3(2-2-5) 
937-116 เคมีหลกัมูล  3(3-0-6) 937-021   หลกัเคมี 2(2-0-4) 
937-117 ปฏิบติัการเคมีหลกัมูล  1(0-3-0) 937-022   ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0) 
937-119 หลกัฟิสิกส์   2(2-0-4) 921-011   ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ        3(3-0-6) 
937-120 ปฏิบติัการหลกัฟิสิกส์  1(0-3-0) 921-012   ปฏิบติัการฟิสิกส์วทิยาศาสตร์    1(0-3-0) 

 ชีวภาพ  
937-162 หลกัชีววทิยา  2(2-0-4) 932-071   หลกัชีววทิยา  2(2-0-4) 
937-163 ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา  1(0-3-0) 932-072   ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา           1(0-3-0) 
937-112 เคมีอินทรีย ์  3(3-0-6) 937-013   เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 
937-113 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์  1(0-3-0) 937-014   ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0) 
937-261 จุลชีววทิยา  3(3-0-6) 932-051   จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 
937-262 ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  1(0-3-0) 932-052   ปฏิบติัการจุลชีววทิยา  1(0-3-0) 
937-263 พนัธุศาสตร์  3(3-0-6) 932-274   พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
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937-264 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์  1(0-3-0) 932-275  ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์  1(0-3-0) 
937-265 ชีวเคมี  3(3-0-6) 937-018   ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-4) 
925-433 ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 926-433   ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร  3(3-0-6) 
925–332  การจดัการธุรกิจฟาร์ม  3(3-0-6) 926-372   การจดัการธุรกิจฟาร์ม  3(3-0-6) 
932-102 ปฏิบติังานฟาร์ม  1(0-3-0) 932-100   ปฏิบติังานฟาร์ม 1 1(0-3-0) 
932-202 หลกัเทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 932-202   เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร         3(2-3-4) 
932-301 หลกัและวธีิการวจิยัทางชีวภาพ  3(2-3-4) 932-302   วธีิวจิยัทางการเกษตร 3(2-3-4) 
932-211 การจดัการทรัพยากรดิน  3(2-3-4) 932-210   การจดัการทรัพยากรดิน          3(2-3-4) 
932-213 พฤกษศาสตร์  3(2-3-4) 932-211   พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 
932-212 สรีรวทิยาพืช  3(2-3-4) 932-212   สรีรวทิยาพืช 3(2-3-4)  
932-331 เทคโนโลยแีละการจดัการ  3(2-3-4) 
 การผลิตพืช  

932-213   เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช 3(2-3-4) 

932-405 สัมมนา  1(0-2-1) 932-300   สัมมนา  1(0-2-1) 
932-311 อารักขาพืช  3(2-3-4) 932-310   อารักขาพืช 3(2-3-4) 
932-321 เทคโนโลยชีีวภาพพืช 1  3(2-3-4) 932-311   การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช         3(2-3-4) 
932-323 เทคโนโลยชีีวภาพพืช  2  3(2-3-4) 932-312   หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช 3(2-3-4) 
932-214 การผลิตพืชเศรษฐกิจเบ้ืองตน้    2(2-0-4) 932-313  การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
932-432 เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช  3(2-3-4) 932-314   เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช  3(2-3-4) 
932-312 การปรับปรุงพนัธ์ุพืช  3(3-0-6) 932-315   การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 
932-403 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยกีารผลิต1-3(x-y-z) 
                 ทางชีวภาพ 

932-400   หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลย ี          1-3(x-y-z)
 การเกษตร 

932-422 เทคโนโลยโีปรโตพลาสต ์  3(3-0-6) 932-411   เทคโนโลยโีพรโทพลาสต ์       3(2-3-4)  
932-431 การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยี  3(2-3-4) 
 สมยัใหม่ 

932-417   การผลิตพืชโดยใชเ้ทคโนโลยี 3(2-3-4) 
 สมยัใหม่  

932-313 การจดัการของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 932-451   การจดัการของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 
932-241 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1  3(2-3-4) 932-230   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์1   3(2-3-4) 
932-244 หลกัโภชนศาสตร์และการให้  3(2-3-4) 
 อาหารสัตว ์

932-232   หลกัโภชนศาสตร์และการ 3(2-3-4) 
 ใหอ้าหารสัตว ์

932-341 สุขศาสตร์สัตว ์  3(3-0-6) 932-233   สุขศาสตร์สัตว ์ 3(3-0-6) 
932-405 สัมมนา  1(0-2-1) 932-300   สัมมนา  1(0-2-1) 
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932-342 พนัธุศาสตร์สัตวแ์ละ  3(3-0-6) 
 การปรับปรุงพนัธ์ุ 

932-330   พนัธุศาสตร์สัตวแ์ละ 3(3-0-6) 
 การปรับปรุงพนัธ์ุ 

932-345 เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก  3(3-0-6) 932-331   เทคโนโลยกีารผลิตสัตวปี์ก         3(2-3-4)  
932-351 พนัธุวศิวกรรมสัตว ์  3(2-3-4) 932-441   พนัธุวศิวกรรมสัตว ์   3(2-3-4) 
932-352 เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว ์ 3(2-3-4) 932-333   เทคโนโลยชีีวภาพการสืบพนัธ์ุสัตว ์  3(2-3-4) 
932-354 เทคโนโลยชีีวภาพอาหารสัตว ์  3(2-3-4) 932-334   เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสัตว ์   3(2-3-4) 
932-464 เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม 3(3-0-6) 932-335   เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือและโคนม 3(2-3-4) 
932-344 เทคโนโลยกีารผลิตสุกร   3(3-0-6) 932-336   เทคโนโลยกีารผลิตสุกร            3(2-3-4) 
932-465 เทคโนโลยกีารผลิตแพะ  3(3-0-6) 932-337   เทคโนโลยกีารผลิตแพะ   3(2-3-4) 
932-403 หวัขอ้พิเศษทางเทคโนโลยี       1-3(x-y-z) 
 การผลิตทางชีวภาพ 

932-400   หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์และ 1-3(x-y-z)
เทคโนโลยกีารเกษตร  

932-242 สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2  4(3-3-6) 932-430   สรีรวทิยาและกายวภิาคสัตว ์2   3(2-3-4) 
932-343 โภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง  3(2-3-4) 932-431   โภชนศาสตร์สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง      3(2-3-4) 
932-451 เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์  3(3-0-6) 932-432   เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสัตว ์  3(3-0-6) 
932-353 เทคโนโลยชีีวภาพของเสียจาก  3(2-0-7)        
 การเล้ียงสัตว ์   

932-433  เทคโนโลยกีารจดัการของเสียจาก 3(3-0-6) 
 การเล้ียงสัตว ์  

932-361  การจดัการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ์3(3-0-6) 932-434 การจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 การผลิตสัตว ์ 

932-362 เทคโนโลยเีน้ือสัตว ์  3(3-0-6) 932-435   เทคโนโลยเีน้ือสัตว ์               3(3-0-6) 
932-441 สัตววทิยา  3(3-0-6) 932-436   สัตววทิยา 3(3-0-6)  
932-461 เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้     3(3-0-6) 932-437   เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้     3(3-0-6) 
932-462 การจดัการทรัพยากรสัตว ์         3(3-0-6) 932-438   การจดัการทรัพยากรสัตว ์        3(3-0-6) 
932-468 เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว ์  3(3-0-6) 932-439   เทคโนโลยกีารฆ่าสัตว ์ 3(3-0-6) 
932-463 การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่  3(3-0-6) 932-440   การผลิตสัตวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่  3(3-0-6) 
932-467 การเล้ียงผึ้ง  3(3-0-6)  932-442   การเล้ียงผึ้ง 3(3-0-6) 
932-204 เทคนิคการประยกุตท์างจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 932-250    เทคนิคประยกุตท์างจุลชีววทิยา 3(2-3-4) 
932-306 การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรีย ์  3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 1 

932-251   การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรีย ์ 3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 1   

932-307 การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรีย ์  3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 2 

932-252   การประยกุตใ์ชจุ้ลินทรีย ์ 3(2-3-4) 
 ทางการเกษตร 2   

932-405 สัมมนา  1(0-2-1) 932-300   สัมมนา 1(0-2-1) 
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หลกัสูตรเดิม  พ.ศ.  2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

932-305 พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้  3(2-3-4) 932-352   พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้ 3(2-3-4) 
932-309 จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม  3(2-3-4) 932-353   จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 
932-413 ชีววทิยาของเห็ด  3(2-3-4) 932-450   ชีววทิยาของเห็ด 3(2-3-4) 
932-313 การจดัการของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 932-451   การจดัการของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 
932-308 เทคโนโลยีของเอนไซม์  3(2-3-4) 932-454   เทคโนโลยเีอนไซม ์ 3(2-3-4)  
932-414 จุลชีววทิยาทางส่ิงแวดลอ้ม   3(3-0-6) 932-455   จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-4)  
932-433 ชีวสารสนเทศ  3(3-0-6) 932-456   ชีวสารสนเทศ 3(3-0-6) 
932-412 เทคโนโลยกีารหมกั   3(2-3-4) 932-457  เทคโนโลยกีารหมกัจุลินทรีย ์     3(2-3-4) 
932-404 ฝึกงาน ≥300 ชม.  932-301  ฝึกงาน                       ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง 
932-406 สหกิจศึกษา 1  1(0-3-0) 932-403   สหกิจศึกษา 1 1(1-0-2) 
932-407 สหกิจศึกษา 2      5(0-30-0) 932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-36-0) 
932-408 โครงงานนกัศึกษา  1  2(0-6-0) 932-401   โครงงานนกัศึกษา  1 1(0-3-0) 
932-409 โครงงานนกัศึกษา 2      4(0-12-0) 932-402 โครงงานนกัศึกษา 2 6(0-18-0) 
 



201 
 

 

ภาคผนวก ง   
เกณฑ์และคุณสมบัติการได้รับเกยีรตินิยม 

 
1. นักศึกษาทีจ่ะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดับหน่ึง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี ้

1) มีคุณสมบติัตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ขอ้ 17.1  
2) ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป 
3) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00 หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ 
4) ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษาของสาขาวชิาท่ีไดรั้บปริญญา 
5) ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

 
2. นักศึกษาทีจ่ะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาเกยีรตินิยมอนัดับสองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี ้

1) คุณสมบติัตามระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในขอ้ 17.1 
2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสมสมตั้ งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่เป็นผู ้ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม                         

อนัดบัหน่ึง 
3) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนนต ่ากวา่ 2.00 ในรายวิชาชีพบงัคบัหรือกลุ่มวิชาเฉพาะดา้น และ รายวิชาชีพเลือก

หรือกลุ่มวชิาเลือก ของหลกัสูตรสาขาวชิานั้น 
4) ไม่เคยไดร้ะดบัคะแนน E หรือสัญลกัษณ์ F หรือ U ในรายวชิาใด ๆ  
5) ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเน่ืองกนั ตามแผนการศึกษาของสาขาวชิาท่ีไดรั้บปริญญา 
6) ไม่เคยเป็นผูมี้ประวติัไดรั้บการลงโทษเน่ืองจากผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
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ภาคผนวก จ  
แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลักสูตรที่สะท้อน  Active Learning 

 

รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 
 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุร้อย
ละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

กลุ่มวชิาภาษา           
936-001  ทกัษะการส่ือสาร 3(3-0-6) 45  20 30  30 presentation 20 100 
936-002  การฟัง-พดูภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45      Role play 

presentation 
50 
50 

100 

936-003การอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 45     50 presentation 50 100 
936-004  ภาษาองักฤษวชิาการ 3(3-0-6) 45 50    20 presentation 30 50 
936-005  ภาษาองักฤษในท่ีท างาน 3(3-0-6) 45  20   20 Presentation 60 100 
กลุ่มวชิามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์           
925-001  ทกัษะชีวติ 3(3-0-6) 45 50 10 10 10 10  10 100 
925-002  กฎหมายในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 45 50 10  30 10   100 
925-003  เอเชียศึกษา 3(3-0-6) 45 50 25  15 10   100 
925-004  สุขภาวะกายและจิต 3(2-2-5) 30 50 10 10 10 10  10 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 
 

รวมร้อยละ
100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมง
บรรยาย 

ระบุร้อย
ละ 

ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

932-001  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1 1(0-0-3)       ปฏิบติั  100 100 
รายวชิาทางพละศึกษา           
935-112  ทกัษะการวา่ยน ้ า                   1(0-2-1)       ปฏิบติั  100 100 
935-113  ลีลาศ                                     1(0-2-1)       ปฏิบติั  100 100 
935-117  แบดมินตนั   1(0-2-1)       ปฏิบติั 100 100 
935-214  เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1)       ปฏิบติั  100 100 
935-215  วอลเล่ยบ์อล 1(0-2-1)       ปฏิบติั  100 100 
935-216  ฟตุบอล     1(0-2-1)       ปฏิบติั  100 100 
935-217  บาสเก็ตบอล      1(0-2-1)       ปฏิบติั  100 100 
935-311  โยคะ 1(0-2-1)       ปฏิบติั  100 100 
934-001   คณิตศาสตร์และสถิติใน 

ชีวติประจ าวนั    
3(3-0-6) 

45 50 15 5 10 20 
 

 100 

934-002   คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3(2-2-5) 
30 50 10 30  10 

ปฏิบติัการ 30 
ชัว่โมง/สปัดาห์  100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 
วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 

         

921-011  ฟิสิกส์วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-6) 45 60 5  20 15   100 
921-012  ปฏิบติัการฟิสิกส์

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 
1(0-3-0) 15 30   50 20   100 

932-051  จุลชีววทิยา 3(3-0-6) 45 70 30      100 
932-052  ปฏิบติัการจุลชีววทิยา 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
932-071  หลกัชีววทิยา 2(2-0-4) 30 60 20  10 10   100 
932-072  ปฏิบติัการหลกัชีววทิยา 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
932-274  พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 45 70 10  10 10   100 
932-275  ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
934-011  หลกัคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

45 70     
ท าแบบฝึกหดั
เป็นกลุ่ม 

30 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

934-017  สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 30 60     ปฏิบติั 40 100 
937-021  หลกัเคมี 2(2-0-4) 30 70 10  10 10   100 
937-022  ปฏิบติัการหลกัเคมี 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
937-013  เคมีอินทรีย ์ 3(3-0-6) 45 70 10  10 10   100 
937-014  ปฏิบติัการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
937-265  ชีวเคมี   3(3-0-6) 45 70 10  10 10   100 
937-266  ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
วชิาพื้นฐานเกษตร           
926-372  การจดัการธุรกิจฟาร์ม 3(3-0-6) 45 45 10   15 - Assignment 

-Group 
discussion 

- filed visit & 
Presentation 

 

30 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

926-433  ธุรกิจและการจดัการสินคา้เกษตร 3(3-0-6) 45 45 10   15 - Assignment 
-Group 

discussion 
- filed visit & 
Presentation 

30 100 

932-100  ปฏิบติังานฟาร์ม 1 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
932-200  ปฏิบติังานฟาร์ม 2 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
932-202  เทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-302  วธีิวจิยัทางการเกษตร 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-405  การท าฟาร์มเกษตรอจัฉริยะ   4(3-3-6) 30 50 10    ปฏิบติั /ดูงาน 40 100 
วชิาชีพบังคบัวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช           
932-210  การจดัการทรัพยากรดิน 3(2-3-4) 30 50 10    ปฏิบติั /ดูงาน 40 100 
932-211  พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 30 50 10    ปฏิบติั /ดูงาน 40 100 
932-212  สรีรวทิยาพืช 3(2-3-4) 30 50 10    ปฏิบติั /ดูงาน 40 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

932-213  เทคโนโลยแีละการจดัการผลิตพืช 3(2-3-4) 30 50 10    ปฏิบติั /ดูงาน 40 100 
932-300  สมัมนา 1(0-2-1)       ปฏิบติั 100 100 
932-310  อารักขาพืช 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-311  การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช 3(2-3-4) 30 40 10 10   ปฏิบติั /ดูงาน 40 100 
932-312  หลกัพนัธุวศิวกรรมพืช 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-313  การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 45 50 10  10 10 Assignment 20 100 
932-314  เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวพืช 3(2-3-4) 30 30 10 10 10  ปฏิบติั/ดูงาน 40 100 
932-315  การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การเกษตร 
3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

วชิาชีพบังคบัวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์          
932-230  สรีรวทิยาและกายวภิาคสตัว ์1  3(2-3-4) 30 50 20  20 10   100 
932-231  หลกัการเล้ียงสตัว ์ 3(3-0-6) 45 50 10  10 10 - Assignment 20 100 
932-232  หลกัโภชนศาสตร์และการ 3(2-3-4) 30 50 10  20 20   100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

ใหอ้าหารสตัว ์
932-233  สุขศาสตร์สตัว ์ 3(3-0-6) 45 50 10  10 10 - Assignment 20 100 
932-330  พนัธุศาสตร์สตัวแ์ละการ

ปรับปรุงพนัธ์ุ 
3(3-0-6) 45 50 10   10 - Assignment 

-Discussion 
-Presentation 

30 100 

932-331  เทคโนโลยกีารผลิตสตัวปี์ก 3(2-3-4) 30 50 10 10 20 10   100 
932-332  มาตรฐานฟาร์มและ

ผลิตภณัฑส์ตัวป์ลอดภยั 
3(3-0-6) 45 50 10 10 20 10   100 

932-333  เทคโนโลยชีีวภาพการ
สืบพนัธ์ุสตัว ์

3(2-3-4) 30 50 10 10 20 10   100 

932-334  เทคโนโลยกีารผลิตอาหารสตัว ์ 3(2-3-4) 30 50 10 10 20 10   100 
932-335  เทคโนโลยกีารผลิตโคเน้ือ

และโคนม 
3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

932-336  เทคโนโลยกีารผลิตสุกร  3(2-3-4) 30 50 10 10 20 10   100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การเกษตร 

3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

วชิาชีพบังคบัวชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์          
932-250  เทคนิคประยกุตท์าง 

จุลชีววทิยา  
3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

932-251  การประยกุตใ์ช ้           
จุลินทรียท์างการเกษตร 1 

3(2-3-4) 30 40 10  10 10 ปฏิบติั 30 100 

932-252  การประยกุตใ์ช ้           
จุลินทรียท์างการเกษตร 2 

3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

932-350 เทคโนโลยจุีลินทรียส์ าหรับ
การเพาะเล้ียงทางน ้ า 

3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

932-351 เทคนิคการวเิคราะห์อาหาร
ทางจุลชีววทิยา 

3(2-3-4) 30 40 10  10 10 ปฏิบติั 30 100 

932-352 พนัธุวศิวกรรมเบ้ืองตน้ 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

932-353  จุลชีววทิยาทาง
อุตสาหกรรม 

3(2-3-4) 30 40 10  10 10 ปฏิบติั 30 100 

932-354 ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพืชและ
จุลินทรีย ์

3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

934-381  เทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การเกษตร 

3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

วชิาชีพเลือกวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติพืช          
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
1-3(x-y-z)          

932-411  เทคโนโลยโีพรโทพลาสต ์ 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-412  การประยกุตใ์ชโ้ฟลไซโท

เมทรีทางการเกษตร 
3(2-3-4) 30 50 10    ปฏิบติั 40 100 

932-413  การถ่ายยนีในพืช 3(2-3-4) 30 50 10    ปฏิบติั 40 100 
932-414  การจดัการธาตุอาหารพืช 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

932-415  การขยายพนัธ์ุพืช 3(2-3-4) 30 40 10  10  ปฏิบติั/ดูงาน 40 100 
932-416  การผลิตไมด้อกไมป้ระดบั 3(2-3-4) 30 40 10  10  ปฏิบติั/ดูงาน 40 100 
932-417  การผลิตพืชโดยใช้

เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 

932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-419  เกษตรธรรมชาติ 3(2-3-4) 30 30 10 30 20  ปฏิบติั 10 100 
932-420  การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-421  นิเวศวทิยาของแมลง 3(3-0-6) 45 50 20   10 Study trip 20 100 
932-422  กีฏวทิยาทางการเกษตร 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
วชิาชีพเลือกวชิาเอกเทคโนโลยกีารผลติสัตว์          
932-337  เทคโนโลยกีารผลิตแพะ 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
1-3(x-y-z)          

932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

932-430  สรีรวทิยาและกายวภิาคสตัว ์2 3(2-3-4) 30 50 20  20 10   100 
932-431  โภชนศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 3(2-3-4) 30 50 10  20 20   100 
932-432  เทคโนโลยชีีวภาพการผลิตสตัว ์ 3(3-0-6) 45 50 10 10 20 10   100 
932-433  เทคโนโลยกีารจดัการของเสีย 

จากการเล้ียงสตัว ์
3(3-0-6) 45 50 10  20 20   100 

932-434  การจดัการอุตสาหกรรม
การผลิตสตัว ์

3(3-0-6) 
45 50 10  10 10 - Assignment 20 100 

932-435  เทคโนโลยเีน้ือสตัว ์ 3(3-0-6) 45 50 10   10 -Assignment 
-Presentation 

30 100 

932-436  สตัววทิยา 3(3-0-6) 45 50 10 10 20 10   100 
932-437  เทคโนโลยกีารจดัการทุ่งหญา้ 3(3-0-6) 45 50 10  10 10 - Assignment 20 100 
932-438  การจดัการทรัพยากรสตัว ์ 3(3-0-6) 45 50 10  10 10 - Assignment 20 100 
932-439  เทคโนโลยกีารฆ่าสตัว ์           3(3-0-6) 45 50 10    -Assignment 

-Discussion 
40 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

-Presentation 
-Field trip 

932-440  การผลิตสตัวเ์ศรษฐกิจชนิดใหม่      3(3-0-6) 45 50 20  20 10   100 
932-441  พนัธุวศิวกรรมสตัว ์ 3(2-3-4) 30 30 10   10 ปฏิบติั 50 100 
932-442  การเล้ียงผึ้ง 3(3-0-6) 45 50 10  20 20   100 
วชิาชีพเลือกวชิาเอกเทคโนโลยจุีลนิทรีย์           
932-400  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีารเกษตร 
1-3(x-y-z)          

932-418  การเกษตรแบบแม่นย  า 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-450  ชีววทิยาของเห็ด 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-451  การจดัการของเสียทางการเกษตร 3(3-0-6) 45 50 10  10 10 - Assignment 20 100 
932-452  เทคโนโลยรีะดบัโมเลกลุ 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-453  การติดเช้ือจุลินทรียแ์ละ

วทิยาภูมิคุม้กนั 
3(2-3-4) 30 40 10  10 10 ปฏิบติั 30 100 
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รหัสรายวชิา/ช่ือรายวชิา/หน่วยกติ 

ร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้น Active Learning 

 
ร้อยละของการสอนแบบ
บรรยายของจ านวน
ช่ัวโมงตามหน่วยกติ 

ร้อยละของการจดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ   

  รวมร้อยละ100 

ใช้ส่ือ/วดิโีอส้ันๆ 
ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ 
การอภิปราย 
ค้นคว้าในช้ัน

เรียน 

แบบ
โครงงาน 

 
 

แบบใช้
ปัญหา 
เป็นฐาน 

 

แบบเน้น
ทกัษะ

กระบวนการ
คดิ 

 

แบบอ่ืนๆ 
 

ระบุจ านวน 
ช่ัวโมงบรรยาย 

ระบุร้อยละ ระบุ 
การจดัการ
เรียนรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

932-454  เทคโนโลยเีอนไซม ์ 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-455  จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้ม 3(2-3-4) 30 40 10  10 10 ปฏิบติั 30 100 
932-456  ชีวสารสนเทศ 3(3-0-6) 45 50 10  10 10 - Assignment 20 100 
932-457  เทคโนโลยกีารหมกัจุลินทรีย ์ 3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-458  ปรสิตวทิยา  3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-459  ไวรัสวทิยา  3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
932-460  ชีวเคมีวเิคราะห์  3(2-3-4) 30 50 20    ปฏิบติั 30 100 
ฝึกงานและโครงงานนักศึกษา หรือสหกจิศึกษา          
932-301  ฝึกงาน  ไม่นอ้ยกวา่ 300 ชม.       ปฏิบติั 100 100 
932-401  โครงงานนกัศึกษา  1 1(0-3-0)       ปฏิบติั 100 100 
932-402  โครงงานนกัศึกษา  2 6(0-18-0)       ปฏิบติั 100 100 
932-403  สหกิจศึกษา  1 1(1-0-2)       ปฏิบติั 100 100 
932-404  สหกิจศึกษา  2 6(0-36-0)       ปฏิบติั 100 100 
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ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ช  
ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลกัสูตร 
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