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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
 หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.  2555 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Agriculture 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
   ช่ือย่อ :   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม :   Bachelor of Science (Agriculture) 
   ช่ือย่อ :   B.Sc. (Agriculture) 
3.  วิชาเอก  :  1) พืชไร่ (Agronomy) 

                 2) พืชสวน (Horticulture) 
                3) สัตวศาสตร์ (Animal science) 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร :   ไม่น้อยกว่า 140 หนว่ยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับที่ 2 ปรญิญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
                               ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 5.2  ภาษาท่ีใช้ :  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   
 5.3  การรับเข้าศึกษา   :  รับนักศึกษาไทย  และต่างประเทศ 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  :  ไม่มี   
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา :  ให้ปรญิญาสาขาวิชาเดียว  
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1  เป็นหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 
6.2  เวลาที่เริม่ใช้หลักสูตร  :  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 
6.3  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

ในการประชุมครัง้ที ่ 5/2554 เมื่อวันที ่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2554 
6.4  สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลกัสูตรในการประชุมครั้งที่  13/2554  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2554 
6.5   องค์กรวิชาชีพ : ไม่มี 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 2 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน :พ.ศ.  2557   
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา :     

อาจารย ์ นักวิชาการเกษตร   นักวิทยาศาสตร ์  ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  และผูป้ระกอบการธุรกจิส่วนตัวด้านการเกษตร 
 
9.  ชื่อนามสกุล   ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

9.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน 
ล าดับ ชื่อ –นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(ตรี โท เอก): สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 ดร.บุบผา ใจเที่ยง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต:  เทคโนโลยี
การผลิตพืช 
มหาวิทยาลัเทคโนโลยีสุรนารี: 2545 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:
เกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2537  
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2529 

 ประธานหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา            
รุ่งรัชกานนท์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต:  เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2550  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: ชีววิทยา
สภาวะแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2540  
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2529 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี                
ชูประภาวรรณ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: โรคพืช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2550 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:  โรคพืช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2536 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2526 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร ่
ล าดับ ชื่อ –นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(ตรี โท เอก): สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี               
แก้วระหัน 

Doctor  0f Philosophy:  General 
Plant Science 
Czech University of agriculture 
in Prague:  2542 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:  พืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2534 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  ปฐพีศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2527 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์               
พงษ์รัตน์ 

Doctor of Agroscience: Plant 
Breeding  
Kiel University: 2539 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:  
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:  2529 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:  2526 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วานิกร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: พืชไร่นา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2550 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: 
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2534 
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2531 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร ์
ล าดับ ชื่อ –นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒ ิ(ตรี โท เอก): สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 รองศาสตราจารย์ ธีระพล  บันสิทธ์ิ วิทยาศาตรมหาบัณฑิต:  สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2528 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2520 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา          
บันสิทธ์ิ 

วิทยาศาตรมหาบัณฑิต:  การผลิตสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2526 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2521 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย   
สวาสดิพันธ์ 

Doctor of Philosophy:  Animal 
Health 
The University of Queensland:  
2544 
Graduate Diploma in Veterinary 
Studies:  Animal Health 
The University of Queensland: 2539 
สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต:  สุขศาสตร์สัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2533 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 5 

10.   สถานท่ีจัดการเรียนการสอน :  
 10.1   คณะเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
11.   สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
11.1.1 เนื่องจากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเศรษฐกิจตกต่ า ในหลายประเทศทั่ว

โลก เช่น สหรัฐอเมริกา รวมทั้งกรณีการเปิดเสรีการค้า FTA  ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณการส่งออกสินค้า
เกษตรไปยังต่างประเทศ และการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่น าเข้าเพิ่มข้ึนจากการเปิดเสรีการค้า              
ท าให้การผลิต การน าเข้า การส่งออกสินค้าทางการเกษตร และกลุ่มธุรกิจด้านการเกษตร ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวด้วย 

11.1.2 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม  เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก สร้างรายได้
เพื่อการพัฒนาประเทศด้วยการส่งออกสินค้าด้านการเกษตร  จึงมีความต้องการก าลังคนที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการผลิตด้านการเกษตร  

11.1.3 สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ท าให้
สภาวะการแข่งขันในตลาดแรงงานมีสูง รวมทั้งสังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร  เป็นสังคมที่แข่งขันกันด้วยความรู้ความสามารถ  การผลิตบุคลากรระดับควบคุมงานที่มี
ความรู้ความสามารถจึงมีความจ าเป็น  
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 11.2.1  ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ได้มีนโยบาย
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อจะน าไปสู่ซึ่งการรวมกันเป็นหนึ่ง
ของอาเซียน หรือ ONE ASEAN ภาวะดังกล่าวนี้ได้จะส่งผลต่อการจ้างงานและการแข่งขันใน
ตลาดแรงงานของสมาชิกในกลุ่ม 

11.2.2  การเติบโตด้านเศรษฐกิจ ประชากร ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง อย่างพลวัตร
ท าให้มีความต้องการอาหารเพิ่มข้ึน ส่งผลกระทบต่อความต้องการ และความมั่นคงทางอาหาร  

11.2.3  แนวโน้มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสู่ธรรมชาติ  ความตื่นตัวด้าน
อาหารปลอดภัยและปัญหาสุขภาพ มีผลต่อการก าหนดและมาตรฐานในผลิตสินค้าเกษตร และ
ข้อบังคับในการผลิตและการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร  
 11.2.4 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชา ภายในปีการศึกษา 2555 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  12.1.1 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ไม่จ ากัดเฉพาะ
ภายในประเทศ ในการพัฒนาหลักสูตร จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมุ่งเน้น ให้บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถทัดเทียมมาตรฐานประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมให้บัณฑิต
สามารถคิดวิเคราะห์ สามารถปรับตัว และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิต
สามารถแข่งขันกับกลุ่มแรงงานในประเทศอาเซียนได้ นอกจากทักษะในด้านวิชาชีพการส่งเสริมใน
เรื่องความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และการฝึกปฏิบัติในสาขาวิชา ก็จ าเป็นต้องปรับการจัดการเรียน
การสอน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

12.1.2 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาท้องถ่ินถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษา 
และ การพัฒนาลุ่มน้ าโขง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และเพื่อส่งเสริมเกิดการ
พัฒนาของท้องถ่ิน จึงมีความจ าเป็น อีกทั้งจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในภูมิศาสตร์ที่สามารถติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม กัมพูชาได้ง่าย ดังนั้น จึงควรจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิต
เมื่อจบการศึกษาสามารถน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง หรือสามารถท างานใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังมีความต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเกษตรสมัยใหม่  

 
13.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยสถาบัน/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต โดยการจัดการเรียนการสอนจาก
คณะศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารศาสตร์ 
วิชาในกลุ่มวิชาแกนร่วม วิชา จักรกลการเกษตร โดยการจัดการเรียนการอสอนจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
1200 108 อาหารเพื่อชีวิต   3(3-0-6) 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ความส าคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ความส าคัญของหลักสูตร  
 หลักสูตรฯ นี้มุ่งสร้างเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้ ทักษะและการ

วิเคราะห์เพื่อใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และการบริหารทรัพยากรการผลิต ตลอดจน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพของผลิตผล และมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร 
โดยเน้นทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ตนเอง และสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่ง

สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และช านาญด้านการเกษตร  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น า และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมสีมรรถนะดังนี้  
1.3.1 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์การเกษตรและวิทยาการในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์   

1.3.2 มีความสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีแนวคิด 
บุคลิกภาพและโลกทัศน์ที่ดี และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ตลอดจนการประกอบ
อาชีพส่วนตัว 

1.3.3 สามารถประยุกต์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การเกษตรส าหรบัการ
พัฒนาตนเอง ชุมชน และองค์การในระดับต่างๆ ตลอดทั้งสามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

1.3.4 มีความสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มบุคคลต่างๆ ได้แก่ ชุมชน 
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.3.5 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง :    
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ระดับประเทศและ
ระดับโลก และสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ และ
มีอัตตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.1 มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนการพัฒนาและปรับปรุง
ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ค ณ ะ
เกษตรศาสตร์ 

1.2 จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนิ นง าน ราย วิ ชาแล ะ
หลักสูตร (มคอ. 5 6 และ 7) 
และน าผลที่ ได้ม าท าการ
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
และหลักสูตรในปีต่อไป 

1.3 จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ไปสู่ ก าร เ น้นผู้ เ รี ย น เป็ น
ส า คั ญ แ ท น  Content 
Based Learning 

1.4 ให้นักศึกษาทุกคนท าปัญหา
พิ เ ศษ ร ะดั บ ป ริ ญ ญา ต รี 
(Special Problem) 

1.5 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของ นัก ศึกษาปี สุ ดท้ าย /
บัณฑิต 

1.6 ติดตามการเปลี่ ยนแปลง
สถานการณ์ระดับประเทศ
และระดับโลกจากเอกสาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน 

1.1 ผลการด าเนินงานตามแผนในรอบ
ปีการศึกษา 

1.2 หลักสูตรมีการด าเนินการเป็นไป
ตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักฐาน 
1.1รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
และหลักสูตร (มคอ. 5 6 และ 7)            
1.2 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2)  
1.3 รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ 

4)  
1.4 นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตมีความ

พึงพอใจตอ่คุณภาพหลักสูตรใน 
ระดับ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

1.5 รายวิชาเฉพาะทั้งหมดทีเ่ปิดสอนมี 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างน้อย 1 
หัวข้อ ร้อยละ 100 

1.6 มีการประชุมหรอือภิปรายร่วมกบั
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านนักศึกษา   
1. ปรับปรงุระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาที่

เอื้อต่อการเสรมิสร้างผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้แก่นกัศกึษา 

 

1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
เตรียมความพร้อมด้านการ
ปรับตัว และเทคนิคการ
เรียนรู้  

1.2 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

1.3 จัดให้มีการอบรมอาจารยท์ี่
ปรึกษาส าหรับอาจารยท์ี่
ได้รับมอบหมายให้เป็น
อาจารย์ทีป่รึกษาทุกคน 

ตัวบ่งชี้  
1.1 จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีที่ 2 ไม่

น้อยกว่า 80% 
1.2. จ านวนนักศึกษาสอบผ่าน(ระดับ

คะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00)  
     - ในช้ันปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50% 
     - ในช้ันปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60% 
     - ในช้ันปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 80% 
     - ในช้ันปีที่ 4   95% 
หลักฐาน 
1.1 ผลการด าเนินงาน 

2. ส่งเสรมิการใช้ความรูเ้พื่อการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

 
 
 

2.1. จัดให้มีกจิกรรมฝึกงาน 
ปัญหาพิเศษ และสหกจิ
ศึกษา เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้
แก้ปัญหาด้านวิชาการในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

ตัวบ่งชี้ 
2.1 มีรายวิชาที่ส่งเสริมการปฏิบัตงิาน

จริง 
หลักฐาน 
2.1 รายละเอียดประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ. 4)  
2.2 รายละเอียดการด าเนินการ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 5) 
2.3 ผู้ประกอบการ/หน่วยงานฝึกงาน

ภายใน มีความพึงพอใจต่อผลงาน
ของนักศึกษาใน ระดับ 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

3. เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3.1. จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ 
เพิ่ ม เติมโดยเฉพาะภาษา 
อังกฤษวิชาชีพที่เน้นทักษะใน
การสื่อสาร  

ตัวบ่งชี้ 
3.1 นัก ศึกษาสามารถใช้ทักษะ 
    ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ 
    ในระดับดี/ตามเกณฑ์ 
หลักฐาน 
3.1 ผลการด าเนินการโครงการสอน

เสริมภาษาอังกฤษของคณะ
เกษตรศาสตร์   
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ด้านคณาจารย ์
1.1 คณาจารย์สามารถปรบัองค์

ความรู้เฉพาะทางที่มอียู่ให้ทันต่อ
ศาสตร์และเทคโนโลยรีะดับ
สากลที่เปลี่ยนแปลง 

 
1.1 คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม

อบรมทางวิชาการเฉพาะ
สาขา เพื่อรบัฟังแนวคิดและ
องค์ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ 
รวมทั้งการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของตนเองในเวที
การประชุมทางวิชาการ 

1.2 คณาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการประชุม
การจัดการความรู้ (KM) 
ระดับภาควิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโลก
ทัศน์ต่อศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ 
1.1) อาจารย์ได้รบัการอบรม 

    อย่างต่อเนื่อง  
1.2) อาจารยเ์ข้าร่วมกจิกรรมจัดการ

ความรู้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ของ
คณาจารย์ทั้งหมดต่อป ี

หลักฐาน 
1.1 จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมการ

ประชุมอบรมทางวิชาการเฉพาะ
สาขา อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ป ี

1.2 จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของคณาจารย์
ทั้งหมดต่อป ี

 
2. คณาจารย์มีการท าวิจัยและ

สร้างผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และการเรียนการสอน 

2.1 คณาจารย์ได้รับทุนสนบัสนุน
งานวิจัยทั้งจากภายในและ
ภายนอกสถาบันอย่างตอ่เนื่อง 

2.2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มี
คุณภาพและได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

ตัวบ่งชี้ 
2.1 อาจารย์มีการพัฒนาด้านการวิจัย

และสร้างสรรค์ 
หลักฐาน 
2.1 จ า น วน คณ าจ า ร ย์ ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น

ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบันไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
จ านวนคณาจารย์ทั้งหมดต่อปี  

2.2 จ านวนผลงานวิจั ยที่ ได้ รับการ
ตีพิ มพ์ เ ผ ยแพร่  ไ ด้ รั บ ก า ร จ ด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของจ านวนคณาจารย์ทั้งหมด
ต่อปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านคณาจารย ์
3. คณาจารย์มีการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม   

 
3.1 คณาจารย์มีการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง 

 
ตัวบ่งชี้  
3.1 อาจารย์มีการใหบ้ริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
หลักฐาน 

  3.1 ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีส่วนร่วมใน
การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ต่อป ี

ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจน

ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้
ดี 

 
1.1 มีแผนการจัดหาครุภัณฑ์

การศึกษา ตลอดจนสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ใน
ระยะเวลา 5 ปี เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 

1.2 มีแผนการบ ารุงรกัษาครุภัณฑ์
การศึกษาให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน 

ตัวบ่งชี้ 
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา และ

บุคลากรต่อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ทัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

หลักฐาน 
1.1 จ านวนครุภัณฑ์การศึกษาตาม

แผนการจัดหา อย่างนอ้ยร้อยละ 
25 ได้รับการอนุมัตจิัดซื้อต่อป ี

1.2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่า 3.51 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน : ใช้ระบบทวิภาค                
ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห ์
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : อาจมกีารจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค :  ไม่มี  
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1. การจัดการศึกษา 
    วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน : วัน-เวลาราชการปกติ    

- ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ 
- ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 
- ตลอดการศึกษาในหลักสูตร ใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สภามหาวิทยาลยั
อนุมัต ิ 

2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญา
ตาม ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกคัดช่ือออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
 2.2.5 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

          2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด  
 
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้ 
 

  2.3.1 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันในด้านวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
  2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และการพึ่งพาตนเอง  
 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
 

  คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดรายวิชาเพื่อปรับความรู้
พื้นฐานของนักศึกษาที่มีปัญหาก่อนเข้าศึกษา   และมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ 
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ก่อนเปิดภาคการศึกษา และในระหว่างการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดสอนเสริมให้แก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี : ภาคปกติ ปีละ 270  คน 
สาขาวิชาเอกละ 90 คน 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 270 270 270 270 270 
ช้ันปีที่ 2 - 270 270 270 270 
ช้ันปีที่ 3 - - 270 270 270 
ช้ันปีที่ 4    270 270 

รวมจ านวนนักศึกษา 270 540 810 1080  1080 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 270 270 

 
 2.6   งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนและ
งบประมาณของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)                    

รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จา่ยในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
 

รายการ ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 
 2554 2555 2556 2557 2558 

1.  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า(เดิม) 
อัตราที่ต้องการใหม่ 

32,484,200  34,433,250   36,499,250    38,689,210    41,010,560  

2.  ค่าจ้างชั่วคราว     1,186,300      1,186,300      1,186,300      1,186,300     1,186,300  
3.  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     4,752,200      4,889,800      5,034,290      5,186,000     5,345,300  
4.  ค่าหนังสือ วารสาร และต ารา       438,300        440,000        440,000        440,000        440,000  
5.  ค่าเงินอุดหนุน   12,000,000    12,600,000    13,230,000    13,891,500    14,586,080  

รวมทั้งสิ้น  50,861,000   53,549,350   56,389,840   59,393,010   62,568,240  
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตลอดหลักสูตร 58,900 บาท/คน/ป ี
 

2.7  ระบบการศึกษา :    ใช้ระบบในช้ันเรียนเป็นหลัก   รวมทั้งนักศึกษาสามารถทบทวน
บทเรียนผ่านสื่อในระบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)   ได ้ 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  :  
 การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ.  
2553 หมวดที่  11  ข้อ  54-58  และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พ.ศ.  2545  
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร เต็มเวลา  ใช้ระยะเวลาในการ
ส าเร็จการศึกษา  4 ปี ไม่เกิน  8  ปกีารศึกษา    
 3.1   หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   140 หน่วยกิต ดังน้ี 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร ์

สหกจิ
ศึกษา 

แผน
ปกต ิ

สหกจิ
ศึกษา 

แผน
ปกต ิ

สหกจิ
ศึกษา 

แผน
ปกต ิ

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 30 30 30 

1) กลุ่มวิชาภาษา 14 14 14 14 14 14 

2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์ 

6 6 6 6 6 6 

3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 

10 10 10 10 10 10 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 104 104 104 104 104 104 

1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 38 38 38 38 38 38 

2) กลุ่มวิชาแกน 18 18 18 18 18 18 

3) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 28 28 25 25 23 23 

4) กลุ่มวิชาชีพเลอืก 13 15 16 18 18 20 

5) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5.1) แผนสหกิจ 
5.2) แผนปกติ (ฝึกงานและวิจัย) 

 
7 
- 

 
- 
5 

 
7 
- 

 
- 
5 

 
7 
- 

 
- 
5 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 6 6 6 

รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 140 140 140 140 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 15 

 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร     
      1)  ความหมายของเลขประจ าวิชา 

  รหสัวิชาประกอบด้วยเลข 7 หลัก วางไว้หน้าช่ือวิชา การก าหนดตัวเลขใหเ้ป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 39/2544 เรือ่งการก าหนดรหสัวิชา 
 ตัวที่หนึ่ง และสอง  หมายถึง  คณะ หลักสูตร 

    12   หมายถึง  คณะเกษตรศาสตร์ 
ตัวที่สามและสี่             หมายถึง          ภาควิชา ภาคงานที่สอน 

00                หมายถึง  การศึกษาร่วม(บูรณาการ) โดยคณะ  
 เกษตรศาสตร ์

 01  หมายถึง  สาขาพืชไร่ 
 02  หมายถึง  สาขาวิชาพืชสวน 

03  หมายถึง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
13  หมายถึง วิชาด้านสารสนเทศทางการเกษตร 

ตัวที่ห้า   หมายถึง  ระดับ/ช้ันปี 
ตัวที่หก   หมายถึง  หมวดของรายวิชา 

เลข 0   หมายถึง  หมวดวิชาฝึกงาน 
เลข 1   หมายถึง  หมวดวิชาทั่วไป 
เลข 2   หมายถึง  หมวดวิชาสรีรวิทยา 
เลข 3   หมายถึง  พันธุศาสตร์ การปรับปรุง  /ขยายพันธ์ุ และ 

       เทคโนโลยีชีวภาพ 
เลข 4   หมายถึง  การผลิต และเทคโนโลยีการผลิต 
เลข 5   หมายถึง  การจัดการที่มีความจ าเพาะและวิทยาการ 

ประยุกต์ 
เลข 6   หมายถึง  สถิติเพื่อวิจัย และรายวิชาสนับสนุน 
เลข 7   หมายถึง  เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศ และสั งคม วิทย า 

        การเกษตร 
เลข 8   หมายถึง  สัมมนา การพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห์ และ 

       หัวข้อคัดสรร 
เลข 9   หมายถึง  กฎ-ระเบียบ และเทคโนโลยีจัดการผลผลิต 

ตัวที่เจ็ด   หมายถึง  หมายถึงล าดับที่ของวิชาในแต่ละหมวด 
 0-9  หมายถึง  หมายถึงล าดับที่ของวิชาในแต่ละหมวด 
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2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร้าง 
หลักสูตร ดังนี้  
 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ไม่น้อยกว่า      30 หน่วยกิต 
    1) กลุ่มวิชาภาษา    ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 

1.1. กลุ่มภาษาไทย  ให้เลือก 1 รายวิชาจาก 
1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร  

(Thai Language and Communication) 
3(3-0-6) 

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 
(Thai Language Arts) 

2(2-0-4) 

     
1.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน   12 หน่วยกิต 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  
(Foundation English I) 

3(3-0-6) 

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
(Foundation English II)  

3(3-0-6) 

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   
(Academic English) 

3(3-0-6) 

1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

 
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต  
(Environment  and Life) 

3(3-0-6) 

1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
(Mathematics and Computers in Daily Life) 

3(3-0-6) 

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย  
(Age - appropriated  Health  Care) 

3(3-0-6) 

1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน  
(Drugs in Daily Life) 

3(3-0-6) 
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 3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพละศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
         3.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล     
(Man and Reasoning)      

3(3-0-6) 

1432 101 วัฒนธรรมไทย  
(Thai Culture)   

3(3-0-6) 

1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์  
(Arts  for Emotional Refinement) 

3(3-0-6) 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต  
(Music and Life) 

3(3-0-6) 

        3.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
1441 100 มนุษย์กับสังคม   

(Man and Society) 
3(3-0-6) 

1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  
(Contemporary  Culture)  

3(3-0-6) 

1443 200 กฎหมายกับสังคม   
(Law and Society)  

3(3-0-6) 

1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต  
(Art of Living) 

3(3-0-6) 

1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร  
(Man and Communication) 

3(3-0-6) 

1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  
(Modern  Business  Management) 

3(3-0-6) 

 3.3  กลุ่มวิชาพลศึกษา  ไม่น้อยกว่า   1 หน่วยกิต 
1439 100 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  

(Exercise  for  Health) 
1(0-2-1) 

1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ  
(Sports  for  Health) 

1(0-2-1) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ     จ านวน          104 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน   38 หน่วยกิต 

1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
(Introduction to Biology I)    

3(3-0-6) 

1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1 
(Introduction to Biology Laboratory I)   

1(0-3-3) 

1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น2  
(Introduction to Biology II)    

3(3-0-6) 

1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2 
(Introduction to Biology Laboratory II)  

1(0-3-3) 

1101 200 ชีวเคมี 
(Biochemistry)      

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี 
(Biochemistry Laboratory)    

1(0-3-3) 

1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Genetics) 

3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น  
(Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-3) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Microbiology) 

3(3-0-6) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Microbiology Laboratory)  

1(0-3-3) 

1102 104 เคมีทั่วไป  
(General Chemistry) 

3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
(General Chemistry Laboratory)   

1(0-3-3) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ 
(Organic Chemistry)      

3(3-0-6) 

1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
(Organic Chemistry Laboratory)   

1(0-3-3) 

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรบันักศึกษาวิทยาศาสตร ์
(Physics for Science Students)    

3(3-0-6) 

1103 119    ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์
(Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
(General Mathematics)    

3(3-0-6) 
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1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 1 
(Statistical Methods for Agricultural Research I) 

3(3-0-6) 
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2) กลุ่มวิชาแกน     จ านวน  18 หน่วยกิต 

1200 101 ฝีกงานเกษตรศาสตร์ 1 
(Agricultural Field Work I)   

1(0-6-0) 

1200 102 ฝีกงานเกษตรศาสตร์ 2 
(Agricultural Field Work II)   

1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 
(Fundamentals of Agriculture I)   

2(2-0-4) 

1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 
(Fundamentals of Agriculture II)   

2(2-0-4) 

1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial Economics ) 

3(3-0-6) 

1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  
(Management and developing the farm economy) 

3(3-0-6) 
 

1301 333 จักรกลการเกษตร 
(Agricultural Mechanics)    

3(2-3-4) 

และเลือกเรียน 1 รายวิชาโดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1200 472 หลักการส่งเสริมการเกษตร 

(Principles of Agricultural Extension)   
3(3-0-6) 

หรือ   
1200 473 การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่มเพื่อพฒันาการ

เกษตร 
(Working with Farmers through Group Process for  
Agricultural Development)                                                                           

3(3-0-6) 
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สาขาวิชาเอกพืชไร ่แผนสหกิจศึกษา 

3) กลุ่มวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า             48 หน่วยกิต 

3.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ      จ านวน  28 หน่วยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
(Fundamentals of Soil Science)  

3(2-3-4) 

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Entomology) 

3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น 
(Elementary Plant Pathology) 

3(2-3-4) 

1201 240 พืชไร่เศรษฐกจิ 
(Economic Field Crops) 

3(3-0-6) 

1201 321 สรรีวิทยาของพืชไร ่
(Field Crops Physiology) 

3(2-3-4) 

1201 330 การปรับปรงุพันธ์ุพืชเบือ้งต้น 
(Introduction to Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

1201 361  สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2  
(Statistical Methods for Agricultural Research II) 

3(2-3-4) 

1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชไร ่
(Seed Technology in Agronomy) 

3(2-3-4) 

1201 480 สัมมนา 
(Seminar) 

1(1-0-2) 

1202 320 สรรีวิทยาของพืช 
(Plant Physiology) 

3(2-3-4) 
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3.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก        ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

1200 301 ธุรกิจเกษตร 
(Agribusiness) 

3(3-0-6) 

1201 200 ยางธรรมชาติ 
(Natural Rubber) 

3(2-3-4) 

1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Soil Fertility) 

3(2-3-4) 

1201 332 ชีววิทยาโมเลกลุในการปรบัปรุงพันธ์ุพืชเบื้องต้น 
(Introduction to Molecular Biology for Crop 
Improvement) 

3(3-0-6) 

1201 341 ธัญพืช 
(Cereal Crops) 

3(2-3-4) 

1201 342 พืชเส้นใย 
(Fiber Crops) 

3(2-3-4) 

1201 343 พืชน้ ามัน 
(Oil Crops) 

3(2-3-4) 

1201 344 พืชอุตสาหกรรม 
(Industrial Crops) 

3(2-3-4) 

1201 345 พืชวงศ์ถ่ัว 
(Grain Legumes) 

3(2-3-4) 

1201 347 พืชพลังงาน 
(Energy Crops) 

3(3-0-6) 

1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
(Plant Nutrition Analysis) 

3(1-6-2) 

1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกบัพืช 
(Soil-Plant Relationships) 

3(2-3-4) 

1201 452 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Principles of Land Use Planning) 

3(2-3-4) 

1201 453 วัชพืชและการควบคุม 
(Weeds and Weed Control) 

3(2-3-4) 

1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 
(Agricultural Meteorology) 

3(2-3-4) 

1201 455 วนเกษตร 
(Agroforestry) 

3(2-3-4) 
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1201 456 ระบบการปลูกพืช 
(Cropping Systems) 

3(2-3-4) 

1201 457 การจัดการน้ าในแปลงเกษตร 
(On-farm Water Management) 

3(2-3-4) 

1201 468 การผลิตและการใช้สือ่เพือ่งานสง่เสริมและเผยแพร่  
(Production and Application of Media for Extension 
Worker) 

3(2-3-4) 

1201 483 ปัญหาพิเศษ   
(Special Problem) 

3(0-9-0) 

1202 356 
 

แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิ  
(Economic Entomology) 

3(2-3-4) 

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

(Pest Controls) 

3(2-3-4) 

1202 442 การผลิตกาแฟ 

(Coffee Production) 

3(2-3-4) 

1203 346 พืชอาหารสัตว์ 
(Forage Crops) 

3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่องานด้านการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร 
(Processing of Remote Sensing Image for 
Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

 
3.3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาพืชไร ่    7 หน่วยกิต 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 
(Preparation of Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

1201 485 สหกจิศึกษา 
(Cooperative  Education) 

6(0-36-0) 

 

ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร่ แผนสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ๆ ตาม
ความสนใจ หรือ รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาพืชไร่ แผนปกติ 

3.)  กลุ่มวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า          48 หน่วยกิต  

3.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ            28 หน่วยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
(Fundamentals of Soil Science)  

3(2-3-4) 

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Entomology) 

3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น 
(Elementary Plant Pathology) 

3(2-3-4) 

1201 240 พืชไร่เศรษฐกจิ 
(Economic Field Crops) 

3(3-0-6) 

1201 321 สรรีวิทยาของพืชไร ่
(Field Crops Physiology) 

3(2-3-4) 

1201 330 การปรับปรงุพันธ์ุพืชเบือ้งต้น 
(Introduction to Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

1201 361  สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2  
(Statistical Methods for Agricultural Research II) 

3(2-3-4) 

1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชไร ่
(Seed Technology in Agronomy) 

3(2-3-4) 

1201 480 สัมมนา  
(Seminar) 

1(1-0-2) 

1202 320 สรรีวิทยาของพืช 
(Plant Physiology) 

3(2-3-4) 
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3.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

1201 200 ยางธรรมชาติ 
(Natural Rubber) 

3(2-3-4) 

1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Soil Fertility) 

3(2-3-4) 

1201 332 ชีววิทยาโมเลกลุในการปรบัปรุงพันธ์ุพืชเบื้องต้น 
(Introduction to Molecular Biology for Crop 
Improvement) 

3(3-0-6) 

1201 341 ธัญพืช 
(Cereal Crops) 

3(2-3-4) 

1201 342 พืชเส้นใย 
(Fiber Crops) 

3(2-3-4) 

1201 343 พืชน้ ามัน 
(Oil Crops) 

3(2-3-4) 

1201 344 พืชอุตสาหกรรม 
(Industrial Crops) 

3(2-3-4) 

1201 345 พืชวงศ์ถ่ัว 
(Grain Legumes) 

3(2-3-4) 

1201 347 พืชพลังงาน 
(Energy Crops) 

3(3-0-6) 

1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
(Plant Nutrition Analysis) 

3(1-6-2) 

1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกบัพืช 
(Soil-Plant Relationships) 

3(2-3-4) 

1201 452 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Principles of Land Use Planning) 

3(2-3-4) 

1201 453 วัชพืชและการควบคุม 
(Weeds and Weed Control) 

3(2-3-4) 

1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 
(Agricultural Meteorology) 

3(2-3-4) 

1201 455 วนเกษตร 
(Agroforestry) 

3(2-3-4) 

1201 456 ระบบการปลูกพืช 
(Cropping Systems) 

3(2-3-4) 
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1201 457 การจัดการน้ าในแปลงเกษตร 
(On-farm Water Management) 

3(2-3-4) 

1201 468 การผลิตและการใช้สือ่เพือ่งานสง่เสริมและเผยแพร่  
(Production and Application of Media for Extension 
Worker) 

3(2-3-4) 

1202 356 
 

แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิ  
(Economic Entomology) 

3(2-3-4) 

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 

(Pest Controls) 

3(2-3-4) 

1202 442 การผลิตกาแฟ 

(Coffee Production) 

3(2-3-4) 

1203 346 พืชอาหารสัตว์ 
(Forage Crops) 

3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่องานด้านการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร 
(Processing of Remote Sensing Image for 
Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

 

3.3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาพืชไร ่  จ านวน  5 หน่วยกิต 

1201 201 ฝึกงาน 1 
(Field Work I) 

1(0-6-0) 

1201 202 ฝึกงาน 2 
(Field Work II) 

1(0-6-0) 

1201 483 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problem)   

3(0-9-0) 

 

ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร่ แผนปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ๆ ตามความ
สนใจ หรือ รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาพืชสวน แผนสหกิจศึกษา 

3) กลุ่มวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 

3.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ      จ านวน  25 หน่วยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
(Fundamentals of Soil Science)    

3(2-3-4) 

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Entomology) 

3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น 
(Elementary Plant Pathology)     

3(2-3-4) 

1202 231 หลักการขยายพันธ์ุพืช 

(Principles of Plant Propagation)    

3(2-3-4) 

1202 320 สรรีวิทยาของพืช 
(Plant Physiology)      

3(2-3-4) 

1202 330 การปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน 
(Horticultural Crop Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2 
(Statistical Methods for Agricultural Research II) 

3(2-3-4) 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชสวน 
(Seed Technology in Horticulture)    

3(2-3-4) 

1202 480 สัมมนา 
(Seminar)  

1(1-0-2) 
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3.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก    ไม่น้อยกว่า    16 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

1200 301 ธุรกิจเกษตร 
(Agribusiness) 

3(3-0-6) 

1202 318 หลักการไม้ผล 
(Principles of Pomology)                                                                 

3(2-3-4) 

1202 321 สรีรวิทยาของพืชสวน 
(Physiology of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

1202 344 การผลิตเห็ด 
(Mushroom Production)     

3(2-3-4) 

1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร 
Production of Spices and Medicinal Plants 

3(2-3-4) 

1202 347 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
(Mulberry Plantation and Sericulture)    

3(2-3-4) 

1202 348 ผักเศรษฐกิจ 
(Economic Vegetable Crops) 

3(2-3-4) 

1202 349 การผลิตผักพื้นบ้านเศรษฐกิจ 
(Indigineous Vegetable Crop Production) 

3(2-3-4) 

1202 350   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
(Post Harvest Technology of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

1202 351 การตกแต่งสถานที่และการจัดสวน 
(Landscape and Gardening) 

3(2-3-4) 

1202 352  ประวัติศาสตร์ของงานด้านภูมสิถาปัตยกรรม 
(Landscape Architecture History) 

3(3-0-6) 

1202 353 การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่  
(Flower arrangement and decoration) 

3(2-3-4) 

1202 354 การจัดการสนามหญ้า 
(Turf Grass Management) 

3(2-3-4) 

1202 355 หลักศลิปะการออกแบบทางภูมทิัศน์ 
(Principles of Art for Landscape Design) 

3(2-3-4) 

1202 356 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิ                                                          
(Economic Entomology)                                                                               

3(2-3-4) 

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
(Pest Controls)       

3(2-3-4) 
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1202 430 การปรับปรงุพันธ์ุผัก 
(Vegetable Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(Principles of Plant Tissue Culture)    

3(2-3-4) 

1202 441 การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชสวน 
(Horticultural Seed Production)    

3(2-3-4) 

1202 442 การผลิตกาแฟ 
(Coffee Production) 

3(2-3-4) 

1202 443 การผลิตไมผ้ลเขตร้อน 
(Tropical Fruit Crops Production)   

3(2-3-4) 

1202 444 การผลิตไมผ้ลเขตกึ่งร้อน 
(Sub-Tropical Fruit Crops Production) 

3(2-3-4) 

1202 445 การผลิตไม้ดอกไมป้ระดับ 
(Floriculture and Ornamental Plant)    

3(2-3-4) 

1202 446 วิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น  
(Fundamentals of Orchidology)    

3(2-3-4) 

1202 448 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบภูมิทัศน์  
(Digital Landscape Design Studio) 

3(2-3-4) 

1202 449 
 

การใช้พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน์ 
(Landscape Design Technology) 

3(2-3-4) 

1202 450 การจัดการงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์  
(Landscape management and  maintenance) 

3(2-3-4) 

1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน ์1 
(Landscape Design I)      

3(2-3-4) 

1202 457 การออกแบบทางภูมิทัศน ์2 
(Landscape Design II)      

3(2-3-4) 

1202 458 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 1 
(Selected Topics in Horticulture I)    

3(3-0-6) 

1202 459 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 2 
(Selected Topics in Horticulture II)    

3(2-3-4) 

1202 490 ระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชสวน 
(Quality Management System of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 
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1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Soil Fertility)      

3(2-3-4) 

1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
(Plant Nutrition Analysis) 

3(1-6-2) 

1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกบัพืช 
(Soil-Plant Relationships)     

3(2-3-4) 

1201 452 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Principles of Land Use Planning)    

3(2-3-4) 

1201 453 วัชพืชและการควบคุม 
(Weeds  and Weed Controls)    

3(2-3-4) 

1213 360 สะเพรดชีทเพื่องานด้านการเกษตร 
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่องานด้านการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร 
(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 461 การน าเสนอข้อมลูทางการเกษตรด้วยคอมพิวเตอร ์
(Presentation of Agricultural Information with 
Computer) 

3(2-3-4) 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
(Agricultural Information Technology) 

3(2-3-4) 

 

3.3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    จ านวน           7 หน่วยกิต 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 
 (Preparation of Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

1202 485 สหกจิศึกษา 
(Cooperative  Education) 

6(0-36-0) 
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ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชสวน แผนสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ๆ 
ตามความสนใจ หรือ รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสรี 

สาขาวิชาพืชสวน แผนปกติ 

3) กลุ่มวิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 

3.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ   จ านวน     25 หน่วยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
(Fundamentals of Soil Science)    

3(2-3-4) 

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Entomology) 

3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น 
(Elementary Plant Pathology)     

3(2-3-4) 

1202 231 หลักการขยายพันธ์ุพืช 
(Principles of Plant Propagation)    

3(2-3-4) 

1202 320 สรรีวิทยาของพืช 
(Plant Physiology)      

3(2-3-4) 

1202 330 การปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน 
(Horticultural Crop Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2 
(Statistical Methods for Agricultural Research II) 

3(2-3-4) 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชสวน 
(Seed Technology in Horticulture)    

3(2-3-4) 

1202 480 สัมมนา   
(Seminar)  

1(1-0-2) 
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3.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก   ไม่น้อยกว่า    18 หน่วยกิต 

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

1202 318 หลักการไม้ผล 
(Principles of Pomology)                                                                 

3(2-3-4) 

1201 332 ชีววิทยาโมเลกลุในการปรบัปรุงพันธ์ุพืชเบื้องต้น 
(Introduction to Molecular Biology for Crop 
Improvement) 

3(3-0-6) 

1202 321 สรีรวิทยาของพืชสวน 
(Physiology of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

1202 344 การผลิตเห็ด 
(Mushroom Production)     

3(2-3-4) 

1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร 
Production of Spices and Medicinal Plants 

3(2-3-4) 

1202 347 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
(Mulberry Plantation and Sericulture)    

3(2-3-4) 

1202 348 ผักเศรษฐกิจ 
(Economic Vegetable Crops) 

3(2-3-4) 

1202 349 การผลิตผักพื้นบ้านเศรษฐกิจ 
(Indigineous Vegetable Crop Production) 

3(2-3-4) 

1202 350   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 
(Post Harvest Technology of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

1202 351 การตกแต่งสถานที่และการจัดสวน 
(Landscape and Gardening) 

3(2-3-4) 

1202 352  ประวัติศาสตร์ของงานด้านภูมสิถาปัตยกรรม 
(Landscape Architecture History) 

3(3-0-6) 

1202 353 การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่  
(Flower arrangement and decoration) 

3(2-3-4) 

1202 354 การจัดการสนามหญ้า 
(Turf Grass Management) 

3(2-3-4) 

1202 355 หลักศลิปะการออกแบบทางภูมทิัศน์ 
(Principles of Art for Landscape Design) 

3(2-3-4) 

1202 356 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิ                                                          
(Economic Entomology)                                                                               

3(2-3-4) 
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1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
(Pest Controls)       

3(2-3-4) 

1202 430 การปรับปรงุพันธ์ุผัก 
(Vegetable Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
(Principles of Plant Tissue Culture)    

3(2-3-4) 

1202 441 การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชสวน 
(Horticultural Seed Production)    

3(2-3-4) 
 

1202 442 การผลิตกาแฟ 
(Coffee Production) 

3(2-3-4) 

1202 443 การผลิตไมผ้ลเขตร้อน 
(Tropical Fruit Crops Production)   

3(2-3-4) 

1202 444 การผลิตไมผ้ลเขตกึ่งร้อน 
(Sub-Tropical Fruit Crops Production) 

3(2-3-4) 

1202 445 การผลิตไม้ดอกไมป้ระดับ 
(Floriculture and Ornamental Plant)    

3(2-3-4) 

1202 446 วิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น  
(Fundamentals of Orchidology)    

3(2-3-4) 

1202 448 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบภูมิทัศน์  
(Digital Landscape Design Studio) 

3(2-3-4) 

1202 449 
 

การใช้พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน ์
(Landscape Design Technology) 

3(2-3-4) 

1202 450 การจัดการงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์  
(Landscape management and  maintenance) 

3(2-3-4) 

1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน ์1 
(Landscape Design I)      

3(2-3-4) 

1202 457 การออกแบบทางภูมิทัศน ์2 
(Landscape Design II)      

3(2-3-4) 

1202 458 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 1 
(Selected Topics in Horticulture I)    

3(3-0-6) 
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1202 459 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 2 
(Selected Topics in Horticulture II)    

3(2-3-4) 

1202 490 ระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชสวน 
(Quality Management System of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Soil Fertility)      

3(2-3-4) 

1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
(Plant Nutrition Analysis) 

3(2-3-4) 

1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกบัพืช 
(Soil-Plant Relationships)     

3(2-3-4) 

1201 452 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Principles of Land Use Planning)    

3(2-3-4) 

1201 453 วัชพืชและการควบคุม 
(Weeds  and Weed Controls)    

3(2-3-4) 

1213 360 สะเพรดชีทเพื่องานด้านการเกษตร 
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่องานด้านการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร 
(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 461 การน าเสนอข้อมลูทางการเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Presentation of Agricultural Information with 
Computer) 

3(2-3-4) 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
(Agricultural Information Technology) 

3(2-3-4) 
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3.3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    จ านวน            5 หน่วยกิต 

1202 301 ฝึกงาน  1 

(Field Work I)     

1(0-6-0) 

1202 302 ฝึกงาน  2 

(Field Work II)    

1(0-6-0) 

1202 481 ปัญหาพิเศษ 1 
(Special Problem I)    

1(0-3-6) 

1202 482 ปัญหาพิเศษ 2 
(Special Problem II)    

2(0-6-4) 

 

ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชสวน แผนปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ๆ ตามความ
สนใจ หรือ รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนสหกิจศึกษา 

3) กลุ่มวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

3.1) กลุ่มวิชาชีพบังคับ        จ านวน  23 หน่วยกิต 

1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1 
(Anatomy and Physiology of Farm Animals I)   

3(2-3-4) 

1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2 
(Anatomy and Physiology of Farm Animals II) 

3(2-3-4) 

1203 323 สุขศาสตรส์ัตว์ 
(Animal Health)      

3(2-3-4) 

1203 330 การปรับปรงุพันธ์ุปศุสัตว์ 
(Livestock Breeding and Improvement)   

3(3-0-6) 

1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ 
(Animal Nutrition)      

3(3-0-6) 

1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต ์
(Applied Animal Nutrition)     

3(3-0-6) 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต ์
(Applied Animal Nutrition Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2   
(Statistical Methods for Agricultural Research II)   

3(2-3-4) 

1203 480 สัมมนา 
(Seminar)     

1(1-0-2) 
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3.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก       ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

โดยให้เลือกลงทะเบียนและเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ 

1200 301 ธุรกิจเกษตร 
(Agribusiness) 

3(3-0-6) 

1203 346 พืชอาหารสัตว์ 
(Forage Crops)       

3(2-3-4) 

1203 347 การจัดการทุง่หญ้า 
(Pasture Management)  

3(2-3-4) 

1203 423 สรรีวิทยาการสืบพันธ์ุของสัตว์ปกี 
(Reproductive Physiology of Poultry) 

3(2-3-4) 

1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุในปศุสัตว์ 
(Biotechnology in Livestock Reproduction)   

2(2-0-4) 

1203 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสบืพันธ์ุในปศุสัตว์ 
(Biotechnology in Livestock Reproduction 
Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 440 การผลิตสัตว์ปีก 
(Poultry Production)      

3(2-3-4) 

1203 443 การผลิตสกุร 
(Swine Production) 

3(2-3-4) 

1203 447 การผลิตโคเนือ้และโคนม 
(Beef and Dairy Cattle Production) 

4(3-3-6) 

1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว์ 
(Primary Animal Products Management) 

3(2-3-4) 

1203 451 
  

การผลิตสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 
(Companion Animal Production) 

2(2-0-4) 

1203 452 การผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์ 
(Organic Livestock Production) 

2(2-0-4) 

1203 458 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร ์1 
(Selected Topics in Animal Science I)  

3(3-0-6) 

1203 459 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร ์2 
(Selected Topics in Animal Science II)  

3(2-3-4) 

1203 481 ปัญหาพิเศษ 1 
(Special Problem  I)    

1(0-3-0) 

1203 482 ปญัหาพิเศษ  2 
(Special Problem  II)   

2(0-6-0) 
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1203 483 ปัญหาพิเศษ 3 
(Special Problem III)   

3(0-9-0)        

1213 360 สะเพรดชีทเพื่องานด้านการเกษตร 
(Spreadsheet for Agricultural Tasks)  

3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่องานด้านการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร 
(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 461 การน าเสนอข้อมลูทางการเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Presentation of Agricultural Information with 
Computer) 

3(2-3-4) 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
(Agricultural Information Technology) 

3(2-3-4) 

       
3.3)กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ จ านวน  7 หน่วยกิต 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 
(Preparation of Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

1203 485 สหกจิศึกษา  
(Cooperative Education) 

6(0-36-0) 

  

ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนสหกิจ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ๆ ตาม
ความสนใจ หรือ รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนปกติ 

3) กลุ่มวิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ      จ านวน    23 หน่วยกิต 

1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1 
(Anatomy and Physiology of Farm Animals I)   

3(2-3-4) 

1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2 
(Anatomy and Physiology of Farm Animals II) 

3(2-3-4) 

1203 323 สุขศาสตรส์ัตว์ 
(Animal Health)      

3(2-3-4) 

1203 330 การปรับปรงุพันธ์ุปศุสัตว์ 
(Livestock Breeding and Improvement)   

3(3-0-6) 

1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ 
(Animal Nutrition)      

3(3-0-6) 

1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต ์
(Applied Animal Nutrition)     

3(3-0-6) 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต ์
(Applied Animal Nutrition Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2  
(Statistical Methods for Agricultural Research II) 

3(2-3-4) 

1203 480 สัมมนา  
(Seminar)     

1(1-0-2) 
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3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก             ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

โดยเลือกลงทะเบียนและเรียนในรายวิชาต่อไปนี ้

1200 301 ธุรกิจเกษตร 
Agribusiness 

3(3-0-6) 

1203 346 พืชอาหารสัตว์ 
(Forage Crops)       

3(2-3-4) 

1203 347 การจัดการทุง่หญ้า 
(Pasture Management)  

3(2-3-4) 

1203 423 สรรีวิทยาการสืบพันธ์ุของสัตว์ปกี 
(Reproductive Physiology of Poultry) 

3(2-3-4) 

1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุในปศุสัตว์ 
(Biotechnology in Livestock Reproduction)   

2(2-0-4) 

1203 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสบืพันธ์ุในปศุสัตว์ 
(Biotechnology in Livestock Reproduction 
Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 440 การผลิตสัตว์ปีก 
(Poultry Production)      

3(2-3-4) 

1203 443 การผลิตสกุร 
(Swine Production) 

3(2-3-4) 

1203 447 การผลิตโคเนือ้และโคนม 
(Beef and Dairy Production) 

4(3-3-6) 

1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว์ 
(Primary Animal Products Management) 

3(2-3-4) 

1203 451 
  

การผลิตสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน 
(Companion Animal Production) 

2(2-0-4) 

1203 452 การผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์ 
(Organic Livestock Production) 

2(2-0-4) 

1203 458 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร ์1 
(Selected Topics in Animal Science I)  

3(3-0-6) 

1203 459 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร ์2 
(Selected Topics in Animal Science II)  

3(2-3-4) 

1213 360 สะเพรดชีทเพื่องานด้านการเกษตร 
(Spreadsheet for Agricultural Tasks)  

3(2-3-4) 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเ์พื่องานด้านการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร 
(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 
Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 461 การน าเสนอข้อมลูทางการเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Presentation of Agricultural Information with 
Computer) 

3(2-3-4) 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
(Agricultural Information Technology) 

3(2-3-4) 

       
3.3)กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์   จ านวน 5 หน่วยกิต 

1203 201 ฝึกงาน  1 
(Field Work I) 

1(0-6-0) 

1203 202 ฝึกงาน  2 
(Field Work II) 

1(0-6-0) 

1203 483 ปัญหาพิเศษ  3 
(Special Problem III)    

3(0-9-0) 

  

ค. กลุ่มวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 นักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนปกต ิสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ๆ ตาม
ความสนใจ หรอื รายวิชาที่เปิดท าการสอนในมหาวิทยาลัยอบุลราชธานีเป็นวิชาเลือกเสร ี
 

 

3.1.4  แผนการศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาค

การศึกษาโดยแบ่งเป็นสองแผนการศึกษา คือ แผนการศึกษาปกติ และแผนสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาช้ัน
ปีที่หนึ่งของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ทุกคน จะเรียนรายวิชาในช้ันปีที่ 1  และเมื่อศึกษาในช้ันปีที่ 2 
นักศึกษาจะแยกแผนการเรียนตามสาขาวิชาเอกที่เลือก คือ พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ และเลือก
แผนการศึกษา เป็นแผนปกติ หรือแผนสหกิจศึกษา ซึ่งจะมีแผนการศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
สาขาวิชาเอกพืชไร ่

แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
ชั้นปีท่ี (1 First Year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction to 
Biology I) 

3(3-0-6) 

1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1 
(Introduction to Biology Laboratory I) 

1(0-3-0) 

1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-0) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-1) 

1101104 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
ศึกษาทั่วไป 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

(Thai Language Arts) 
2(2-0-4) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 
I) 

3(3-0-6) 

1439 100 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ (Exercise for 
Health)  

1(0-2-1) 

หรือ   
1439 101  กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)   

แกน 1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร ์1                              
(Agriculture Field Work I) 

1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 (Fundamentals of 
AgricultureI) 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)  
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction to Biology II) 3(3-0-6) 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction to 

Biology Laboratory II) 
1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัตกิารเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรบันักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

แกน 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agriculture Field Work 
II) 

1(0-6-0) 

1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 (Fundamentals of 
Agriculture II) 

2 (2-0-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือ

สังคมศาสตร์ 1 วิชา   
3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชไร ่
 แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี 2 (Second Year)    
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)   

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

แกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial 
Economics ) 

3(3-0-6) 

ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   
(Academic English) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น (Fundamentals of Soil 
Science ) 

3(2-3-4) 

1202 211      กีฏวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to 
Entomology) 

3(2-3-4) 

หรือ   
1202 212      โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 

Pathology) 
3(2-3-4) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Genetics) 

3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction 
to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to 
Microbiology) 

3(3-0-6) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction 
to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

แกน 1301 333 จักรกลการเกษตร(Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
ชีพบังคับ 1202 211      กีฏวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to 

Entomology) 
3(2-3-4) 

หรือ   
1202 212      โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 

Pathology) 
3(2-3-4) 

1201 240 พืชไร่เศรษฐกจิ(Economic Field Crops) 3(3-0-6) 
ศึกษาทั่วไป 

 
1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชไร่  
แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 1 (Statistical 
Methods for Agricultural Research I) 

3(3-0-6) 

1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  
(Management and developing the farm 
economy) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1201 330 การปรับปรงุพันธ์ุพืชเบือ้งต้น (Introduction 
to Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 320  สรรีวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
ชีพเลือก 12xx xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร่ 1 วิชา (Elective) 3 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือ

สังคมศาสตร์ 1 วิชา   
3 หน่วยกิต 

Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 1 วิชา   3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย(Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกติ  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1201 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2   
(Statistical Methods for Agricultural 
Research II)   

3(2-3-4) 

1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชไร ่(Seed Technology 
in Agronomy) 

3(2-3-4) 

1201 321 สรรีวิทยาของพืชไร ่(Field Crops 
Physiology) 

3(2-3-4) 

แกน 1200  472     หลักการส่งเสริมการเกษตร (Principle of 
Agricultural Extension) 

3(3-0-6) 

หรือ   
1200 473     การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อพฒันาการเกษตร (Working with 
Farmers through Group Process for  
Agricultural Development)                                                                           

3(3-0-6) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of 
Cooperative  Education)    

1(1-0-2) 

ชีพเลือก 12xx xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร่ 1 วิชา  3 หน่วยกิต 
1200  301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 48 

สาขาวิชาเอกพืชไร่  
แผนสหกิจศึกษา* 

ชั้นปีท่ี 4 (Forth Year)* 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)   

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1201 485 สหกจิศึกษา (Cooperative  Education)    6(0-36-0) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits) 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1201 480  สัมมนา  (Seminar) 1(1-0-2) 
ชีพเลือก 12xx xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร่ 2 วิชา      6 หน่วยกิต 
เลือกเสร ี Xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตรห์รือ

สังคมศาสตร์ 1  วิชา   
3 หน่วยกิต 

Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 วิชา  3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 

 
* หมายเหตุ  นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถสลับแผนการเรียนในช้ันปีที่ 4 ระหว่างภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย 
รวมท้ังสิ้น 140 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาเอกพืชไร ่
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction to 
Biology I) 

3(3-0-6) 

1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1  
(Introduction to Biology Laboratory I) 

1(0-3-0) 

1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

104 1101  คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
ศึกษาทั่วไป 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

(Thai Language Arts) 
2(2-0-4) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 
I) 

3(3-0-6) 

1439 100 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ (Exercise for 
Health)  

1(0-2-1) 

หรือ   
1439 101  กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)   

แกน 1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร ์1  
(Agriculture Field Work I) 

1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 (Fundamentals of 
Agriculture I) 

2 (2-0-0) 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction to 
Biology II) 

3(3-0-6) 

1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2  
(Introduction to Biology Laboratory II) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรบันักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics Laboratory for Science 
Students) 

1(0-3-0) 

แกน 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร ์2 (Agriculture Field 
Work II) 

1(0-6-0) 

1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 (Fundamentals of 
Agriculture II) 

2 (2-0-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 
II) 

3(3-0-6) 

Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ 1 วิชา   

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชไร่  
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

แกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial 
Economics ) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น (Fundamentals of Soil 
Science) 

3(2-3-04 

1202 211      กีฏวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to 
Entomology) 

3(2-3-4) 

หรือ   
1202 212      โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 

Pathology) 
3(2-3-4) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1201 201 ฝึกงาน 1 (Field Work I) 1 (0-6-0) 

ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   
(Academic English) 

3(3-0-6) 

 
รวม (Total) 17 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Genetics) 

3(3-0-0) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น )Introduction to 
Microbiology) 

3(3-0-0) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Microbiology 
Laboratory) 

1(0-3-0) 

แกน 1301 333 จักรกลการเกษตร(Agricultural Mechanics) 3(2-3-0) 
ชีพบังคับ 1202 211      กีฏวิทยาเบื้องต้น  (Introduction to 

Entomology) 
3(2-3-4) 

หรือ   
1202 212     โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 

Pathology) 
3(2-3-4) 

1201 240 พืชไร่เศรษฐกจิ(Economic Field Crops) 3(3-0-6) 
ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชไร่  
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 1              
(Statistical Methods for Agricultural 
Research I) 

3(3-0-6) 

1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  
(Management and developing the farm 
economy) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1201 330 การปรับปรงุพันธ์ุพืชเบือ้งต้น (Introduction 
to Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 320  สรรีวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
ชีพเลือก 12xx  xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร่ 1 วิชา   3 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx  xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือ

สังคมศาสตร์ 1 วิชา   
3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1200 472     หลักการส่งเสริมการเกษตร (Principles of 
Agricultural Extension ) 

3(3-0-6) 

หรือ   
1200 473     การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อพฒันาการเกษตร 
(Working with Farmers through Group 
Process for  Agricultural Development)                                                                           

3(3-0-6) 

ชีพเลือก 12xx xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร่ 1 วิชา   3 หน่วยกิต 
ชีพบังคับ 1201 321 สรรีวิทยาของพืชไร่ (Field Crops 

Physiology) 
3(2-3-4) 

1201 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2 
(Statistical Methods for Agricultural 
Research II) 

3(2-3-4) 

1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชไร ่(Seed Technology 
in Agronomy) 

3(2-3-4) 

ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ 1 วิชา   

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชไร ่
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 4 (Forth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1201 483 ปัญหาพิเศษ  (Special Problems) 3(0-9-0) 
1201 202 ฝึกงาน   2  (Field Work II) 1(0-6-0) 

ชีพเลือก 12xx   xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร่ 2 วิชา   6 หน่วยกิต 
เลือกเสร ี Xxxx   xxx วิชาเลือกเสร1ี วิชา 3 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx  xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 1 วิชา   3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1201 480 สัมมนา   (Seminar) 1(1-0-2) 
ชีพเลือก 12xx  xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร่ 2  วิชา   6 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx  xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 1 วิชา   3 หน่วยกิต 
เลือกเสร ี Xxxx  xxx วิชาเลือกเสร1ี วิชา 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 13 หน่วยกิต (Credits) 
 
รวมท้ังสิ้น 140 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน  
สหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี (1 First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction to 
Biology I) 

3(3-0-3) 

1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1 
(Introduction to Biology Laboratory I) 

1(0-3-1) 

1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-3) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-1) 

104 1101  คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-3) 
ศึกษาทั่วไป 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

(Thai Language Arts) 
2(2-0-4) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 
I) 

3(3-0-6) 

1439 100 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ (Exercise for 
Health)  

1(0-2-1) 

หรือ   
1439 101  กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)   

แกน 1200 101 ฝึกงาน เกษตรศาสตร์  1   (Agriculture Field 
Work I) 

1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 (Fundamentals of 
AgricultureI) 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)  
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction to 
Biology II) 

3(3-0-3) 

1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2  
(Introduction to Biology Laboratory II) 

1(0-3-1) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-1) 

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรบันักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics Laboratory for Science 
Students) 

1(0-3-0) 

แกน 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์     (2 Agriculture Field 
Work II) 

1(0-6-0) 

1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 (Fundamentals of 
Agriculture II) 

2(2-0-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 
II) 

3(3-0-6) 

Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์ 1 วิชา  

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน  
แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

แกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial 
Economics ) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  (Fundamentals of 
Soil Science) 

3(2-3-4) 

1202 211 
 

กีฏวิทยาเบื้องต้น (Introduction to 
Entomology) 

 

หรือ   
1202 212 โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 

Pathology) 
3(2-3-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   
(Academic English) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Genetics) 

3(3-0-0) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction 
to Genetics Laboratory) 

1(0-3-1) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to 
Microbiology) 

3(3-0-0) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction 
to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

แกน 1301 333 จักรกลการเกษตร(Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
ชีพบังคับ 1202 212 

 
โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 
Pathology)   

3(2-3-4) 

หรือ   
1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น (Introduction to 

Entomology 
 

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 
 

Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์ 1 วิชา  

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน  
แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 1 (Statistical 
Methods for Agricultural Research I) 

3(3-0-6) 

1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  
(Management and developing the farm 
economy) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1202 320 สรรีวิทยาของพืช   (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
1202 231 หลักการขยายพันธ์ุพืช (Principle of Plant 

Propagation) 
3(2-3-4) 

1202 330 การปรับปรงุพันธ์ุพืชสวน (Horticultural 
Crop Breeding) 

3(2-3-4) 

ชีพเลือก 12xx xxx   วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 2 วิชา   6 หน่วยกิต 
รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2  (Statistical 
Methods for Agricultural Research II) 

3(2-3-4) 

1200 472     หลักการส่งเสริมการเกษตร (Principles of 
Agricultural Extension) 

3(3-0-6) 

หรือ   
1200 473     การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อพฒันาการเกษตร 
(Working with Farmers through Group 
Process for  Agricultural Development)                                                                           

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชสวน                            
(Seed Technology in Horticulture) 

3(2-3-4) 

ชีพเลือก 12xx xxx    วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 2 วิชา  6 หน่วยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร(Agribusiness) 3(3-0-6) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 
(Preparation of Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 22 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน  
แผนสหกิจศึกษา* 

ชั้นปีท่ี 4 (Forth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1202 485 สหกจิศึกษา 
(Cooperative  Education)    

6(0-36-0) 

 
รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits) 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1202 480  สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
ชีพเลือก 12xx  xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 1 วิชา 

(Elective) 
3 หน่วยกิต 

ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ

สังคมศาสตร์ 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 

เลือกเสร ี Xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
 

* หมายเหตุ  นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถสลับแผนการเรียนในช้ันปีที่  4 ระหว่างภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย 
รวมหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน 
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี (1 First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction to Biology 
I) 

3(3-0-3) 

1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1 
(Introduction to Biology Laboratory I) 

1(0-3-1) 

1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-3) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-1) 

104 1101  คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-3) 
ศึกษาทั่วไป 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

(Thai Language Arts) 
2(2-0-4) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
1439 100 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ (Exercise for 

Health)  
1(0-2-1) 

หรือ   
1439 101  กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)   

แกน 1200 101 ฝึกงาน เกษตรศาสตร์  1  ((Field Work 
(Agriculture) I) 

1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 (Fundamentals of 
AgricultureI) 

2 (2-0-4) 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)  
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction to 
Biology II) 

3(3-0-3) 

1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2  
(Introduction to Biology Laboratory II) 

1(0-3-1) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                           

(Organic Chemistry Laboratory) 
1(0-3-1) 

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรบันักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics Laboratory for Science 
Students) 

1(0-3-0) 

แกน 1200 102 ฝึกงาน เกษตรศาสตร์     (2 (Field Work 
(Agriculture) II)) 

1(0-6-0) 

1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 (Fundamentals of 
Agriculture II) 

2(2-0-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 
II) 

3(3-0-6) 

Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์ 1 วิชา  

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน 
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

แกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial 
Economics ) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  (Fundamentals of 
Soil Science) 

3(2-3-4) 

1202 211 
 

กีฏวิทยาเบื้องต้น (Introduction to 
Entomology)  

3(2-3-4) 

หรือ   
1202 212 โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 

Pathology) 
3(2-3-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   
(Academic English) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Genetics) 

3(3-0-0) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction 
to Genetics Laboratory) 

1(0-3-1) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to 
Microbiology) 

3(3-0-0) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction 
to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

ชีพบังคับ 1202 211 
 

กีฏวิทยาเบื้องต้น (Introduction to 
Entomology)  

3(2-3-4) 

หรือ   
1202 212 โรคพืชวิทยาเบือ้งต้น (Elementary Plant 

Pathology) 
3(2-3-4) 

1301 333 จักรกลการเกษตร(Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
(English for Science and Technology) 

  3(3-0-6) 
 

Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์ 1  วิชา  

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน  
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร1 (Statistical 
Methods for Agricultural Research I) 

3(3-0-6) 

1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  
(Management and developing the farm 
economy) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1202 320 สรรีวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
1202 330 การปรับปรงุพันธ์ุพืชสวน (Horticultural 

Crop Breeding) 
3(2-3-4) 

1202 231 หลักการขยายพันธ์ุพืช (Principle of Plant 
Propagation) 

3(2-3-4) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1202 301 ฝึกงาน 1 (Field Work  I)  1(0-6-4) 

ชีพเลือก 12xx xxx       วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 1 วิชา  3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1200 472 หลักการส่งเสริมการเกษตร (Principle of 
Agricultural Extension)    

3(3-0-6) 

หรือ   
1200 473         การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อพฒันาการเกษตร(Working with Farmers 
through Group Process for Agri. 
Development ) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2 (Statistical 
Methods for Agricultural Research II) 

3(2-3-4) 

1202 302 ฝึกงาน 2 (Field Work  II)  1(0-6-0) 
1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืชสวน (Seed 

Technology in Horticulture) 
3(2-3-4) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1202 481 ปัญหาพิเศษ 1 (Special Problem I) 1(0-3-6) 

ชีพเลือก 12xx xxx        วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 1วิชา  3 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 17 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกพืชสวน  
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 4 (Forth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1202 482 ปัญหาพิเศษ 2 (Special Problem II) 2(0-6-4) 

ชีพเลือก 12xx xxx         วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx  วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิทยาศาสตร์  3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 11 หน่วยกิต (Credits) 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1202 480  สัมมนา (Seminar)   1(1-0-2) 
ชีพเลือก 12xx xxx        วิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 2 วิชา  6 หน่วยกิต 
เลือกเสร ี Xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป Xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ

สังคมศาสตร์ 1 วิชา  
3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
 

รวมหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 140 หน่วยกิต  
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์  
แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วย

ตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction to Biology I) 3(3-0-6) 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction to 

Biology Laboratory I) 
1(0-3-0) 

1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

104 1101  คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
ศึกษาทั่วไป 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

(Thai Language Arts) 
2(2-0-4) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
1439 100 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ (Exercise for 

Health)  
1(0-2-1) 

หรือ   
1439 101  กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)   

แกน 1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์  (1 Agriculture Field Work 
I) 

1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 (Fundamentals of 
Agriculture I) 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 71 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)  
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 
 

1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction to 
Biology II) 

3(3-0-6) 

1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction 
to Biology Laboratory II) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรบันักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics Laboratory for Science 
Students) 

1(0-3-0) 

แกน 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์  2   (Agriculture Field 
Work II) 

1(0-6-0) 

1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 (Fundamentals of 
Agriculture II) 

2 (2-0-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 
II) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ 1   วิชา   

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 
แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

แกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial 
Economics ) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์ม 1  
(Anatomy and Physiology of Farm 
Animals I)  

3(2-3-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3(3-0-6) 
xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ

สังคมศาสตร์ 1  วิชา   
3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Genetics) 

3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction 
to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น (Introduction to 
Microbiology) 

3(3-0-6) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction 
to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

ชีพบังคับ 1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)  3(3-0-6) 
1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 

2  
(Anatomy and Physiology of Farm 
Animals II) 

3(2-3-4) 

1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต   
3 หนว่ยกิต 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 
แผนสหกิจศึกษา 

ชั้นปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 1 (Statistical 
Methods for Agricultural Research I) 

3(3-0-6) 

1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  
(Management and developing the farm 
economy) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1203 323 สุขศาสตรส์ัตว์ (Animal Health) 3(2-3-4) 
1203 330 
 

การปรับปรงุพันธ์ุปศุสัตว์ (Livestock 
Breeding and Improvement) 

3(3-0-6) 
 

1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied Animal 
Nutrition) 

3(3-0-6) 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied 
Animal Nutrition Laboratory) 

1(0-3-0) 

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
(English for Science and Technology) 

  3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2   
(Statistical Methods for Agricultural 
Research II) 

3(2-3-4) 

แกน 1200 472 หลักการส่งเสริมการเกษตร (Principle of 
Agricultural Extension)    

3(3-0-6) 

หรือ   
1200 473         การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อพฒันาการเกษตร (Working with 
Farmers through Group Process for  
Agricultural Development)                                                                           

3(3-0-6) 

ชีพเลือก 12xx xxx   วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

เลือกเสร ี xxxx xxx วิชาเลือกเสร ี1 วิชา 3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 
แผนสหกิจศึกษา* 

ชั้นปีท่ี 4 (Forth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of 
Cooperative  Education)    

1(1-0-6) 

1203 485 สหกจิศึกษา 
(Cooperative  Education)    

6(0-36-0) 

รวม (Total) 7 หน่วยกิต (Credits) 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1202 480  สัมมนา  (Seminar) 1(0-6-0) 
ชีพเลือก 12xx xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร ์  8 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต   
3 หนว่ยกิต 

xxxxxxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์ 1  วิชา   

3 หน่วยกิต 
 

เลือกเสร ี xxxx xxx วิชาเลือกเสร ี1 วิชา 3 หน่วยกิต 
รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 

 
* หมายเหตุ  นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถสลับแผนการเรียนในช้ันปีที่ 4 ระหว่างภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย 
 
รวมหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์  
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction to 
Biology I) 

3(3-0-6) 

1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1 (Introduction 
to Biology Laboratory I) 

1(0-3-0) 

1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

104 1101  คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
ศึกษาทั่วไป 1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 

(Thai Language Arts) 
2(2-0-4) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English 
I) 

3(3-0-6) 

1439 100 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ (Exercise for 
Health)  

1(0-2-1) 

หรือ   
1439 101  กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)   

แกน 1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์  (   1 Agriculture Field 
Work I) 

1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 (Fundamentals of 
Agriculture I) 

2 (2-0-4) 

           รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)  
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction to 
Biology II) 

3(3-0-6) 

1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2 (Introduction 
to Biology Laboratory II) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรบันักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกสส์ าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 
(Physics Laboratory for Science 
Students) 

1(0-3-0) 

แกน 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์  2   (Agriculture Field 
Work II) 

1(0-6-0) 

1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 (Fundamentals of 
Agriculture II) 

2 (2-0-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English 
II) 

3(3-0-6) 

xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ 1   วิชา   

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry 

Laboratory) 
1(0-3-0) 

แกน 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial 
Economics ) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์ม 1  
(Anatomy and Physiology of Farm 
Animals I)  

3(2-3-4) 

ศึกษาทั่วไป 1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3(3-0-6) 
Xxxx xxx   เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ

สังคมศาสตร์ 1  วิชา   
3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

พื้นฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
Genetics) 

3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction 
to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้งต้น (Introduction to 
Microbiology) 

3(3-0-6) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction 
to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

ชีพบังคับ 1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 
1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงใน

ฟาร์ม 2  
(Anatomy and Physiology of Farm 
Animals II) 

3(2-3-4) 

แกน 1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต   
3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

แกน 1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 1 (Statistical 
Methods for Agricultural Research I) 

3(3-0-6) 

ชีพบังคับ 1200 300   การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  
(Management and developing the farm 
economy) 

3(3-0-6) 

1203 323 สุขศาสตรส์ัตว์ (Animal Health) 3(2-3-4) 
1203 330 
 

การปรับปรงุพันธ์ุปศุสัตว์ (Livestock 
Breeding and Improvement) 

3(3-0-6) 
 

1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied Animal 
Nutrition) 

3(3-0-6) 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied 
Animal Nutrition Laboratory) 

1(0-3-0) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1203 201 ฝึกงาน 1    (Field Work I) 1(0-6-0) 

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรบัสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
(English for Science and Technology) 

 3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 
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ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการรณ์
วิชาชีพ 

1203 202 ฝึกงาน   2 (Field Work  II)  1(0-6-0) 

ชีพบังคับ 1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 2    
(Statistical Methods for Agricultural 
Research II   

3(2-3-4) 

แกน 1200 472      หลักการส่งเสริมการเกษตร  
(Principle of Agricultural  Extension)   

3(3-0-6) 

หรือ   
1200 473      การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อพฒันาการเกษตร 
(Working with Farmers through Group 
Process for  Agricultural Development)                                                                           

3(3-0-6) 

ชีพเลือก 12xx xxx        วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร ์  8 หน่วยกิต 
เลือกเสร ี xxxx xxx วิชาเลือกเสร ี1 วิชา 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 
แผนปกติ 

ชั้นปีท่ี 4 (Forth Year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1203 483 ปัญหาพิเศษ 3 
(Special Problems  III) 

3(0-9-0) 

ชีพเลือก 12xx xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร ์      8 หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxx xxx เลือกเรียนวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ

สังคมศาสตร์ 1  วิชา   
3 หน่วยกิต 

xxxx xxx   เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
3 หน่วยกิต   

3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 17 หน่วยกิต (Credits) 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิตั-ิศกึษาด้วยตนเอง) 

ชีพบังคับ 1203 480  สัมมนา  (Seminar) 1(0-6-0) 
ชีพเลือก 12xx xxx วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร์   6 หน่วยกิต 
เลือกเสร ี xxxx xxx วิชาเลือกเสร1ี วิชา 3 หน่วยกิต 

รวม (Total) 10 หน่วยกิต (Credits) 
 
รวมหน่วยกิตท้ังหลักสูตร 140 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1)  กลุ่มวิชาภาษา 
 1.1)  กลุ่มวิชาภาษาไทย 

1411 101  ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3-0-6)  
  (Thai  Language and  Communication)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี     
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

             ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดและน าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมี
ระบบและมีตรรกวิจารณ์ 

Thai language skills to express ideas and present issues systemically and 
logicall 

 
1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย       2(2-0-4)   
 (Thai  Language Arts)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี     
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)            : ไม่มี  

            ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสทิธิภาพและมศิีลปะ ทั้งทักษะการรบัสารและทักษะ
การสง่สาร 

Skills in using the Thai language proficiently and artfully in both sending 
and receiving messages 

 
 1.2)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6)    
 (Foundation English I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี     
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)            : ไม่มี  

             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  มุ่งเน้นใหผู้้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน 

English for communicative purposes focusing on developing listening, 
speaking, reading, and writing skills 
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1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6)    
 (Foundation English II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันในระดับทีสู่งข้ึน  โดยมุ่งเน้นทักษะการฟงั  
การพูด  การอ่าน และการเขียน 
              English for communicative purposes at a higher level focusing on listening, 
speaking, reading, and writing skillslls 
 
1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6)    
 (Academic English )     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เน้นทกัษะการอ่านทางวิชาการ  และการพูด การ
เขียนสรปุเรื่องที่อ่านได้   
 English for communication in academic contexts focusing on academic 
reading and summarizing in both written and oral forms 

 
1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6)    
 (English for Science and Technology)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1421 208  ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

           ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยเน้นการอ่านเพื่อการ
วิเคราะห์ การอภิปรายประเด็นส าคัญและการน าเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ  
 Academic English in science and technology contexts with an emphasis on 
reading for analyzing, discussing key issues and presenting academic opinions 
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2)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต   3(3-0-6)    
 (Environment and Life)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  

              ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ อม  
ความเข้าใจและกรอบความคิดในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  แหล่งข่าวสารด้าน
สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความส าคัญของระบบนิเวศ  
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม    
แนวทางการจัดการปัญหาสิง่แวดล้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาที่ยั่งยืน  
กฎหมายสิง่แวดล้อม  บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม   
 Integrated  relationship between disciplines  in environmental  science; 
current understandings  and conceptual  frameworks in studying  of  environment 
and  human life; informational resources about environment; relationship 
between  human,  society and environment; importance  of  ecosystems; natural  
resources and  biodiversity; current status of natural  resources consumption;  
impact of technology on environment; scientific approaches to management of 
environmental problems; sustainable  development; environmental  laws; roles of 
youth  in environmental  management 
 
1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
 (Mathematics and Computers in Daily Life)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

             การจ าแนกประเภทของคณิตศาสตร์ จ านวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์  
การใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์   การแกป้ัญหาด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น  สถิติในชีวิตประจ าวัน  การท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน  การใช้
อินเตอรเ์น็ตอย่างมีประสทิธิภาพ 
 Classification  of  mathematics; number and symbol;  mathematical  
structure; mathematical  reasoning; problem solving  using  mathematical  
methods;  mathematics and other  sciences;  statistics in daily life; how the 
computer work;  using computer in workplace; efficiently use of the internet 
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1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย  3(3-0-6)    
 (Age - appropriated  Health  Care)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)            : ไม่มี  

           สรีระวิทยาและกายวิภาคของเพศชายและหญิง  การก าเนิด  พัฒนาการและความผิดปกติ
ของทารกในครรภ์  การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของหญิงตั้งครรภ์  การดูแลสุขภาพและ
โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์  โภชนาการและวัคซีนส าหรับทารกและเด็ก  จิตวิทยาพัฒนาการ  
วิกฤตการณ์และการดูแลด้านสุขภาพของวัยรุ่น  การคุมก าเนิด  โรคติดเช้ือทางระบบสืบพันธ์ุและ
การปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันโรค  ภาวะการมีบุตรยากและวิธีการแก้ปัญหา  การเปลี่ยนแปลงทาง
สรีระวิทยาของหญิงสูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยทอง  การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ   
 Physiology  and  anatomy  of  males  and  females; birth; prenatal 
developments and defects;   physiological  changes  during  pregnancy; health  care  
and  nutrition  during  pregnancy; nutrition  and  vaccination  for  infants  and  
children; developmental  psychology; crisis  and  health  care  in adolescent;  birth  
control; sexually transmitted  diseases  and  prevention; infertility  and  treatment; 
physiological  changes in post-menopausal women; health  care  for the elderly 
 
1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    
 (Drugs in Daily Life)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

           พฤติกรรมการใช้ยาในสังคมไทย  สิทธิของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับยา  แนวความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสมในสังคมไทย              
ผลไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
           Behavior of  drug  consumption  in Thai society; consumer rights about drug; 
concept of dietary supplement products and appropriate drug use;  inappropriate 
drug use in Thai society; adverse effects  of  drugs 
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3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพลศึกษา 
 3.1)  กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล 3(3-0-6)    
 (Man and Reasoning)           

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

           ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตผุล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตผุล การประเมิน
การอ้างเหตผุล   ข้อบกพร่องของการใช้เหตผุล   การอ่านเชิงวิพากษ์บทความ 
 Relationship between man and reason; characteristics and patterns of 
reasoning; assessment of reasoning; logical fallacies; critical reading of articles 

 

1432 101 วัฒนธรรมไทย   3(3-0-6)    
 (Thai  Culture)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)          : ไม่มี  

            พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญา
ของไทย  หัวข้อที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในปัจจุบัน  

Development of Thai society and culture; analytical tools from the Thai 
intellectual heritage; selected topics of interest related to alternative solutions 
amidst social, economic, and cultural changes 
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1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์ 3(3-0-6)    
 (Arts  for Emotional  Refinement)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

  ความเป็นมาและลกัษณะของศิลปะในแขนงต่าง ๆ ทัง้ที่เปน็ศิลปวัตถุและศิลปะ
เคลื่อนไหวซึง่มบีทบาทในการช่วยพัฒนาอารมณ์  การใช้ศิลปะเพือ่สง่เสรมิการแสดงออกแหง่ตน
ที่สร้างสรรค์อันจะน าไปสู่การพัฒนาอารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุนทรียภาพทางศิลปะ   

  General backgrounds and aspects of arts in various forms including 
artistic artifacts and dynamic arts encouraging emotional refinement; use of arts 
in creative self-expression lending to emotional refinement, social intelligence 
and intellectual for  improvement quality of life which forming spiritual uplift and 
aesthetics 

 
 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต  3(3-0-6)    
 (Music and  Life)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

  องค์ประกอบของดนตร ี ความสัมพันธ์ของดนตรทีี่มีต่อมนษุย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่
ของดนตรีทีม่ีต่อวิถีชีวิตและสังคม   

      Elements of music; relationships between music and human life; purposes 
and roles of music in human lifestyles and society 
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 3.2)  กลุ่มสังคมศาสตร์ 

1441 100 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)    
 (Man and Society)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)            : ไม่มี  

  มิติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยา ชาตินิยม บริโภคนิยมกับโลกา              
ภิวัตน์ ชนช้ัน เพศ  สถานะ ปัญหาการเมืองไทย 

Dimensions of social sciences and science; sociology; nationalism; 
consumerism and globalization; class; gender; status; Thai political problems 
 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย  3(3-0-6)    
 (Contemporary  Culture)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)          : ไม่มี  

            มโนทัศน์ของวัฒนธรรม    การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย  โครงสร้างและอ านาจ
ของวัฒนธรรม  ทั้งระดับสังคมไทยและสังคมโลก  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใน
เรื่องโลกาภิวัตน์  รัฐชาติ  ชาติพันธ์ุ  ความเช่ือศาสนาและเพศ   
 Cultural concepts;  analysis of contemporary cultural phenomena; 
cultural structures and powers in Thai society and global society; analysis of 
cultural relationships concerning  issues such as globalization, nation state, 
ethnicity, religious  beliefs and gender 

 
 
1443 200 กฎหมายกับสังคม       3(3-0-6)    
 (Law and Society)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)          : ไม่มี  

  แนวคิด ทฤษฎี บทบาท ภาระหน้าที่และประเภทของกฎหมาย องค์กรทีเ่กี่ยวข้องกับ
กฎหมาย การจัดท ากฎหมาย กฎหมายกบัการควบคุมสงัคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม  การบังคับใช้กฎหมายในสังคม 

Concepts, theories, roles, functions, and types of laws; legal organizations; 
lawmaking; law and social control; law and social change social; law enforcement 
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1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต  3(3-0-6)    
  (Art of Living)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

            มนุษย์กับการคิด  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวและสังคม การท างานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์
และการสื่อสาร  

Man and thinking; understanding of self and others; roles, duties and 
responsibilities in family and society; teamwork, personality and social etiquettes; 
interpersonal relationships and communication 
 
1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร  3(3-0-6)    
  (Man and  Communication)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

  ความส าคัญและความจ าเป็นของการสือ่สาร กระบวนการ  องค์ประกอบและรปูแบบ
ในการสื่อสารของมนุษย์โดยเน้นทีห่น้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่  การสืบค้น
และการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
             Importance and need for communication; processes, elements  and 
forms of human communication with an emphasis on functions and roles of 
communication in modern society; search and utilization of information for 
communicative purpos 
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1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม ่ 3(3-0-6)    
 (Modern  Business  Management)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

  ศาสตร์แห่งการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์  การ
จัดการองค์กร  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การเงิน   การบัญชี  ภาษี  ธุรกิจระหว่างประเทศ  การบริหารความเสี่ยง  การประยุกต์เพื่อการ
วิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจ 

 Science of management; concepts; theories and practice in economics; 
organization  management; human resources management; marketing; efficiency 
and effectiveness improvement; finance; accounting; taxation; international 
business; risk management; application for business  analysis and decision  
making 
 

 

 3.3)  กลุ่มพลศึกษา 
1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 
 (Exercise for Health)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

  ประโยชน์ ข้ันตอน และข้อควรระวังในการออกก าลังกายประเภทต่างๆ  การทดสอบ
สมรรถภาพด้วยตนเอง 

Benefits, steps, and cautions concerning different types of exercises; self 
efficacy assessment 

 
1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 
 (Sports  for  Health)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)          : ไม่มี  

  ทักษะพื้นฐาน  กฎ  กติกา วิธีการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ    
  Different types of sports in terms of basic skills, rules and regulations, 

playing instructions and competitions 
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  ข.   หมวดวิชาเฉพาะ 
              1.) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1102 104 เคมีท่ัวไป    3(3-0-3) 3(3-0-6) 
 (General Chemistry)        

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :   ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
โครงสร้างอะตอม ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ เทอร์โมไดนามิก เคม ี จลนศาสตรเ์คมี 

สมดุลเคม ีกรด-เบส ไฟฟ้าเคม ี
Basic concept of atomic structure; solid; liquid; gases; chemical 

thermodynamic; kinetics; acid-base and electrochemistry 
 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-3) 
 (General Chemistry Laboratory)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :   ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  1102 104 เคมีทั่วไป  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  1102 104  เคมีทั่วไป 
Laboratory work designed to accompany General Chemistry (1102 104)  

 
1104 101 คณิตศาสตร์ท่ัวไป       3(3-0-6) 
 (General Mathematics)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีทบทวนบททวินาม ฟังก์ช่ัน และกราฟ เรขาคณิต

วิเคราะห์ในระนาบเมตริกซ์ ตัวก าหนดและการประยุกต์กับระบบสมการเชิงเส้น ลิมิต ความ
ต่อเนื่อง อนุพันธ์ ผลต่างอนุพันธ์ และอินทริกรัล ของฟังก์ช่ันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริงและการ
ประยุกต์ 

Mathematical induction; binomial theorem; functions and graphs; 
analytical plane geometry; matrices; determinants and their application to linear 
equations; limits; continuity; derivatives; differentials and applications; integrations 
and applications 
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1101 115 ชีววิทยาเบ้ืองต้น 1 3(3-0-6) 
 (Introduction to Biology I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยา

เบื้องต้น 1 
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
             หลักการของสิ่งมีชีวิตได้แก่ ลักษณะของสิ่งมีชีวิต องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี 
โครงสร้างและการท างานของเซลล์  การถ่ายทอดลักษณะ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
หลักการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต การจัดจ าแนกพืช ตลอดจนกล่าวถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยา กาย
วิภาค การท างานและการเจริญเติบโตของพืช 
             Principles of life including the characteristics of living things; the 
chemical compositions; cell structures and functions; the continuity of life; the 
biodiversity; plant anatomy; morphology and physiology 

 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น 1 1(0-3-3) 
 (Introduction to Biology Laboratory I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

             ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชา 1101 111 ชีววิทยาทั่วไป 1 
             Laboratory work designed to accompany Biology I (1101 151) 

 
1101 117 ชีววิทยาเบ้ืองต้น 2 3(3-0-6) 
 (Introduction to Biology II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 

2 
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
              การจัดจ าแนกอาณาจักรสัตว์ ลักษณะส าคัญของเนื้อเยื่อแต่ละชนิด การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของตัวอ่อน การท างานและลักษณะการวิภาคของอวัยวะและระบบต่างๆ 
พฤติกรรม การจัดระเบียบสังคมของสัตว์ ระบบนิเวศ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
              Animal classifications animal tissues; embryo development; organs and 
organ systems; animal behavior; ecosystems and evolution 
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1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น 2 1(0-3-3) 
 (Introduction to Biology Laboratory II)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 116 ชีววิทยาเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              ปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกบัวิชา 1101 113 ชีววิทยาทั่วไป 2 
             Laboratory work designed to accompany Biology II (1101 153) 
 
1101 200 ชีวเคมี 3(3-0-6) 
 (Biochemistry)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 113 ชีววิทยา 2 
1102 110 เคมีอินทรีย ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 201  ปฏิบัตกิารชีวเคม ี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของ ชีวโมเลกุลซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิปิด
โปรตีน  และกรดนิวคลีอิค รวมทั้งเอ็นไซม์ วิตามิน โคเอ็นไซม์และฮอร์โมน หลักการทั่วไปของ   
เมแทบอลิสม 

      Physical and biological properties of biomolecules including 
carbohydrates; lipids; proteins; nucleic acids; enzymes; vitamins; coenzymes; and 
hormones. Basic concepts in metabolism including generation of metabolism 
energy from degradation of biomolecules; photosynthesis; biosynthesis of 
biomolecules; gene expression and regulation of metabolism 
 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-3) 
 (Biochemistry Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 113 ชีววิทยา 2 
1102 110 เคมีอินทรีย ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 200 ชีวเคมี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  

                 ปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาชีวเคมี 1101 200 
     Laboratory work designed to accompany Biochemistry (1101 200) 
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1101 220  พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Genetics)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 

 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
      การถ่ายทอดลักษณะในส่วนที่เกี่ยวกับเซลล์และโมเลกุล การถ่ายทอดลักษณะของ
เมนเดล สารพันธุกรรม ลักษณะและการท างานของยีน ความส าคัญของยีนในสังคม รากฐานของ
ความแตกต่างในลักษณะต่างๆ ตลอดจนวิวัฒนาการทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 

Heredity characteristics transferred at the cellular and molecular level; 
medelian inheritance and its cytological basis; genetic material; characteristics 
and functioning of genes; the importance of genes to a population; the genetic 
roots of variation; including the genetic evolution of life 
 
1101 221  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 1(0-3-3) 
 (Introduction to Genetics Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              วิธีและกฎเกณฑ์การถ่ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในแมลงหว่ี การผสมที่
พิจารณาในลักษณะเดียว และการผสมที่พิจารณาลักษณะการแบ่งเซลล์ การศึกษาเรื่องคาริโอ
ไทป์ของพืช และสัตว์ การทดสอบเพื่อแสดงถึงการผ่าเหล่าในสิ่งมีชีวิต และการแปรผันที่เกิดข้ึน
ในแต่ละตัวและที่เกิดข้ึนกับกลุ่มของสิ่งมีชีวิต 
     Methods and principles in the transmission of hereditary characteristics; 
especially as they relate to monohybrid and dihybrid crosses in the Drosophia. 
Cell division; study of chromosomes and karyotypes in plant and animal cells. 
Testing for mutations and variation as they occur in individuals and populations 
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1101 250   จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  (Introduction to Microbiology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 251 ปฏิบัติการจลุชีววิทยา
เบื้องต้น 

 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
               ศึกษาเกี่ยวกับหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์ ศึกษารูปร่างลักษณะสรีรวิทยา 
เมตาบอลิสมการสืบพันธ์ุ  พันธุกรรมและการเจริญของจุลินทรีย์ การจ าแนกจุลินทรีย์ออกเป็น
หมวดหมู่และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หาชนิดของจุลินทรีย์ หลักการท าลายจุลนิทรยี์
โดยวิธีการทางเคมีและฟิสิกส์   ทฤษฎีและขบวนการเกี่ยวกับการติดเช้ือและภูมิคุ้มกัน เลือกศึกษา
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร น้ า นม ดินและของเสียต่างๆ 
  Principles and functioning of the microscope: morphology; physiology; 
metabolism; reproduction; genetics and growth in microorganism, classifications 
and principles of identification, principles of microbial destruction through 
chemical and physical means, theories and processes of infection and immunity, 
selected aspects of microorganisms in industry; food; water; milk; soil and various 
types of sewage 
 
1101 251  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น 1(0-3-3) 
  (Introduction to Microbiology Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต้น  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              แนะน าการใช้กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ เทคนิคต่างๆ ที่จ าเป็นในการศึกษาทางจุล
ชีววิทยา ศึกษาถึงลักษณะ โครงสร้างรูปร่างของจุลินทรีย์  โดยการย้อมสีวิเคราะห์หาชนิดของ
จุลินทรีย์เบื้องต้น การยับยั้งหรือท าลายจุลินทรีย์โดยวิธีทางฟิสิกส์และเคมี ศึกษาถึงการแยกเนื้อ 
การเพาะเลี้ยง และการส ารวจหาจ านวน จุลินทรีย์ในอาหาร น้ า นม ดินและน้ าทิ้ง 

              Introduction to the microscope and other equipments and techniques 
used in the study of microbiology, identifying microorganism types through 
examined structure and morphology and through staining techniques, inhibition 
and destruction of microorganisms through chemical and physical means, isolating 
microbes; microbial cultures; and determining the number of microbes in food; 
water; milk; dirt and liquid sewage. 
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1102 110 เคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Organic Chemistry)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 102 เคม ี2                                                                  
หรือ 1102 104 เคมีทั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              สเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์  กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ส าคัญของสารประกอบ
ประเภทต่างๆ ได้แก่ ปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยาการก าจัด ปฏิกิริยาเพิ่มกลุ่มทั้งแบบนิวคลิโอฟิลลิค
และอิเลคโตรฟิลลิค การสังเคราะห์สารอินทรีย์  การจัดโมเลกุลใหม่ของสารอินทรีย์ กลไกการ
เกิดปฏิกิริยาที่เนื่องจากแสง 

      Stereochemistry of organic molecules. Reaction mechanisms of organic 
compounds: substitution reactions; elimination reactions; additional reactions 
including nucleophillic and electrophillic types.  Organic synthesis. Molecular 
rearrangements and photochemistry 
 
1102 111  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-3) 
 (Organic Chemistry Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1102 110  เคมีอินทรีย ์  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              เทคนิคเบื้องต้นของการแยกสาร และการท าให้สารอินทรีย์บริสุทธ์ิ การทดสอบ
คุณสมบัติที่ส าคัญของสารอินทรีย์ 
     Basic techniques in chemical separation; purification and testing of the 
chemical properties of organic molecules    

 
1103 104      ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6)      
 (Physics for Science Students)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1103 119 ปฏิบัติการฟิสกิสส์ าหรับ

นักศึกษาวิทยาศาสตร ์
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
    พื้นฐานกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นกลและ

เสียง ไฟฟ้าและแมเ่หล็ก คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าและแสง 
Basics of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, wave 

mechanics and sounds, electricity and magnetisms, electromagnetic waves and 
optics 
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1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1(0-3-3) 
 (Physics Laboratory for Science Students)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1103 104  ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา

วิทยาศาสตร ์
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ปฏิบัติการพื้นฐานกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและเทอรโ์มไดนามิกส์ 

คลื่นกลและเสียง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้าและแสง 
Basic laboratory of mechanics, fluid mechanics, heat and 

thermodynamics, wave mechanics and sounds, electricity and magnetisms, 
electromagnetic waves and optics 
 
1200 260 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 1 3(3-0-6)  
 (Statistical Methods in Agricultural Research I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

    ความหมายและประโยชน์ของสถิติในชีวิตประจ าวันและการวิจัยด้านการเกษตร   
การค านวณและแปลผลค่าต่างๆ ทางสถิติ   การสุ่มตัวอย่าง   การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง   
การกระจาย   ความน่าจะเป็น   การเลือกใช้ค่าสถิติให้เหมาะสมกับลักษณะของตัวแปร   การ
ประมาณค่า   การทดสอบสมมุติฐาน   การเปรียบเทียบสองตัวแทน   การใช้ไค -สแควร์   การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน   หลักการทดลองทางการเกษตร   การวางแผนการทดลองแบบแจก
แจงทางเดียว   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย   การแปลผลและสรุปผลการทดลอง 

Meaning and useful of statistics in daily life and agricultural research,  
calculation and interpretation of statistical results data and measurement, 
sampling technique, central and distribution  measurement, probability, 
estimation, hypothesis testing, Chi-square test, analysis of variance, principle of 
agriculture experiment, one way classification, mean comparison, interpretation 
and conclusion  
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2) วิชาแกน 
1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1  1(0-6-0) 
 (Agriculture Field Work I)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ฝึกนักศึกษาให้รู้จักและคุ้นเคยกับพืชเศรษฐกิจ ฝึกการสร้างนิสัยที่ดีในการท างานร่วมกนั
เป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคี มีวินัยและมีความรับผิดชอบ โดยให้นักศึกษาได้สัมผัสกับงานกลุ่ม
และงานส่วนตัวทางด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนวิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการเกษตรที่ส าคัญบางชนิด 

A general orientation to various economical plants, experience working in 
group and individual field work contexts including preparation and cultivation of 
economical crops; using of agricultural tools and equipments 
 
1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร ์2  1(0-6-0) 
 (Agriculture Field Work II)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

    ฝึกนักศึกษาให้รู้จักและคุ้นเคยกับสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ   ฝึกการสร้างนิสัยที่ดีใน
การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคี มีวินัยและมีความรับผิดชอบ   โดยให้นักศึกษา
ได้สัมผัสกับงานกลุ่มและงานส่วนตัวทางด้านการเลี้ยงดูสัตว์เศรษฐกิจ ตลอดจนวิธีการใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

A general orientation to various livestock, experience working in group 
and individual field work contexts including raring and management of livestock; 
using of livestock farm tools and equipments 
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1200 111 การเกษตรเบ้ืองต้น 1 2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Agriculture I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1200 101 ฝึกงาน (เกษตรศาสตร)์ 1  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความรู้พื้นฐานทางการเกษตร สภาพการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยและปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร หลักการผลิต
พืชไร่และพืชสวน 

Background information in agricultural; conditions of agricultural 
production; factor and problems related to agricultural production; economic 
and social condition of farmers; principles of agronomy and horticulture 
 
1200 112 การเกษตรเบ้ืองต้น 2 2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Agriculture II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร ์2   
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ข้อมูลและสารสนเทศการตลาดด้านการเกษตร การผลิตสัตว์ การประมง และ

อุตสาหกรรมการเกษตร ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับการเกษตร 
Information of agricultural marketing, principles of livestock and 

fisheries production, agro-industry, the relationship between science and 
agriculture 
 
1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agricultural and Agro-industrial Economics )  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหภาคเบื้องต้น  ปัญหาพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจ  พฤติกรรมผู้บริโภคด้านอุปสงค์ พฤติกรรมผู้ผลิตด้านอุปทาน  การก าหนดราคา  ตลาด
สินค้า  รายได้ประชาชาติ   การค้าระหว่างประเทศ  โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร   

The basic of microeconomics and macroeconomics; basic economy 
problem; demand; supply via customer behavior; pricing; market; national 
income; international trade;  agriculture and agro-industrial economic structure  
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1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
 (Management and developing the farm economy)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การจัดการและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ในการวางผัง การพัฒนา

พื้นที่ฟาร์ม การใช้ทรัพยากรปัจจัยการผลิต การจัดการงบประมาณและบัญชีฟาร์ม การประเมิน
และการจัดการความเสี่ยงฟาร์ม  ปัญหาข้อจ ากัดส าหรับการจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ 

Management and strategic development, according to economics 
theory, planning, resource management, budget and accounting management, 
farm evaluation and risk management, as problem and farm management 
limitations 
 
1301 333 จักรกลการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agricultural Mechanics)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการท างานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน  ชนิด และส่วนประกอบของ

เครื่องยนต์ ระบบการจุดระเบิด การจ่ายน้ ามัน เช้ือเพลิง การระบายความร้อน การดูแล
บ ารุงรักษา ตลอดจนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของแทรคเตอร์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือ 
ทางการเกษตรที่ใช้กับแทรคเตอร์ การปฏิบัติงาน การใช้งานของแทรคเตอร์ และชนิดของ
อุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่จ าเป็น 

Principle of internal combustion engines; types and components of 
engines. Ignition system; fuel distribution; ventilation and maintenance of engines. 
Information on tractors; automated implements; tractor drawn  implements; 
operation and other agricultural implements 
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1200 472 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Principles of Agricultural Extension)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาทของการสง่เสริมการเกษตรกบัการ

พัฒนาการเกษตร ลักษณะและรูปแบบของการส่งเสริมการเกษตรตอ่การพัฒนาการเกษตรและ
ชนบท การติดต่อสือ่สารและการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่องานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและ
ประเมินผลงานสง่เสรมิการเกษตร 

Principles and methods agricultural extension, roles agricultural 
extension and agricultural, development characteristic of agricultural extension at 
agricultural, development and rural communication and data gathering for 
agricultural extension, planning and evaluation agricultural extension  
 
1200 473 การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Working with Farmers through Group Process for 

Agricultural Development) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

              สถานการณ์และปัญหาของเกษตรกรและชุมชนชนบท   แนวคิดและเครื่องมือการ
พัฒนาเกษตรกรและชุมชนชนบทโดยกระบวนการกลุ่ม การเปลี่ยนกระบวนทัศน์เศรษฐกิจ
พอเพียง บัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน และการท างานเป็นกลุ่ม/องค์กรชุมชน 

  Situations and problems of farmers and rural community, approaches 
and tools for rural development through group process; paradigm shift to 
sufficiency economy; household accounting and community plan; sustainable 
agriculture; and farmers’ groups/community organizations 
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สาขาวิชาเอกพืชไร ่
แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
3) กลุ่มวิชาชีพ 
 3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-3-4) 
 (Fundamentals of Soil Science)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป                                                
1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน การก่อก าเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน 

สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน การจ าแนกประเภทและการส ารวจดิน สิ่งมีชีวิตในดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การอนุรักษ์ดิน มลพิษดินและการจัดการ 

Importance and utilization of soil resources, soil genesis and morphology, 
physico-chemical and biological soil properties, soil classification and soil survey, soil 
organisms, soil fertility, fertilizer and fertilizer use, soil conservation, soil pollution and 
its management  
 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Introduction to Entomology)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ความส าคัญของแมลง ลักษณะรูปร่าง ชีพจักร ชนิดของแมลง 

อิทธิพลและปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของแมลง บทบาทของแมลงต่อการผลิตพืชและแมลงที่มี
ประโยชน์ ตลอดจนการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

General entomology; insect importance; morphology; life cycles and types 
of insect; influence and factors affecting mass reproduction; the role of insects in 
plant production; insects which are useful for pest control  
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1202 212 โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Elementary Plant Pathology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช   กระบวนการเกิดโรคพืช   สรีระวิทยาของพืชเป็นโรค   

ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค สาเหตุโรคพืช   ชนิดโรคพืช การควบคุมโรคพืช    
Introduction to plant pathology,  mechanisms of pathogenesis,  physiology 

of infected plant, symtompatology,  plant pathogens, Diseases of plants,   plant 
diseases control   
 
1201 240 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 (Economic Field Crop)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พืชไร่เศรษฐกจิทีส่ าคัญของโลกและประเทศไทย ความส าคัญ แหลง่ปลูก สถานการณ์

การผลิตพืชไรเ่ศรษฐกจิในปัจจบุัน แนวโน้มการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในอนาคต การผลิตพืชไรเ่ศรษฐกจิ
ที่ส าคัญชนิดต่างๆ ได้แก่ ธัญพืช พืชหัว พืชวงศ์ถ่ัว พืชน้ ามัน พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน 
และพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปญัหาในการผลิต และแนวทางในการแก้ไข 

Importance of economic field crops for the world and Thailand; including 
location; production situation today and in the future, kinds of crops including cereal 
crops; tuber crops; grain legumes; oil crops; fiber crops; industrial crops; energy crops; 
and forage crops, uses; production problems; and suggestion for improving economic 
field crops  
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1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร ่ 3(2-3-4) 
 (Field Crops Physiology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรรีวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การวิเคราะห์การเจรญิเติบโตของพืช จุลอุตุนิยมวิทยาของกลุ่มพืช การแข่งขันระหว่าง

พืช อัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มพืช การกระจายคาร์โบไฮเดรตสู่ผลิตผล การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลผลิต และปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาของรายวิชา 

The process of field crop physiology; plant growth analysis; microclimate 
in plant communities; competition; rates of growth; distribution of carbohydrates in 
economic products; yield component analysis 

 
1201 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบ้ืองต้น 3(2-3-4) 
 (Introduction to Plant Breeding)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น  
หรือรายวิชาที่เทียบเท่า 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญในการปรับปรุงพันธ์ุพืช ประวัติการปรับปรุงพันธ์ุพืช การประยุกต์ใช้ความรู้

ทางพันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุพืช วิธีการคัดเลือกพันธ์ุพืชผสมตัวเองและพืชผสม ข้าม การ
ปรับปรุงพันธ์ุลูกผสม การปรับปรุงประชากรพืช เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรุงพันธ์ุพืช การ
ขยายพันธ์ุและการเก็บรักษาพันธ์ุ 

Concepts in improvement of major crop species, historically important 
breeding methods; emphasis on the application of genetic principles by means of 
plant breeding procedures; methods of selection for self-and-cross-pollinated crop; 
hybrid breeding method; plant population improvement; biotechnology for plant 
breeding; propagation and conservation 
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1201 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2  3 (2-3-4) 
 (Statistical Methods for Agricultural Research II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200  360 ส ถิติ เ พื่ อกา ร วิจั ยทา ง
การเกษตร หรือรายวิชาที่เทียบเท่า 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :   
ความหมายระเบียบวิธีการวิจัย หลักการวิจัย หลักการวางแผนการทดลอง การ

แผนการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรรวนของการทดลองที่มีการศึกษา 1 ปัจจัยและมากกว่า 1 
ปัจจัยข้ึนไป การทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การแปลผล การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย 

Concepts in research methodology, principle of research, principle of 
experimental design; experimental design and analysis of variance for one and more 
than one factor experiment; mean differential test; interpretation,  simple linear 
regression and correlation 

 
1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชไร่  3 (2-3-4) 
 (Seed Technology in Agronomy)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
แนะน า การพัฒนาของเมล็ดพันธ์ุ องค์ประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธ์ุ การงอกของ

เมล็ดพันธ์ุ การพักตัวของเมล็ดพันธ์ุ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธ์ุ การผลิตเมล็ด
พันธ์ุ การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ การรับรองเมล็ดพันธ์ุ และอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธ์ุ 

Introduction, seed development, seed components and properties, seed 
germination, seed dormancy, seed vigor and deterioration, seed production, seed 
storage, seed quality control, seed certification, and seed industry 
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1201 480 สัมมนา   1(1-0-2) 
 (Seminar)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ที่ได้

ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมช้ันปีที ่
3 ครบแล้ว 

 

การค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเขียน การอภิปราย และการเสนอแนวคิด 
ทางด้านพืชไร่ 

Research; analyses; syntheses; writing; discussion; and idea expressions in 
agronomy 
 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช  3(2-3-4) 
 (Plant Physiology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 1   

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กระบวนการและกลไกการท างานที่เกี่ยวข้องกับ การล าเลียง น้ า แร่ธาตุและสารอาหาร   

การสังเคราะห์แสง   การหายใจ   การเจริญพัฒนาตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

Processes and mechanisms; translocation of water and solutes, 
photosynthesis, respiration, growth and development; abiotic and biotic factors 
affected horticultural crops productions    
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3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1200 301 ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การจัดองค์กรธุรกิจเกษตร   การวางแผนทางด้านการผลิตทางการเกษตร การตลาด

สินค้าเกษตรควบคู่กัน   ข้อตกลงกฎหมายการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
Agricultural enterprises, planning of agricultural production; and 

agricultural marketing in parallel, trade agreement, tariff trade barriers including trade 
investment; both domestic and international business  
 
1201 200 ยางธรรมชาติ 3(2-3-4) 
 (Natural Rubber)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
บทน า  ประวัติความเป็นมา  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกยาง การ

ขยายพันธ์ุยางพารา  การกรีดยาง การผลิตและการจัดเกรดยางแผ่นและยางแท่ง การทดสอบสมบัติ
ของยางดิบ ยางธรรมชาติเกรดพิเศษ การตลาดยางพารา 

Introduction; history; plant physiology; factors affecting rubber plantation; 
rubber species reproduction; rubber tapping;  production and classification of rubber 
sheet and block rubber;  testing of raw natural rubber; special grades of natural 
rubber; rubber marketing 
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1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  3(2-3-4) 
 (Soil Fertility)  

รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน    : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :   
ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช ปริมาณและความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน  

หน้าที่ของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดและการเป็นพิษของธาตุอาหารพืช 
วิธีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลักการใช้ปูนและปุ๋ยทางการเกษตร  

Essential plant nutrients, amount and availability of nutrients in the soil, 
role of nutrients on plant growth, deficiency and toxicity of soil  nutrients to plant, 
methods of evaluating the level of soil fertility, principles of lime and fertilizer use in 
agriculture  

 
1201 332 ชีววิทยาโมเลกลุในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Molecular Biology for Crop Improvement)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม ยีน โครโมโซม และจีโนมพืช การแสดงออก

ของยีน เทคโนโลยีเกี่ยวกับรีคอมบีแนนต์ดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมในพืช พืชจ าลองพันธ์ุและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เทคโนโลยีพีซีอาร์ เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืช 

Structure and functions of genetic materials; gene; chromosome and 
plant genome; gene expression; recombinant DNA technology; plant genetic 
engineering; transgenic plants and biosafety; PCR technology; molecular markers and 
their applications for crop improvement 
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1201 341 ธัญพืช 3 (2-3-4) 
 (Cereal Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกจิของธัญพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี 

และอื่นๆ  ถ่ินก าเนิด และการกระจายพื้นทีป่ลกู พฤกษศาสตร์และการจ าแนก สรีรวิทยา วิธีการปลูก
และการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการปอ้งกันก าจัด พันธ์ุและการปรับปรุง
พันธ์ุ แนวโน้มการพัฒนาพันธ์ุและการตลาดในอนาคต การใช้ประโยชน์และการแปรรูป 

 Economic importance of cereal crops including rice; corn; sorghum; 
wheat; etc., origin and distribution, botany and classification; physiological aspects, 
method of cultivations and production practices; harvesting; disease and pest 
control; cultivar and breeding techniques; future trends in cereal breeding and 
marketing; utilization and processing of cereal crops 
 
1201 342 พืชเส้นใย 3 (2-3-4) 
 (Fiber Crops)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชเส้นใย ได้แก่ ฝ้าย ปอ ป่าน เป็นต้น ถ่ินก าเนิด และ

การกระจาย พื้นที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการ
ป้องกันก าจัด วิธีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ การตลาด ตลอดจนการแปร
รูปและการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม 

Economic importance of such fiber crops as cotton; kenaf; jute and sisal, 
origin and distribution, method of cultivation management; harvesting; disease and 
pest control; methods of fiber quality improving; cultivar and breeding techniques; 
marketing including processing and industrial uses 
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1201 343 พืชน้ ามัน 3 (2-3-4) 
 (Oil Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชน้ ามันอันได้แก่ ถ่ัวเหลือง งา ละหุ่ง ถ่ัวลิสง ปาล์ม

น้ ามัน และอื่นๆ ถ่ินก าเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติ การดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด ปัญหาต่างๆ ในการผลิต  พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ 
การตลาด การแปรรูป และการใช้ประโยชน์พืชน้ ามันที่ส าคัญทางอุปโภคและบริโภค แนวโน้มการผลิต
ในอนาคต 

Economic importance of such oil crops as soybeans; sesames; caster 
bean; peanuts; etc., origin; distribution, methods of cultivation; management; 
harvesting; disease and pest control; various problems in production; cultivar and 
breeding techniques; marketing; processing; utilization of oil crops for consumer 
products; trends in future production 
 
1201 344 พืชอุตสาหกรรม 3 (2-3-4) 
 (Industrial Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง 

อ้อย ยาสูบ และสับปะรด ถ่ินก าเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ ปัญหาการตลาด 
แนวโน้มการตลาดในอนาคต การแปรรูปและการน ามาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม 

Economic importance of such industrial crops as para rubber; cassava; 
sugar cane; tobacco and pineapple, origin; distribution, methods of cultivation; 
management; harvesting; disease and pest control; cultivar and selection methods; 
problems of marketing; future trends in marketing; processing; industrial uses 
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1201 345 พืชวงศ์ถั่ว 3 (2-3-4) 
 (Grain Legumes)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พืชตระกูลถ่ัวในแง่อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และบ ารงุดิน สรรีวิทยา การปรับปรงุพันธ์ุ 

การเขตกรรม และโรคแมลงศัตรูทีส่ าคัญของถ่ัว 
Legumes as human food; animal feed; and soil improvement, physiology; 

improvement; cultural practices; and important pests of legumes 
 
1201 347 พืชพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Energy Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชพลังงานชนิดต่างๆ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง สบู่ด า 

ข้าวฟ่างหวาน และอื่นๆ ถ่ินก าเนิด และการกระจายพื้นที่ปลูก พฤกษศาสตร์และการจ าแนก 
สรีรวิทยา วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด 
พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ แนวโน้มการพัฒนาพันธ์ุและการตลาดในอนาคต การใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
การผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล การจัดการวัตถุดิบ 

Economic importance of energy crops including sugarcane; cassava; 
physic nut; sweet sorghum; etc., origin and distribution, botany and classification, 
physiological aspects, method of cultivations and production practices, harvesting, 
disease and pest control, cultivar and breeding techniques,  future trends in energy 
plant breeding and marketing, utilization as biodiesel and ethanol; raw material 
management 
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1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 3(1-6-2) 
 (Plant Nutrition Analysis)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการวิเคราะห์ธาตุอาหาร การสุ่มตัวอย่างพืชเพื่อเตรียมตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์

ธาตุอาหาร การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ธาตุอาหาร ด้วยหลักการ
ทางเคมีและฟิสิกส์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่มีหลากหลายวิธี และ
การประเมินปริมาณธาตุอาหารในพืช  

Principle of plant analysis; plant sampling and preparation for analysis; 
principle of analytical instruments (base on physical and chemical characteristics); 
comparison between plant analytic techniques and evaluation nutrient contents in 
plant  
 
1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช 3(2-3-4) 
 (Soil – Plant Relationships)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของส่วนประกอบของดินที่มีต่อพืช สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน

ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช น้ าในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน–น้ า–พืช ดินกับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

Importance of soil components to plant growth, soil physico-chemical 
properties in relation to plant growth, soil water, soil-water-plant relationships, soil 
and economic crops cultivation  
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1201 452 หลักการวางแผนการใช้ท่ีดิน 3(2-3-4) 
 (Principles of Land Use Planning)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของการวางแผนการใช้ที่ดิน ข้ันตอนในการวางแผนการใช้

ที่ดิน การจ าแนกชนิดที่ดิน การประเมินค่าที่ดิน การใช้ที่ดิน สาเหตุการเสื่อมโทรมที่ดิน และปัญหา
การใช้ที่ดิน 

Definition and importance of land use planning; procedures of land uses 
planning; land evaluation; classification and use; factors affecting land degradation 
and land use problems; methods of mapping for land use planning 
 
1201 453 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-4) 
 (Weeds and Weed Control)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200111 การเกษตรเบือ้งต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดวัชพืช การแพร่กระจายและการขยายพันธ์ุ

วัชพืช ปัญหาโดยทั่วไปเนื่องจากวัชพืช ความส าคัญทางเศรษฐกิจของการป้องกันก าจัดวัชพืช หลัก
และวิธีป้องกันก าจัดวัชพืช การจ าแนกชนิดสารเคมีในการป้องกันและก าจัดวัชพืช หลักการใช้และการ
เก็บรักษาสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก าจัดวัชพืช 

Morphology; classification; distribution; and propagation of weeds, 
general problems from weeds; economic importance of weed control, principles and 
methods of weed control; classification; application and storage of herbicides; tools 
and equipment used in weed control 
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1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agricultural Meteorology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความรู้พื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไป รวมทั้งทางด้านประวัติและวิวัฒนาการ

ทางวิชาอุตุนิยมวิทยาเกษตร ปัจจัยภูมิอากาศทมีีผลต่อการเกษตร ชนิดและการใช้เครื่องตรวจ
อากาศ การวิเคราะห์ การประยกุต์ใช้ข้อมูลภูมิอากาศ เพื่อการวางแผนการเกษตรและการจัดการ
ให้เหมาะสมกบัระบบนเิวศน์ 

 Fundamentals of meteorology including history and development 
of agricultural meteorology, environmental factors affecting agriculture, types and 
application of meteorology instruments, analysis and application of meteorology 
data for agricultural planning, ecologically appropriate management 
 
1201 455 วนเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agroforestry)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของวนเกษตร ระบบและแนวทางในการ

ปฏิบัติวนเกษตร ความสัมพันธ์ของวนเกษตรกับป่าไม้ ความสัมพัน ธ์ของวนเกษตรกับความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและการวิเคราะห์พื้นที่ในการจัดท าวนเกษตร 
ความส าเร็จของวนเกษตรในประเทศต่างๆ 

What is agro-forestry; role of agro-forestry in agricultural systems; 
agro-forestry in practices; agro-forestry and forest relation; human and 
environment relation with agro-forestry; tools and analysis; agro-forestry at work 
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1201 456 ระบบการปลูกพืช 3(2-3-4) 
 (Cropping Systems)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 240 พืชไร่เศรษฐกจิ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบปลูกพืช ระบบพืชแบบต่างๆ การวิเคราะห์จัดรูปของ

ระบบการปลูกพืชในพื้นที่เดียวกัน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
ประโยชน์ของระบบปลูกพืช การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของระบบปลูกพืช สภาพการ
จัดระบบปลูกพืชภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนการท าไร่นาแบบผสมผสาน 

Factors affecting cropping systems; various systems of cultivation; 
analysis and management of combination cropping systems designed to 
maximize production and be environmentally appropriate; advantages of 
cropping systems; methods of evaluating cropping systems; status of cropping 
systems in different parts of Thailand; including integrated farming 
 
1201 457 การจัดการน้ าในแปลงเกษตร 3(2-3-4) 
 (On-farm Water Management)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการพื้นฐานการจัดการน้ า ความส าคัญของน้ าและการจัดการต่อระบบการ

ผลิตการเกษตร ลักษณะกายภาพของดินที่สัมพันธ์กับน้ า สมดุลของน้ าในดิน การให้น้ าแก่พืชปลูก
ชนิดต่างๆ เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการน้ าในแปลงเกษตรกร หลักและ
วิธีการให้น้ าพืชและการระบายน้ า การจัดการน้ าในดินในสภาพพื้นที่อาศัยน้ าฝน การจัดการ
แหล่งน้ าในไร่นา 

Fundamental of water management; key issues in water 
management; soil water relation; water balance; water management for crops; 
farm level water management analysis and tools; irrigation and drainage; water 
management in rainfed area; water sources management at farm level 
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1201 468 การผลิตและการใช้สื่อเพ่ืองานส่งเสริมและเผยแพร่  3(2-3-4) 
 (Production and Application of Media for Extension 

Worker)  
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความเป็นมาของสื่อประสม ความหมาย รูปแบบและการใช้งานสื่อประสม 

หลักการใช้สื่อประสมองค์ประกอบทางศิลปะการออกแบบ การผลิตสื่อเอกสารอิเลคทรอนกิส ์สือ่
ภาพน่ิง สื่อเสียง สื่อภาพเคลื่อนไหว เผยแพร่ผ่านการออนไลน์ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ท 

History of multimedia the format and multimedia the main use of 
multimedia elements of art design production documents as leonardo media 
media slide communicated electronically; audio media; animation; released 
through online information on the Internet 
 
1201 483 ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0)  
 (Special Problems)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชา 
 

ท างานทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าทางด้านพืชไร่ โดยมีการวางแผนงานทดลอง 
และ/หรือแผนการด าเนินการการเก็บและบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการเขียน
รายงานผลการทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าน้ัน 

Experimentation and/or surveying in Agronomy; experimental design 
and/or work planning; collecting and recording data; data analysis and results 
summarizing and report writing 
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1202 356  แมลงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-4)  
 (Economic Entomology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

      สาเหตุที่ท าให้แมลงระบาด วิธีการจ าแนกชนิดของแมลงศัตรูที่ส าคัญของประเทศ
ไทย ชีวประวัติ ลักษณะการเข้าท าลาย ความเสียหาย   ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลง
ศัตรูพืชไร่ พืชผัก และไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  วิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  แมลงที่
มีประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ แมลงผสมเกสร แมลงให้ผลิตภัณฑ์  แมลงศัตรูธรรมชาติ 

Sources of insect pests and their outbreaks; classification and 
identification of economic insects in Thailand; the biology, type of damage, 
economic importance, and control strategies of the insect pests of field crops; 
vegetables, orchards and other economic crops of Thailand; beneficial of insects; 
insects pollinators, product of insects and  natural enemies insects 
 
1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  3(2-3-4)  
 (Pest Controls)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

                ชนิดและลักษณะการท าลายของศัตรูพืช  การวินิจฉัยโรคพืช  การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  ความเป็นพิษของสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช  การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช  การใช้การควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
        Pests and crop destruction;  plant diseases diagnosis;  pest 
managements  economic thresholds for insect  management;  mode of action of 
pesticides;   application of pesticide;   safety and appropriate use of pestcides 
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1202 442 การผลิตกาแฟ  3(2-3-4)  
 (Coffee Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200111 การเกษตรเบือ้งต้น    
1202320 สรีรวิทยาของพืช    

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความส าคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณ์การผลิตกาแฟของโลก  ภูมิภาคอาเซียน  
และประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ  ชนิด  พันธ์ุและนิสัยการเจริญเติบโตของ
กาแฟ  การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาต้นกาแฟ  การให้
ปุ๋ยกาแฟ  การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป  การบริโภค  และการใช้ประโยชน์  การตลาดของกาแฟ 
 Importance and history of coffee; Situation of coffee production of the 
world, ASEAN and Thailand; Botanical characteristic of coffee; Types, cultivars and 
growth habit of coffee; Propagation and breeding of coffee; Planting and cultural 
practices of coffee trees; Fertilizer application of coffee; Pruning of coffee; Control 
of diseases and pests of coffee; Harvest and post-harvest, Processing, consumption 
and utilization; Marketing of coffee 

 
 

1203 346 พืชอาหารสัตว์  3(2-3-4) 
 (Forage Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
 การจ าแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ ถ่ินก าเนิด 

วิธีการปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การน าไปใช้ประโยชน์   พันธ์ุ
และการคัดเลือกพันธ์ุส าหรับการปลูกเพื่อท าหญ้าแห้ง (hay) และหญ้าหมัก (silage)   หลักการ
และวิธีการปรับปรุงทุ่งหญ้าในเมืองไทย   การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ตลอดจนการตัดสิน
คุณภาพของหญ้าแห้งและหญ้าหมัก 

Classification and morphology of the important forage crops; origin; 
methods of cultivation; management; harvesting and storage; uses, cultivar and 
selection methods for; hay and silage, principles and methods for improving 
pasture in Thailand, evaluation nutritional content including judging the quality of 
both hay and silage 
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1213 453 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานด้านการเกษตร 3(2-3-4)  
 (Geographic Information System for Agricultural Tasks)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการ แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ช่ันต่าง ๆ  
ของระบบ การน าเข้า การแก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ และการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

Principle and conceptual of geography information system; 
management of spatial data; GIS software; spatial data structure and relationship; 
function system; data input; data manipulation; query and analysis; and 
visualization 
 
1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้านการเกษตร  3(2-3-4)  
 (Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 

Tasks)  
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมายของภาพถ่ายระยะไกล และแนวคิด หลักการเบื้องต้นของภาพถ่าย 

คุณสมบัติที่ส าคัญของดาวเทียม การจ าแนกภาพถ่ายระยะไกลจากดาวเทียม และการประยุกต์ใช้
ข้อมูลส าหรับงานเกษตร 

Meaning  and concept of remote sensing, principle of remote 
sensing, property of satellite, classification of remote sensing and application of 
remote sensing for agricultural task 
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3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Preparation of Cooperative Education)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาสหกจิ

ศึกษา สาขาวิชาพืชไร่หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาพืชไร่ 

 

 การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ   เริ่มตั้ งแต่การเลือกสถาน
ประกอบการที่ เหมาะสม   การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน                   
การพัฒนาบุคลิกภาพ   มารยาทสังคม   จริยธรรมวิชาชีพ   ทักษะพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   
การเก็บรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและ
น าเสนอผลงานได้   ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร   อาชีวอนามัย มาตรฐานและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ 
 Student preparation on both theoretical skill for working in the private 
sector, contact and selection of suitable workplace; preparation for job 
recruitment; resume writing and job interview techniques; personality 
development and good social manner training; professional ethics; basic 
competency for organization; data collection and analysis; interpretation; 
discussion; and summary; report writing and presentation; marketing and agro-
business management skills; psychology and organization culture; quality control 
and standardization of production; sanitary and standard for work safety in the 
workplace; low involved in labor rights and workplace reguration 
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1201 485  สหกิจศึกษา  6(0-36-0)  
 (Cooperative Education)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 480 เตรียมสหกจิศึกษา 
1200 301 ธุรกิจเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาสหกิจ

ศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาพืชไร ่

 

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้าง กฎระเบียบ วัฒนธรรมและภารกิจหลักขององค์กร 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารเชิงวิชาการ การน าเสนอ
ผลงาน 
   Public/private sector collaboration, information about the organization 
including its structure; rules; culture and main activities, investigative assignment 
and case study of interest to both organization and student; written summary; 
academic report and presentation of the work done 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ยังสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือที่
มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาเอกพืชไร ่
แผนการเรียนปกติ 
3) กลุ่มวิชาชีพ 
 3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-3-4) 
 (Fundamentals of Soil Science)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป                                                
1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญและการใช้ประโยชน์ทรพัยากรดิน การก่อก าเนิดและสัณฐานวิทยาของ

ดิน สมบัตทิางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน การจ าแนกประเภทและการส ารวจดิน สิง่มีชีวิต
ในดิน ความอุดมสมบรูณ์ของดิน ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย การอนุรกัษ์ดิน มลพิษดินและการจัดการ 

Importance and utilization of soil resources, soil genesis and 
morphology, physico-chemical and biological soil properties, soil classification 
and soil survey, soil organisms, soil fertility, fertilizer and fertilizer use, soil 
conservation, soil pollution and its management  
 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Introduction to Entomology)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ความส าคัญของแมลง ลักษณะรูปร่าง ชีพจักร ชนิดของแมลง 

อิทธิพลและปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของแมลง บทบาทของแมลงต่อการผลิตพืชและแมลง
ที่มีประโยชน์ ตลอดจนการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

General entomology; insect importance; morphology; life cycles and 
types of insect; influence and factors affecting mass reproduction; the role of 
insects in plant production; insects which are useful for pest control  
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1202 212 โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Elementary Plant Pathology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช   กระบวนการเกิดโรคพืช   สรีระวิทยาของพืชเป็นโรค   
ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค สาเหตุโรคพืช   ชนิดโรคพืช การควบคุมโรคพืช    

Introduction to plant pathology,  mechanisms of pathogenesis,  
physiology of infected plant, symtomatology,  plant pathogens, Diseases of plants,   
plant diseases control   
 
1201 240 พืชไร่เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 (Economic Field Crop)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

พืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญของโลกและประเทศไทย ความส าคัญ แหล่งปลูก สถานการณ์
การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวโน้มการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจในอนาคต การผลิตพืชไร่
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ชนิดต่างๆ ได้แก่ ธัญพืช พืชหัว พืชวงศ์ถ่ัว พืชน้ ามัน พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม 
พืชพลังงาน และพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ ปัญหาในการผลิต และแนวทางในการ
แก้ไข 

Importance of economic field crops for the world and Thailand; 
including location; production situation today and in the future, kinds of crops 
including cereal crops; tuber crops; grain legumes; oil crops; fiber crops; industrial 
crops; energy crops; and forage crops, uses; production problems; and suggestion 
for improving economic field crops 
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1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร ่ 3(2-3-4) 
 (Field Crops Physiology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรรีวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การวิเคราะห์การเจรญิเติบโตของพืช จุลอุตุนิยมวิทยาของกลุ่มพืช การแข่งขันระหว่าง

พืช อัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มพืช การกระจายคาร์โบไฮเดรตสู่ผลิตผล การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลผลิต และปฏิบัติการใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาของรายวิชา 

The process of field crop physiology; plant growth analysis; microclimate 
in plant communities; competition; rates of growth; distribution of carbohydrates in 
economic products; yield component analysis 

 
1201 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบ้ืองต้น 3(2-3-4) 
 (Introduction to Plant Breeding)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 
หรือรายวิชาที่เทียบเท่า 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญในการปรบัปรุงพันธ์ุพืช ประวัติการปรบัปรุงพันธ์ุพืช การประยกุต์ใช้ความรู้

ทางพันธุศาสตรเ์พื่อการปรับปรงุพันธ์ุพืช วิธีการคัดเลือกพันธ์ุพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การ
ปรับปรงุพันธ์ุลกูผสม การปรับปรงุประชากรพืช เทคโนโลยีชีวภาพส าหรับการปรับปรงุพันธ์ุพืช การ
ขยายพันธ์ุและการเก็บรักษาพันธ์ุ 

Concepts in improvement of major crop species, historically important 
breeding methods; emphasis on the application of genetic principles by means of 
plant breeding procedures; methods of selection for self-and-cross-pollinated crop; 
hybrid breeding method; plant population improvement; biotechnology for plant 
breeding; propagation and conservation 
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1201 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2   3 (2-3-4) 
 (Statistical Methods for Agricultural Research II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 260 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
ก า ร เ ก ษ ตร  1  ห รื อ ร า ย วิ ช า ที่
เทียบเท่า 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :   
ความหมายระเบียบวิธีการวิจัย  หลักการวิจัย หลักการวางแผนการทดลอง                     

การแผนการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรรวนของการทดลองที่มีการศึกษา 1 ปัจจัยและ
มากกว่า 1 ปัจจัยข้ึนไป การทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การแปลผล การถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

Concepts in research methodology, principle of research, principle of 
experimental design; experimental design and analysis of variance for one and more 
than one factor experiment; mean differential test; interpretation,  simple linear 
regression and correlation 

 
1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชไร่  3 (2-3-4) 
 (Seed Technology in Agronomy)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
แนะน า การพัฒนาของเมล็ดพันธ์ุ องค์ประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธ์ุ การงอกของ

เมล็ดพันธ์ุ การพักตัวของเมล็ดพันธ์ุ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธ์ุ การผลิตเมล็ด
พันธ์ุ การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ การรับรองเมล็ดพันธ์ุ และอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธ์ุ 

Introduction, seed development, seed components and properties, seed 
germination, seed dormancy, seed vigor and deterioration, seed production, seed 
storage, seed quality control, seed certification, and seed industry 
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1201 480 สัมมนา   1(1-0-2) 
 (Seminar)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ที่ได้

ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมช้ันปีที ่
3 ครบแล้ว 

 

การค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การเขียน การอภิปราย และการเสนอแนวคิด 
ทางด้านพืชไร่ 

Research; analyses; syntheses; writing; discussion; and idea expressions in 
agronomy 
 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช  3(2-3-4) 
 (Plant Physiology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 1   

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กระบวนการและกลไกการท างานที่เกี่ยวข้องกับ การล าเลียง น้ า แร่ธาตุและสารอาหาร   

การสังเคราะห์แสง   การหายใจ   การเจริญพัฒนาตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 

Processes and mechanisms; translocation of water and solutes, 
photosynthesis, respiration, growth and development; abiotic and biotic factors 
affected horticultural crops productions    
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 3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

 

1201 200 ยางธรรมชาติ 3(2-3-4) 
 (Natural Rubber)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
บทน า  ประวัติความเป็นมา  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกยาง การ

ขยายพันธ์ุยางพารา  การกรีดยาง การผลิตและการจัดเกรดยางแผ่นและยางแท่ง การทดสอบสมบัติ
ของยางดิบ ยางธรรมชาติเกรดพิเศษ การตลาดยางพารา 

Introduction; history; plant physiology; factors affecting rubber plantation; 
rubber species reproduction; rubber tapping;  production and classification of rubber 
sheet and block rubber;  testing of raw natural rubber; special grades of natural 
rubber; rubber marketing 

 
1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  3(2-3-4) 
 (Soil Fertility)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :   
ธาตุอาหารทีจ่ าเป็นส าหรบัพืช ปริมาณและความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน  

หน้าที่ของธาตุอาหารทีม่ีต่อการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดและการเป็นพิษของธาตุอาหารพืช 
วิธีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลกัการใช้ปูนและปุ๋ยทางการเกษตร  

Essential plant nutrients, amount and availability of nutrients in the 
soil, role of nutrients on plant growth, deficiency and toxicity of soil  nutrients to 
plant, methods of evaluating the level of soil fertility, principles of lime and 
fertilizer use in agriculture  
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1201 332 ชีววิทยาโมเลกลุในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Molecular Biology for Crop 

Improvement) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม ยีน โครโมโซม และจีโนมพืช การแสดงออก

ของยีน เทคโนโลยีเกี่ยวกับรีคอมบีแนนต์ดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมในพืช พืชจ าลองพันธ์ุและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ เทคโนโลยีพีซีอาร์ เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอและการประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธ์ุพืช 

Structure and functions of genetic materials; gene; chromosome and 
plant genome; gene expression; recombinant DNA technology; plant genetic 
engineering; transgenic plants and biosafety; PCR technology; molecular markers 
and their applications for crop improvement 
 
1201 341 ธัญพืช 3 (2-3-4) 
 (Cereal Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกจิของธัญพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาล ี

และอื่นๆ  ถ่ินก าเนิด และการกระจายพื้นทีป่ลกู พฤกษศาสตร์และการจ าแนก สรรีวิทยา วิธีการ
ปลูกและการปฏิบัติดูแลรกัษา การเกบ็เกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการปอ้งกันก าจัด พันธ์ุและการ
ปรับปรงุพันธ์ุ แนวโน้มการพฒันาพันธ์ุและการตลาดในอนาคต การใช้ประโยชน์และการแปรรูป 

Economic importance of cereal crops including rice; corn; sorghum; 
wheat; etc., origin and distribution, botany and classification; physiological aspects, 
method of cultivations and production practices; harvesting; disease and pest 
control; cultivar and breeding techniques; future trends in cereal breeding and 
marketing; utilization and processing of cereal crops 
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1201 342 พืชเส้นใย 3 (2-3-4) 
 (Fiber Crops)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชเส้นใย ได้แก่ ฝ้าย ปอ ป่าน เป็นต้น ถ่ินก าเนิด และ

การกระจาย พื้นที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการ
ป้องกันก าจัด วิธีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใย พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ การตลาด ตลอดจนการ
แปรรูปและการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม 

Economic importance of such fiber crops as cotton; kenaf; jute and 
sisal, origin and distribution, method of cultivation management; harvesting; disease 
and pest control; methods of fiber quality improving; cultivar and breeding 
techniques; marketing including processing and industrial uses 
 
1201 343 พืชน้ ามัน 3 (2-3-4) 
 (Oil Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชน้ ามันอันได้แก่ ถ่ัวเหลือง งา ละหุ่ง ถ่ัวลิสง ปาล์ม

น้ ามัน และอื่นๆ ถ่ินก าเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติ การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด ปัญหาต่างๆ ในการผลิต  พันธ์ุและการ
ปรับปรุงพันธ์ุ การตลาด การแปรรูป และ การใช้ประโยชน์พืชน้ ามันที่ส าคัญทางอุปโภคและ
บริโภค แนวโน้มการผลิตในอนาคต 

Economic importance of such oil crops as soybeans; sesames; caster 
bean; peanuts; etc., origin; distribution, methods of cultivation; management; 
harvesting; disease and pest control. Various problems in production; cultivar and 
breeding techniques; marketing; processing; utilization of oil crops for consumer 
products; trends in future production 
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1201 344 พืชอุตสาหกรรม 3 (2-3-4) 
 (Industrial Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ ได้แก่  ยางพารา มัน

ส าปะหลัง อ้อย ยาสูบ และสับปะรด ถ่ินก าเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก วิธีการปลูกและการ
ปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก าจัด พันธ์ุ และการปรับปรุงพันธ์ุ 
ปัญหาการตลาด แนวโน้มการตลาดในอนาคต การแปรรูปและการน ามาใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม 

Economic importance of such industrial crops as para rubber; 
cassava; sugar cane; tobacco and pineapple, origin; distribution, methods of 
cultivation; management; harvesting; disease and pest control; cultivar and 
selection methods; problems of marketing; future trends in marketing; processing; 
industrial uses 
 
1201 345 พืชวงศ์ถั่ว 3 (2-3-4) 
 (Grain Legumes)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พืชตระกูลถ่ัวในแง่อาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ และบ ารุงดิน สรีรวิทยา การปรับปรุง

พันธ์ุ การเขตกรรม และโรคแมลงศัตรูที่ส าคัญ ของถ่ัว 
Legumes as human food; animal feed; and soil improvement, 

physiology; improvement; cultural practices; and important pests of legumes 
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1201 347 พืชพลังงาน 3 3-0-6) 
 (Energy Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจของพืชพลังงานชนิดต่างๆ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง สบู่

ด า ข้าวฟ่างหวาน และอื่นๆ ถ่ินก าเนิด และการกระจายพื้นที่ปลูก พฤกษศาสตร์และการจ าแนก 
สรีรวิทยา วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันก าจดั 
พันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุ แนวโน้มการพัฒนาพันธ์ุและการตลาดในอนาคต การใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ การผลิตไบโอดีเซลและเอทานอล การจัดการวัตถุดิบ 

Economic importance of energy crops including sugarcane; cassava; 
physic nut; sweet sorghum; etc., origin and distribution, botany and classification, 
physiological aspects, method of cultivations and production practices, 
harvesting, disease and pest control, cultivar and breeding techniques,  future 
trends in energy plant breeding and marketing, utilization as biodiesel and 
ethanol; raw material management 

 
1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 3 (1-6-2) 
 (Plant Nutrition Analysis)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการวิเคราะห์ธาตุอาหาร การสุ่มตัวอย่างพืชเพื่อเตรียมตัวอย่างส าหรับ

วิเคราะห์ธาตุอาหาร การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
ด้วยหลักการทางเคมีและฟิสิกส์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่มี
หลากหลายวิธี และการประเมินปริมาณธาตุอาหารในพืช  

Principle of plant analysis; plant sampling and preparation for 
analysis; principle of analytical instruments (base on physical and chemical 
characteristics); comparison between plant analytic techniques and evaluation 
nutrient contents in plant  
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1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช 3(2-3-4) 
 (Soil – Plant Relationships)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของส่วนประกอบของดินที่มีต่อพืช สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

ดินที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช น้ าในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน–น้ า–พืช ดินกับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

Importance of soil components to plant growth, soil physico-chemical 
properties in relation to plant growth, soil water, soil-water-plant relationships, soil 
and economic crops cultivation  
 
1201 452 หลักการวางแผนการใช้ท่ีดิน 3(2-3-4) 
 (Principles of Land Use Planning)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของการวางแผนการใช้ที่ดิน ข้ันตอนในการวางแผนการ

ใช้ที่ดิน การจ าแนกชนิดที่ดิน การประเมินค่าที่ดิน การใช้ที่ดิน สาเหตุการเสื่อมโทรมที่ดิน และ
ปัญหาการใช้ที่ดิน 

Definition and importance of land use planning; procedures of land 
uses planning; land evaluation; classification and use; factors affecting land 
degradation and land use problems; methods of mapping for land use planning 
 
1201 453 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-4) 
 (Weeds and Weed Control)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดวัชพืช การแพร่กระจายและการขยายพันธ์ุ

วัชพืช ปัญหาโดยทั่วไปเนื่องจากวัชพืช ความส าคัญทางเศรษฐกิจของการป้องกันก าจัดวัชพืช หลัก
และวิธีป้องกันก าจัดวัชพืช การจ าแนกชนิดสารเคมีในการป้องกันและก าจัดวัชพืช หลักการใช้และ
การเก็บรักษาสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก าจัดวัชพืช 

Morphology; classification; distribution; and propagation of weeds, 
general problems from weeds; economic importance of weed control, principles 
and methods of weed control; classification; application and storage of herbicides; 
tools and equipment used in weed control 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 135 

1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agricultural Meteorology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความรู้พื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาทั่วไป รวมทั้งทางด้านประวัติและวิวัฒนาการ

ทางวิชาอุตุนิยมวิทยาเกษตร ปัจจัยภูมิอากาศทีมีผลต่อการเกษตร ชนิดและการใช้เครื่องตรวจ
อากาศ การวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิอากาศ เพื่อการวางแผนการเกษตรและการจัดการให้
เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ 

 Fundamentals of meteorology including history and development of 
agricultural meteorology, environmental factors affecting agriculture, types and 
application of meteorology instruments, analysis and application of meteorology 
data for agricultural planning, ecologically appropriate management 
 
1201 455 วนเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agroforestry)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของวนเกษตร ระบบและแนวทางในการปฏิบัติ

วนเกษตร ความสัมพันธ์ของวนเกษตรกับป่าไม้ ความสัมพันธ์ของวนเกษตรกับความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและการวิเคราะห์พื้นที่ในการจัดท าวนเกษตร ความส าเร็จของวน
เกษตรในประเทศต่างๆ 

What is agro-forestry; role of agro-forestry in agricultural systems; agro-
forestry in practices; agro-forestry and forest relation; human and environment 
relation with agro-forestry; tools and analysis; agro-forestry at work 
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1201 456 ระบบการปลูกพืช 3(2-3-4) 
 (Cropping Systems)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 240 พืชไร่เศรษฐกจิ  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบปลูกพืช ระบบพืชแบบต่างๆ การวิเคราะห์จัดรูปของระบบ

การปลูกพืชในพื้นที่เดียวกัน ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ประโยชน์ของ
ระบบปลูกพืช การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของระบบปลูกพืช สภาพการจัดระบบปลูกพืชภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนการท าไร่นาแบบผสมผสาน 

Factors affecting cropping systems; various systems of cultivation; 
analysis and management of combination cropping systems designed to maximize 
production and be environmentally appropriate; advantages of cropping systems; 
methods of evaluating cropping systems; status of cropping systems in different 
parts of Thailand; including integrated farming 
 
1201 457 การจัดการน้ าในแปลงเกษตร 3(2-3-4) 
 (On-farm Water Management)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการพื้นฐานการจัดการน้ า ความส าคัญของน้ าและการจัดการต่อระบบการผลิต

การเกษตร ลักษณะกายภาพของดินที่สัมพันธ์กับน้ า สมดุลของน้ าในดิน การให้น้ าแก่พืชปลูกชนิด
ต่างๆ เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการน้ าในแปลงเกษตรกร หลักและวิธีการใหน้้ า
พืชและการระบายน้ า การจัดการน้ าในดินในสภาพพื้นที่อาศัยน้ าฝน การจัดการแหล่งน้ าในไร่นา 

Fundamental of water management; key issues in water management; 
soil water relation; water balance; water management for crops; farm level water 
management analysis and tools; irrigation and drainage; water management in 
rainfed area; water sources management at farm level 
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1201 468 การผลิตและการใช้สื่อเพ่ืองานส่งเสริมและเผยแพร่  3(2-3-4) 
 (Production and Application of Media for Extension 

Worker)  
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความเป็นมาของสื่อประสม ความหมาย รูปแบบและการใช้งานสื่อประสม หลักการใช้

สื่อประสมองค์ประกอบทางศิลปะการออกแบบ การผลิตสื่อเอกสารอิเลคทรอนิกส์ สื่อภาพนิ่ง สื่อ
เสียง สื่อภาพเคลื่อนไหว เผยแพร่ผ่านการออนไลน์ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ท 

History of multimedia the format and multimedia the main use of 
multimedia elements of art design production documents as leonardo media media 
slide communicated electronically; audio media; animation; released through online 
information on the Internet 
 
1202 356  แมลงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-4)  
 (Economic Entomology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

      สาเหตุที่ท าให้แมลงระบาด วิธีการจ าแนกชนิดของแมลงศัตรูที่ส าคัญของประเทศไทย 
ชีวประวัติ ลักษณะการเข้าท าลาย ความเสียหาย   ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชไร่ 
พืชผัก และไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  วิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  แมลงที่มีประโยชน์ใน
ด้านเศรษฐกิจ แมลงผสมเกสร แมลงให้ผลิตภัณฑ์  แมลงศัตรูธรรมชาติ 

Sources of insect pests and their outbreaks; classification and 
identification of economic insects in Thailand; the biology, type of damage, 
economic importance, and control strategies of the insect pests of field crops; 
vegetables, orchards and other economic crops of Thailand; beneficial of insects; 
insects pollinators, product of insects and  natural enemies insects 
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1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  3(2-3-4)  
 (Pest Controls)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

                ชนิดและลักษณะการท าลายของศัตรูพืช  การวินิจฉัยโรคพืช  การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  ความเป็นพิษของสารเคมีปราบศัตรูพืช  
การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช  การใช้การควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
        Pests and crop destruction;  plant diseases diagnosis;  pest 
managements  economic thresholds for insect  management;  mode of action of 
pesticides;   application of pesticide;   safety and appropriate use of pestcides 
 
1202 442 การผลิตกาแฟ  3(2-3-4)  
 (Coffee Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น    
1202 320 สรีรวิทยาของพืช    

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความส าคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณ์การผลิตกาแฟของโลก  ภูมิภาคอาเซียน  
และประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ  ชนิด  พันธ์ุและนิสัยการเจริญเติบโตของ
กาแฟ  การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาต้นกาแฟ  การให้
ปุ๋ยกาแฟ  การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป  การบริโภค  และการใช้ประโยชน์  การตลาดของกาแฟ 
 Importance and history of coffee; Situation of coffee production of the 
world, ASEAN and Thailand; Botanical characteristic of coffee; Types, cultivars and 
growth habit of coffee; Propagation and breeding of coffee; Planting and cultural 
practices of coffee trees; Fertilizer application of coffee; Pruning of coffee; Control 
of diseases and pests of coffee; Harvest and post-harvest, Processing, consumption 
and utilization; Marketing of coffee 
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1203 346 พืชอาหารสัตว์  3(2-3-4) 
 (Forage Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
 การจ าแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ ถ่ินก าเนิด 

วิธีการปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การน าไปใช้ประโยชน์   พันธ์ุ
และการคัดเลือกพันธ์ุส าหรับการปลูกเพื่อท าหญ้าแห้ง (hay) และหญ้าหมัก (silage)   หลักการ
และวิธีการปรับปรุงทุ่งหญ้าในเมืองไทย   การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ตลอดจนการตัดสิน
คุณภาพของหญ้าแห้งและหญ้าหมัก 

Classification and morphology of the important forage crops; origin; 
methods of cultivation; management; harvesting and storage; uses, cultivar and 
selection methods for; hay and silage, principles and methods for improving 
pasture in Thailand, evaluation nutritional content including judging the quality of 
both hay and silage 

 

1213 453 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานด้านการเกษตร 3(2-3-4)  
 (Geographic Information System for Agricultural Tasks)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการ แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ช่ันต่าง ๆ 
ของระบบ การน าเข้า การแก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ และการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

Principle and conceptual of geography information system; 
management of spatial data; GIS software; spatial data structure and relationship; 
function system; data input; data manipulation; query and analysis; and 
visualization 
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1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้านการเกษตร  3(2-3-4)  
 (Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 

Tasks)  
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมายของภาพถ่ายระยะไกล และแนวคิด หลักการเบื้องต้นของภาพถ่าย 

คุณสมบัติที่ส าคัญของดาวเทียม การจ าแนกภาพถ่ายระยะไกลจากดาวเทียม และการประยุกต์ใช้
ข้อมูลส าหรับงานเกษตร 

Meaning  and concept of remote sensing, principle of remote sensing, 
property of satellite, classification of remote sensing and application of remote 
sensing for agricultural task 
 
3.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาเอกพืชไร ่
1201 201 ฝึกงาน 1  1(0-6-0) 
 (Field Work I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 102 ฝึกงาน (เกษตรศาสตร)์ 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ฝึกนักศึกษาให้รู้จักกับพืชไร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ การวางแผน การปฏิบัติงาน การ

เขตกรรม ได้แก่ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว การท างานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทางที่ส าคัญทางการเกษตร 

To train student in the knowledge of economically important field 
crops; planning and agronomic practices such as land preparation; planting; 
husbandry and harvesting; team work and the use of hard tool and other 
equipment in agriculture 
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1201 202 ฝึกงาน  2  1(0-6-0) 
 (Field Work II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 201 ฝึกงาน  1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ฝึกการสร้างลักษณะการเป็นนักวิชาการ ท างานเป็นทมี การวางแผน การปฏิบัตงิาน 

การสรุปผลการด าเนินงาน และการแกป้ัญหาในการด าเนินงาน 
Training to be an agronomist; training in team work; work planning; 

work practice; reporting; work management; and identifying and overcoming 
problem 
 
1201 483 ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0)  
 (Special Problems)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชา 
 

ท างานทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าทางด้านพืชไร่ โดยมีการวางแผนงานทดลอง 
และ/หรือแผนการด าเนินการการเก็บและบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการเขียน
รายงานผลการทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าน้ัน 

Experimentation and/or surveying in Agronomy; experimental design 
and/or work planning; collecting and recording data; data analysis and results 
summarizing and report writing 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ยังสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือที่

มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาพืชสวน 
แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
3) กลุ่มวิชาชีพ 

3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-3-0) 
 (Fundamentals of Soil Science)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป                                                
1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ธรรมชาติทั่วไปของดิน การก าเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน คุณสมบัติทางเคมี 

ฟิสิกส์และชีวภาพของดิน การจ าแนกประเภทของดิน การส ารวจและท าแผนที่ดิน นิเวศน์วิทยา
ของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การวินิจฉัยสภาวะธาตุอาหารในดินและพืช และการใช้ที่ดินเพื่อให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

Nature; genesis; morphology; chemical; physical and biological 
properties; classification; survey and mapping; and ecology of soil. Soil and water 
conservation; determining the nutrient condition of soil and plants; use of land 
for maximizing agricultural production 
 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Introduction to Entomology)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ความส าคัญของแมลง ลักษณะรูปร่าง ชีพจักร ชนิดของ

แมลง อิทธิพลและปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของแมลง บทบาทของแมลงต่อการผลติพชืและ
แมลงที่มีประโยชน์ ตลอดจนการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

General entomology; insect importance; morphology; life cycles and 
types of insect; influence and factors affecting mass reproduction; the role of 
insects in plant production; insects which are useful for pest control  
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1202 212 โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Elementary Plant Pathology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช   กระบวนการเกิดโรคพืช   สรีระวิทยาของพืชเป็นโรค   

ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค สาเหตุโรคพืช   ชนิดโรคพืช การควบคุมโรคพืช    
Introduction to plant pathology,  mechanisms of pathogenesis,  

physiology of infected plant, symtompathology,  plant pathogens, Diseases of 
plants,   plant diseases control   
 
1202 231 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
 (Principles of Plant Propagation)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
1 
1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

หลักและวิธีการขยายพันธ์ุพืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ   ปัจจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับ
การขยายพันธ์ุพืช   การจักการระบบน้ า   สารฮอร์โมนที่ส่งเสริมในการขยายพันธ์ุพืช  

Principle and methods of plant propagation, sexual and asexual 
propagation, factors relate to plant propagation, water management for plant 
propagation, growth regulators in plant propagation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 144 

1202 320 สรีรวิทยาของพืช  3(2-3-4) 
 (Plant Physiology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
1   

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กระบวนการและกลไกการท างานที่ เกี่ยวข้องกับ การล าเลียง น้ า แร่ธาตุและ

สารอาหาร   การสังเคราะห์แสง   การหายใจ   การเจริญพัฒนาตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 

Processes and mechanisms; translocation of water and solutes, 
photosynthesis, respiration, growth and development; abiotic and biotic factors 
affected horticultural crops productions    
 
1202 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3(2-3-4) 
 (Horticultural Crop Breeding)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
แหล่งพันธุกรรม   การสืบพันธ์ุของพืช   การท างานของยีน   ลักษณะทาง

พันธุกรรมของพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม   การปรับปรุงพันธ์ุพืชผสมตัวเอง   การปรับปรุงพันธ์ุ
พืชผสมข้าม   อินบรีดด้ิงและเฮทเทอโรซีส   การปรับปรุงประชากร   พันธ์ุลูกผสม   การปรับปรุง
พันธ์ุโดยวิธีการกลายพันธ์ุ   การแปรปรวนของโครโมโซมกับการปรับปรุงพันธ์ุ   การใช้เทคนิคทาง
เทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในงานปรับปรุงพันธ์ุ   การจัดการกับพืชพันธ์ุใหม่ 

 Plant genetic resources, plant reproductive systems, genes and gene 
actions,   genetic basis of self- pollinated and cross-pollinate crops, breeding 
methods with self- pollinated crops, breeding methods with cross-pollinate crops, 
inbreeding and heterosis, population improvement, hybrid development, mutation 
breeding, polyploidy in plant breeding, biotechnology as new tools for plant 
breeding, new cultivar release 
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1202 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2  3(2-3-4) 
 (Statistical Methods for Agricultural Research II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200  260  สถิติเพื่อการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
Statistical Methods for 
Agricultural Research I 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมาย   ระเบียบวิธีวิจัย   ชนิดของแผนการทดลองแบบต่างๆ   แผนการ

ทดลองแบบสุ่มตลอด   แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบลอก แผนการทดลองแบบลาตินสแคว์  
การจัดทรีตเมนต์แบบแฟคตอเรียล   การวางแผนการทดลองแบบสปลติพลอต  การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย   เทคนิคการเก็บข้อมูล   การวิเคราะห์ผลทางสถิติ   การแปลผล   การสรุปผล   การ
น าเสนอผลการทดลอง   สมการรีเกรสซั่นอย่างง่ายและค่าสหสัมพันธ์   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 Meaning, research methodologies, experimental designs, 
completely randomized design, randomized complete block design, latin square, 
factorial experiment, split-plot design, mean comparison, methods and 
techniques for data collection, data analysis, data interpretation, discussion, 
conclusion, presentation, simple regression and correlation, statistical analysis by 
computer program 
 
1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน   3(2-3-4)  
 (Seed Technology in Horticulture)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรรีวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การพัฒนาเมล็ดและโครงสร้าง   องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธ์ุ   การงอก

ของเมล็ดพันธ์ุ   ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธ์ุ   การเก็บรักษา   การปรับปรุง
สภาพ   การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ   การตรวจประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ   
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุพืชสวน 

Seed development and seed structure, chemical composition, seed 
germination, vigor and deterioration, storage, quality control, seed testing, 
Horticulture seed industry 
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1202 480 สัมมนา   1(1-0-2) 
 (Seminar)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ที่ได้

ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมช้ันปีที ่
3 ครบแล้ว 

 

วิธีการสืบค้นข้อมูล   การเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์   น าเสนอแนวคิดทาง
วิชาการด้านพืชสวน ในรูปแบบของการสัมมนาแบบสากล 

Methods of information searching, organized and evaluated data for 
writing; presenting horticultural papers in the seminar context 
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1) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1200 301 ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

การจัดองค์กรธุรกิจเกษตร   การวางแผนทางด้านการผลิตทางการเกษตร การตลาด
สินค้าเกษตรควบคู่กัน   ข้อตกลงกฎหมายการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Agricultural enterprises, planning of agricultural production; and 
agricultural marketing in parallel, trade agreement, tariff trade barriers including 
trade investment; both domestic and international business  

 
1202 318 หลักการไม้ผล 3(2-3-4)  
 (Principles of Pomology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การผลิตไม้ผล   การจ าแนกชนิดของไม้ผล   โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ 

ของไม้ผล   ดอกและการออกดอก   การติดผลและการเจริญของผล   สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช   พื้นที่ปลูกไม้ผล   ระบบน้ า   การขยายพันธ์ุ   การให้ปุ๋ย   การจัดการทรง
ต้นและการตัดแต่งกิ่ง   โรคและแมลง   การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว   
คุณภาพของผลไม้ 

Fruit production, taxonomy of fruits, structures and functions of fruit 
plants, flower and flowering, fruit set and development, plant growth regulator, 
fruit plantation areas, watering system, propagation, fertilizer application, training 
and pruning, plant pathogen and diseases and insect pests, harvest and 
postharvest technology, fruit qualities 
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1202 321 สรีรวิทยาของพืชสวน  3(2-3-4) 
 (Physiology of Horticultural Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

กระบวนการและกลไกการท างานที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของล าต้น การออกดอก 
ติดผล และการชรา   สภาพแวดล้อม   สารควบคุมการเจริญเติบโต   ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
ผลิตพืชสวน   ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อปรับปรุงการผลิตพืชสวน 

Physiological processes; vegetation growth; flowering; fruit set and 
senescence, environmental factors, plant regulators and other factors affected 
horticultural crops production, system thinking to improve horticultural crops 
production 
 
1202 344 การผลิตเห็ด  3(2-3-4) 
 (Mushroom Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ   คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณยา   ชีววิทยาเห็ด   

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความต้องการธาตุอาหาร ความต้องการด้านกายภาพ   เทคนิค
วิธีการผลิต   เห็ดไมคอร์ไรซ่า   เห็ดพิษ   ศัตรูเห็ด   การแปรรูปเห็ด   

Economic importance mushroom, nutriceuticals and medicinal value, 
mushroom biology, requirements for growth; nutritional requirements; physical 
requirements,  mushroom cultivation methods,  mycorrhiza mushroom, poision 
mushroom,  pests of mushroom, processing 
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1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  3(2-3-4) 
 (Production of Spices and Medicinal Plants)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202320 สรีรวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความส าคัญ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  การ
พัฒนาอุตสาหกรรมพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรของไทย ประเภทของพืชเครื่องเทศ ประเภท
ของพืชสมุนไพร การปลูกและการดูแลรักษาพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวพืช
เครื่องเทศและพืชสมุนไพร การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสม การน าไปใช้ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร ความต้องการพืชเครื่องเทศ
และพืชสมุนไพรในปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรไทย   

 Importance, meaning and history of spices and medicinal plants; 
industrial development of Thai spices and medicinal plants; kind of spices; kind 
of medicinal plants; planting and cultivation of spices and medicinal plants; 
harvesting of spices and medical plants; good agricultural practices of spices and 
medicinal plants; uses of spices and medicinal plants; demand of spices and 
medicinal plants; shortage of Thai spices and medicinal plants; 

 

 

1202 347 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  3(2-3-4) 
 (Mulberry Plantation and Sericulture)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การปลูกหม่อน การปฏิบัติดูแลให้เหมาะสมกับการเลี้ยง ชนิดและพันธ์ุหม่อนที่

เหมาะสมในแต่ละสภาพ การเตรียมสวนหม่อนส าหรับการเลี้ยงไหมขายรังไหม  การเตรียม
โรงเรือนต่างๆ ส าหรับการเลี้ยงไหม ข้อปฏิบัติในการเลี้ยงไหม กระบวนการสาวไหม  เครื่องสาว
ไหมและการใช้ร่างผลผลิตจากรังไหม 

General study of mulberry cultivation; appropriate management; 
varieties of mulberry and their suitability for various growing conditions; 
preparation for silkworm rearing and silk production; preparation of various 
facilities necessary for rearing silkworms; basic practices in rearing silkworms; 
process of silk thread-making; necessary accessories for silk thread-marking; and 
use of by-products from silkworms cocoons 
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1202 348 ผักเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
 (Economic Vegetable Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญ   การจัดจ าแนกชนิดตามคุณค่าสารอาหาร   การปลูก   

สภาพแวดล้อม   ธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ   ความต้องการธาตุอาหาร   การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน  การ
ป้องกันศัตรูผัก   การผลิตผักปลอดภัย   การเก็บเกี่ยว   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   การตลาด   
ตัวอย่างการผลิตผักชนิดต่างๆ 

 Importance, types; nutriceuticals; medicinal value, cultivation, 
environment, vegetable seed commercial, nutritional requirements, soilless 
culture, plant protection, good agricultural practices, harvesting, postharvest 
technology, marketing, production in different types of vegetables 

 
1202 349 การผลิตผักพ้ืนบ้านเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
 (Indigineous Vegetable Crop Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญ   ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของผักพื้นบ้านและพืชใกล้เคียง   ถ่ิน

ก าเนิด   การแพร่กระจาย   การปลูก   การเก็บเกี่ยวผักพื้นบ้านตามฤดูกาลและการใช้ประโยชน์  
An importance, botany and species of indigenous vegetable crops 

and its relatives, origin, distribution, cultivation, seasonal harvesting and utilization 
of indigenous vegetable 
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1202 350 วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-3-4) 
 (Post Harvest Technology of Horticultural Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 200 ชีวเคมี  
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี
1202 320 สรรีวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
 ความส าคัญของการสูญเสียผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว ลักษณะโครงสร้างของผลิตผล

ทางพืชสวน การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการชีวเคมีและชีวฟิสิกส์เกี่ยวกับการแก่ การสุก และ
การเสื่อมสภาพของผลิตผลสดของพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผลสดจากแหล่งผลิต
สู่ผู้บริโภค การเก็บรักษา การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การคัดคุณภาพ โรคหลังการเก็บเกี่ยวและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

The importance of post harvest losses; characteristics and structure 
of horticultural products; biochemical and biophysical changes related to aging; 
maturity; and degeneration in post harvest horticultural products; preparing 
products which have been transported from production areas to consumer sites; 
storage; transportation; packaging; quality selection; post harvest diseases and 
suitable environments for storage 
 
 1202 351  การตกแต่งสถานท่ีและการจัดสวน 3(2-3-4) 
 (Landscaping and Gardening)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ประวัติการจัดสวน   ประเภทของสวน   การเลือกพันธ์ุไม้ส าหรับการจัดสวน   

หลักการออกแบบจัดสวน   สนามหญ้า   ข้ันตอนการออกแบบสวน   การประเมินราคา   
ข้ันตอนการจัดสวนและบ ารุงดูแลรักษาสวน 

History of gardening, types of gardening, plant selections for 
gardening, principles of gardening design, turfgrass, gardening design procedures, 
appraisals; gardening and maintenance procedures 
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1202 352 ประวัติศาสตร์ของงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6) 
 (Landscape Architecture History)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานการปรับเปลี่ยนภูมิสถาปัตยกรรมของยุคก่อน

ประวัติศาสตร์   อารยธรรมบริเวณเอเชียกลาง   อารยธรรมทางตะวันตก    อารยธรรมทาง
ตะวันออก   วิวัฒนาการงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  

Analysis of prehistory, central civilization, western civilization, eastern 
civilization, modern landscape design       
 
1202 353 การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานท่ี  3(2-3-4) 
 (Flower arrangement and decoration)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
คุณค่าของดอกไม้และการจัดดอกไม้   ประวัติการจัดดอกไม้ หลักการและแนวคิด

การจัดดอกไม้   องค์ประกอบศิลป์และหลักศิลปะ ลักษณะของดอกไม้ ใบไม้   เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด   การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ การจัดกระเช้า จัดช่อดอกไม้ จัดดอกไม้
ตกแต่งกรอบรูป จัดพวงหรีด จัดซุ้มดอกไม้ จัดหน้าเวทีและโพเดียม จัดดอกไม้แห้ง จัดดอกไม้
เทียม การผูกผ้าประดับและตกแต่งสถานที่   การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ   การประเมินราคาและ
การจัดแสดงผลงาน 

Values of flower and flower arrangement; history of flower 
arrangement, principles and concepts of flower arrangements, artistic elements 
and principles, characteristics of flower, leaf, tool and equipment used in flower 
arrangement, patterns of flower arrangement, flower basket arrangement, 
bouquet arrangement, flower decorations for photo frames,  wreath arrangement, 
flower arbour arrangement, flower decorations for stage and podium, dried and 
artificial flower arrangement, fabric binding down and decorations; business 
administration and 
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1202 354 การจัดการสนามหญ้า 3(2-3-4) 
 (Turf Grass Management)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความส าคัญของหญ้าสนาม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้า การปลูกหญ้า 
การดูแลรักษา การจัดการ และการออกแบบสนามกอล์ฟ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานสาขาอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสนามหญ้า 

Classification; botany of turf grass, selected turf grass for lawn, soil 
preparation; planting; cutting; taking care of lawn; fertilizer application; insecticide 
and herbicide application, methodology of making lawn and management;                    
a ground for sports; public park; golf course and etc      
 
1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 (Principles of Art for Landscape Design)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พื้นฐานการออกแบบเขียนแบบ การเขียนรูปทัศนียภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์

และหลักศิลปะ การเขียนภาพลายเส้นและเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ และแนวทางในการน าเสนอ
งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

Basic introduction to principle of arts including perspective drawing; 
sketching and rendering painting which are viewed relatively to landscape 
presentation 
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1202 356  แมลงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-4)  
 (Economic Entomology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

      สาเหตุที่ท าให้แมลงระบาด วิธีการจ าแนกชนิดของแมลงศัตรูที่ส าคัญของประเทศ
ไทย ชีวประวัติ ลักษณะการเข้าท าลาย ความเสียหาย   ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลง
ศัตรูพืชไร่ พืชผัก และไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  วิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  แมลงที่
มีประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ แมลงผสมเกสร แมลงให้ผลิตภัณฑ์  แมลงศัตรูธรรมชาติ 

Sources of insect pests and their outbreaks; classification and 
identification of economic insects in Thailand; the biology, type of damage, 
economic importance, and control strategies of the insect pests of field crops; 
vegetables, orchards and other economic crops of Thailand; beneficial of insects; 
insects pollinators, product of insects and  natural enemies insects 
 
1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  3(2-3-4)  
 (Pest Controls)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

                ชนิดและลักษณะการท าลายของศัตรูพืช  การวินิจฉัยโรคพืช  การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  ความเป็นพิษของสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช  การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช  การใช้การควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
        Pests and crop destruction;  plant diseases diagnosis;  pest 
managements  economic thresholds for insect  management;  mode of action of 
pesticides;   application of pesticide;   safety and appropriate use of pesticides 
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1202 430  การปรับปรุงพันธุ์ผัก 3(2-3-4)  
 (Vegetable Breeding)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 330 การปรบัปรุงพันธ์ุพืชสวน   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
แนวความคิด   วิธีการปรับปรุงพันธ์ุผัก   วัตถุประสงค์ด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช

เน้นด้านพืชผัก   กลไกการควบคุมการถ่ายละอองเกสร   การเก็บรวบรวมสายพันธ์ุ   การปลูก   
การคัดเลือก  การผสมพันธ์ุ   เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุและการคัดเลือกลักษณะพิเศษ เช่น 
ลักษณะตัวผู้เป็นหมันในพริก การผสมตัวเองไม่ติดในพืชตระกูลกะหล่ า และลักษณะที่เป็นตัวเมีย
ล้วนในแตงกวา   การใช้เทคนิคทางชีวภาพมาช่วยในงานปรับปรุงพันธ์ุ 

Plant breeding concepts, breeding methods in vegetable crops, 
objectives in vegetable breeding, pollination control mechanisms, germplasm 
collection, planting, selection, hybridization, breeding and selection techniques 
for specific characters, male sterility in pepper; self incompatibility and 
gynoecious plant in cucumber, using biotechnological techniques in plant 
breeding programs 
 
1202 432 หลักการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ 3(2-3-4)  
 (Principles of Plant Tissue Culture)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรรีวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีต่อการพัฒนาการเกษตร   เทคนิคและ

วิธีการทางด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่น ามาใช้ในด้านต่าง ๆ การขยายพันธ์ุพืชที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การปรับปรุงพันธ์ุ การอนุรักษ์สายพันธ์ุพืชที่คัดเลือก 

Importance of plant tissue culture to agricultural development; 
techniques and procedures for plant tissue cultures; propagation; plant breeding; 
and preserving selected cultivars 
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1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน  3(2-3-4)  
 (Horticultural Seed Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืช
สวน    

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชสวน   การจัดการแปลง   การเก็บเกี่ยว   โรคและศัตรู   

การเก็บรักษา   และธุรกิจเมล็ดพันธ์ุพืชสวนในประเทศไทย 
Horticulture seed production, cultivation, seed harvesting, pest 

control, seed storage and, horticulture seed business of Thailand 
 

1202 442 การผลิตกาแฟ  3(2-3-4)  
 (Coffee Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น    
1202 320 สรีรวิทยาของพืช    

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความส าคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณ์การผลิตกาแฟของโลก  ภูมิภาคอาเซียน  
และประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ  ชนิด  พันธ์ุและนิสัยการเจริญเติบโตของ
กาแฟ  การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาต้นกาแฟ  การให้
ปุ๋ยกาแฟ  การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป  การบริโภค  และการใช้ประโยชน์  การตลาดของกาแฟ 
 Importance and history of coffee; Situation of coffee production of the 
world, ASEAN and Thailand; Botanical characteristic of coffee; Types, cultivars and 
growth habit of coffee; Propagation and breeding of coffee; Planting and cultural 
practices of coffee trees; Fertilizer application of coffee; Pruning of coffee; 
Control of diseases and pests of coffee; Harvest and post-harvest, Processing, 
consumption and utilization; Marketing of coffee 
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1202 443 การผลิตไม้ผลเขตร้อน 3(2-3-4)  
 (Tropical Fruit Crops Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

       การผลิตไม้ผลเขตร้อน การผลิตทุเรียน การผลิตมังคุด การผลิตเงาะ การผลิต
ลางสาด ลองกอง การผลิตมะม่วง การผลิตกล้วย การผลิตมะละกอ การผลิตน้อยหน่า การผลิต
มะม่วงหิมพานต์ การผลิตมะขาม การผลิตแก้วมังกร การผลิตฝรั่ง การผลิตสับปะรด การผลิต
กระท้อน การผลิตขนุน การผลิตมะพร้าว 

Tropical fruit production, durian; mangosteen; rambutan; langsat; 
mango; banana; papaya; custard apple; cashew nut; tamarind; dragon fruit; guava; 
pineapple; santol; jackfruit; coconut 
 
 
1202 444 การผลิตไม้ผลเขตก่ึงร้อน   3(2-3-4)  
 (Sub-tropical Fruit Crops Production)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การผลิตไม้ผลเขตกึ่งร้อน การผลิตองุ่น การผลิตลิ้นจี่ การผลิตล าไย การผลิต             

สตรอเบอร์รี่ การผลิตอาโวกาโด การผลิตส้ม 
Sub-tropical fruit crops production, grape production, lychee 

production, longan production, strawberry production, avocado production, citrus 
production 
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1202 445 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4)  
 (Floriculture and Ornamental Plant Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เทคโนโลยีของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ   ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต   ชนิด

และลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ   การปลูก   การขยายพันธ์ุ   การดูแลรักษา   การป้องกัน
ก าจัดโรคแมลง   การน าเอาไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ   การทัศนศึกษา
แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

Floriculture and ornamental plant production technology, factor 
affecting the growth of floriculture and ornamental plant, kinds and 
characteristics; cultivation; propagation   pest control for floriculture and 
ornamental plant, study how to use those plants for commercial purpose,   field 
trip to the farm that produce floriculture and ornamental plant 
 

 

1202 446 วิทยาการกล้วยไม้เบ้ืองต้น 3(2-3-4)  
 (Fundamentals of Orchidology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ประวัติและความส าคัญของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้   ลักษณะส าคัญของกล้ วยไม้   

การจ าแนกกล้วยไม้สกุลต่างๆ   การขยายพันธ์ุกล้วยไม้ โดยการผสมเกสร โดยไม่ใช้เพศ เทคนิค
การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้  ศัตรูของกล้วยไม้และการป้องกันก าจัด   ธุรกิจการค้าเกี่ยวกับกล้วยไม้ เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว การประกวดกล้วยไม้และสังคมกล้วยไม้ 

History and important of orchid culture, special characteristic of 
orchid, classification of orchid genera, orchid propagation; orchid pollination; 
asexual propagation; techniques of seed culture and tissue culture,  factors of 
orchid growing, orchid pests and their control,  orchid business; postharvest 
technology; orchid show and their socials 
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1202 448 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 (Digital Landscape Design Studio)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ   การส่งผ่านการออกแบบ

ธรรมดาสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ สร้างแบบแนวความคิด
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ น าเสนองาน เขียนเอกสารประกอบแบบ และ
ประเมินผลงานการออกแบบ  และ กระบวนการสร้างแบบภูมิทัศน์โดยใช้คอมพิวเตอร์  

Graphic Computer-Aided Design: CAD applications; transition from 
conventional to digital design for site analysis; synthesis; and design 
conceptualization; Computer technology for drafting; visualization; 
documentation and evaluation  and  Integration between computer graphics and 
landscape design process 
 
1202 449 การใช้พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 (Landscape Design Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

                พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน์   การสร้างและน าเสนองานการออกแบบภูมิทัศน์  
การน าพรรณไม้มาใช้ในกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์    

                Planting materials for landscape design;  aesthetic representations 
of landscape design  and Integration of panting materials and landscape design 
process  

 
1202 450 การจัดการงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์                               3(2-3-4) 
 (Landscape management and  maintenance)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การควบคุมศัตรูพืช  การควบคุมวัชพืช  การใช้ปุ๋ย  การดูแลหญ้าสนาม การ

ปรับเปลี่ยนต้นไม้ การดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง  
  pest control; weed control; fertilizers; turf-grass management; plant 

replacement and  site structures maintenance 
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1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน์ 1 3(2-3-4)   
 (Landscape Design I)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 355 หลกัศิลปะ
การออกแบบทางภูมิ
ทัศน์ 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กระบวนการออกแบบทางภูมิทัศน์ การส ารวจวิเคราะห์พื้นที่และการใช้

พื้นที่ การฝึกคิดหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ การฝึกทักษะการออกแบบและเขียนแบบทางภูมิทัศน์ของ
พื้นที่ระดับบ้านพักอาศัย พื้นฐานการเลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมกับภูมิลักษณ์และ
ภูมิอากาศระดับจุลภาค การประเมินราคา การน าเสนองานทางภูมิทัศน์ 

Landscape design process; site inventory and analysis; 
conceptualizing landscape design that compromising between site 
opportunities/constraints and client needs; applying design principles to 
produce complete landscape design representation for residential area; 
basic plant selection to suit the micro-landform and micro-climate; cost 
estimate; presentation 
 
1202 457 การออกแบบทางภูมิทัศน์ 2 3(2-3-4)   
 (Landscape Design II )  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 454 การออกแบบ
ทางภูมิทัศน ์1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

      ลักษณะภูมิลักษณ์ทั้งแบบมหภาคและจุลภาค   การอ่านและแปลผัง
ส ารวจบริเวณ   พื้นฐานการค านวณความลาดชันและพื้นฐานการปรับระดับ   การ
วิเคราะห์ผังส ารวจบริเวณด้วยการสร้างแบบจ าลองกายภาพและใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สร้างแบบจ าลองผังส ารวจบริเวณ   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบในกระบวนการออกแบบทางภูมิทัศน์ของพื้นที่ระดับ
บ้านพักอาศัยให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้พื้นที่และมีความสวยงาม 

Topographical knowledge regarding micro and macro 
landforms, topographical map reading and interpretation, fundamental 
computation of slopes and grades, topographical analysis using physical 
3D model and computerized 3D model, integrating computer aid design 
(CAD) into the landscape design process to create appropriate functions 
for users and outstanding designs at residential level 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 161 

1202 458 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 1  3(3-0-6)  
 (Selected Topics in Horticulture I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปทีี่ 

3 และ 4 
 

การประมวลความรู้ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆทางด้านพืชสวนหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง   ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการผลิตพืชสวน   ระดมความคิดเห็น น าเสนอ 

Literature review in the recent advanced knowledge in horticultural 
science or related field , applying knowledge to horticultural crop production, data 
presentation of selected topics 
 
1202 459 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 2  3(2-3-4) 
 (Selected Topics in Horticulture II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปทีี่ 

3 และ 4 
 

 การประมวลเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆทางด้านพืชสวน   ระดมความ
คิดเห็น และมีการทดสอบปฏิบัติ หรือศึกษาในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการผลิตทางพืช
สวน  

Literature review and discussion of selected topics of recent advanced 
knowledge in horticultural science; that can enhance horticultural crop production; 
studying and doing in laboratory 
 
1202 490 ระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชสวน  3(2-3-4) 
 (Quality Management System of Horticultural Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
ระบบการผลิตพืชสวนตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม   ระบบการจัดการคุณภาพ

ผลิตผลสดพืชสวน   การตรวจสอบย้อนกลับ   กฎเกณฑ์   ข้อบังคับและข้อก าหนดส าหรับมาตรฐาน
การผลิตพืชสวนเพื่อการส่งออก 

Good Agricultural Practices (GAP), quality management system for fresh 
horticultural produces, traceability system, rules; regulations and standardization of 
horticultural crop production for exports 
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1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  3(2-3-4) 
 (Soil Fertility)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช ปริมาณและความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน  

หน้าที่ของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดและการเป็นพิษของธาตุอาหารพืช 
วิธีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลักการใช้ปูนและปุ๋ยทางการเกษตร  

Essential plant nutrients, amount and availability of nutrients in the 
soil, role of nutrients on plant growth, deficiency and toxicity of soil  nutrients to 
plant, methods of evaluating the level of soil fertility, principles of lime and 
fertilizer use in agriculture  

 
1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 3 (1-6-2) 
 (Plant Nutrition Analysis)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการวิเคราะห์ธาตุอาหาร การสุม่ตัวอย่างพืชเพือ่เตรียมตัวอย่างส าหรบัวิเคราะห์

ธาตุอาหาร การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช การใช้เครือ่งมือในการวิเคราะห์ธาตุอาหาร ด้วยหลักการ
ทางเคมีและฟสิิกส์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่มหีลากหลายวิธี และ
การประเมินปริมาณธาตุอาหารในพืช  

Principle of plant analysis; plant sampling and preparation for analysis; 
principle of analytical instruments (base on physical and chemical characteristics); 
comparison between plant analytic techniques and evaluation nutrient contents in 
plant  
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1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช 3(2-3-4) 
 (Soil – Plant Relationships)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของส่วนประกอบของดินที่มีต่อพืช สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

ดินที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช น้ าในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน–น้ า–พืช ดินกับการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

Importance of soil components to plant growth, soil physico-chemical 
properties in relation to plant growth, soil water, soil-water-plant relationships, soil 
and economic crops cultivation  
 
1201 452 หลักการวางแผนการใช้ท่ีดิน 3(2-3-4) 
 (Principles of Land Use Planning)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของการวางแผนการใช้ที่ดิน ข้ันตอนในการวางแผนการ

ใช้ที่ดิน การจ าแนกชนิดที่ดิน การประเมินค่าที่ดิน การใช้ที่ดิน สาเหตุการเสื่อมโทรมที่ดิน และ
ปัญหาการใช้ที่ดิน 

Definition and importance of land use planning; procedures of land 
uses planning; land evaluation; classification and use; factors affecting land 
degradation and land use problems; methods of mapping for land use planning 
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1201 453 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-4) 
 (Weeds and Weed Control)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดวัชพืช การแพร่กระจายและการขยายพันธ์ุ

วัชพืช ปัญหาโดยทั่วไปเนื่องจากวัชพืช ความส าคัญทางเศรษฐกิจของการป้องกันก าจัดวัชพืช หลัก
และวิธีป้องกันก าจัดวัชพืช การจ าแนกชนิดสารเคมีในการป้องกันและก าจัดวัชพืช หลักการใช้และ
การเก็บรักษาสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก าจัดวัชพืช 

Morphology; classification; distribution; and propagation of weeds, 
general problems from weeds; economic importance of weed control, principles 
and methods of weed control; classification; application and storage of herbicides; 
tools and equipment used in weed control 

 
1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Spreadsheet for Agricultural Tasks)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
การใช้โปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องต้น   การจัดการข้อมูล   การประยุกต์ใช้สูตรและ

ฟังก์ช่ันส าหรับงานด้านการเกษตร   การใช้ตาราง Pivot ช่วยวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านเกษตร   การสร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล   การสร้างชาร์ต   เทคนิคการแก้ปัญหา
ด้วยการวิเคราะห์แบบเงื่อนไข การใช้งานมาโครอย่างง่าย และการใช้งานโปรแกรมเสริม   การ
น าเข้าข้อมูล/ส่งออกจากโปรแกรมอื่นมาใช้ในโปรแกรมสะเพรดซีท   สร้างแบบจ าลองทางด้วย
โปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program, data  management,  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for 
agriculture tasks, using Pivot tables to analyse and summarize data related to 
agriculture tasks, creating forms for data entry, create charts, technical problem-
solving with the what-If analysis; using macro and program add-ins, importing and 
exporting data from spreadsheet program, spreadsheet model 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Geograhic Information System for Agricultural Tasks)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   การท างานและเทคนิค

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องาน
ด้านการเกษตร 

Concepts and foundation of a geographic information system (GIS), 
functional and technical aspects of a GIS; and applications of a GIS for agricultural 
tasks 
 
1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้านการเกษตร  3(2-3-4) 
 (Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 

Tasks) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส ารวจจากระยะไกล   การส ารวจด้วยคลื่น 

Microwave   การประมวลผลจากภาพถ่านดิจิตอล   การตรวจสอบความถูกต้อง    การแปล
ภาพถ่ายดาวเทียมและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 

Concepts and foundation of remote sensing, microwave sensing, digital 
image processing, assessment of classification accuracy, satellite image 
interpretation and air photo interpretation 
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1213 461 การน าเสนอข้อมูลทางเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 
 (Presentation of Agricultural Information with 

Computer)  
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข้อมูลที่

เป็นภาพ การจัดการข้อคิดและมัลติมีเดีย เพื่อการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพส าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางเกษตร   การรายงานผลการวิจัยและการน าเสนอข้อมูลเกษตรอื่นๆ 

Techniques in applying appropriate software relating to graphic 
presentation; idea/word processor; and multimedia for the making of effective 
media for transferring agricultural technology, reporting research findings; and 
presenting other agricultural information 

 
1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agricultural Information Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานเกษตร   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีเว็บเพื่องานด้านการเกษตร   ระบบ
สารสนเทศในส านักงาน   ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมส าเร็จเพื่องานด้านการเกษตร   กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเกษตร 

 The adoption of information technology in agriculture, information 
technology management, obtaining computer hardware and software, web 
technologies for agricultural tasks, information systems in the office, basic 
knowledge of software packages for agricultural tasks, laws relating to information 
technology, trends in information technology in agriculture 
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3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
 (Preparation of Cooperative Education)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาสหกิจ

ศึกษา สาขาวิชาพืชสวน หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาพืชสวน 

 

 การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ   เริ่มตั้งแต่การเลือกสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม   การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน   การ
พัฒนาบุคลิกภาพ   มารยาทสังคม   จริยธรรมวิชาชีพ   ทักษะพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   การ
เก็บรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและน าเสนอ
ผลงานได้   ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร   อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ 
 Student preparation on both theoretical skill for working in the private 
sector, contact and selection of suitable workplace; preparation for job 
recruitment; resume writing and job interview techniques; personality 
development and good social manner training; professional ethics; basic 
competency for organization; data collection and analysis; interpretation; 
discussion; and summary; report writing and presentation; marketing and agro-
business management skills; psychology and organization culture; quality control 
and standardization of production; sanitary and standard for work safety in the 
workplace; low involved in labor rights and workplace reguration 
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1202 485  สหกิจศึกษา  6(0-36-0)  
 (Cooperative Education)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 480 เตรียมสหกจิศึกษา  
1200 301 ธุรกิจเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาสหกิจ

ศึกษา สาขาวิชาพืชสวน หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสาขาวิชาพืชสวน 

 

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้าง กฎระเบียบ วัฒนธรรมและภารกิจหลักขององค์กร 
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและ
นักศึกษาผู้ปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารเชิงวิชาการ การน าเสนอ
ผลงาน 
   Public/private sector collaboration, information about the organization 
including its structure; rules; culture and main activities, investigative assignment 
and case study of interest to both organization and student; written summary; 
academic report and presentation of the work done 
 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ยังสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือที่
มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาพืชสวน 
แผนการเรียนปกติ 
3) กลุ่มวิชาชีพ 

3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-3-4) 
 (Fundamentals of Soil Science)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป                                                
1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ธรรมชาติทั่วไปของดิน การก าเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน คุณสมบัติทางเคมี 

ฟิสิกส์และชีวภาพของดิน การจ าแนกประเภทของดิน การส ารวจและท าแผนที่ดิน นิเวศวิทยา
ของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การวินิจฉัยสภาวะธาตุอาหารในดินและพืช และการใช้ที่ดินเพื่อให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

Nature; genesis; morphology; chemical; physical and biological 
properties; classification; survey and mapping; and ecology of soil. Soil and water 
conservation; determining the nutrient condition of soil and plants; use of land 
for maximizing agricultural production 
 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Introduction to Entomology)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับแมลง ความส าคัญของแมลง ลักษณะรูปร่าง ชีพจักร ชนิด

ของแมลง อิทธิพลและปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของแมลง บทบาทของแมลงต่อการผลติพชื
และแมลงที่มีประโยชน์ ตลอดจนการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

General entomology; insect importance; morphology; life cycles and 
types of insect; influence and factors affecting mass reproduction; the role of 
insects in plant production; insects which are useful for pest control  
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1202 212 โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น  3(2-3-4) 
 (Elementary Plant Pathology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 
1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช   กระบวนการเกิดโรคพืช   สรีรวิทยาของพืชเป็นโรค   

ลักษณะอาการของพืชที่เป็นโรค สาเหตุโรคพืช   ชนิดโรคพืช การควบคุมโรคพืช    
Introduction to plant pathology,  mechanisms of pathogenesis,  

physiology of infected plant, symtomatology,  plant pathogens, Diseases of 
plants,   plant diseases control   
 
1202 231 หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-3-4) 
 (Principles of Plant Propagation)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 1 
1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

หลักและวิธีการขยายพันธ์ุพืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ   ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การขยายพันธ์ุพืช   การจัดการระบบน้ า   สารฮอร์โมนที่ส่งเสริมในการขยายพันธ์ุพืช  

Principle and methods of plant propagation, sexual and asexual 
propagation, factors relate to plant propagation, water management for plant 
propagation, growth regulators in plant propagation 
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1202 320 สรีรวิทยาของพืช  3(2-3-4) 
 (Plant Physiology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : 1101 115 ชีววิทยาเบื้องต้น 1 
1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 1   

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน     : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)             : ไม่มี  
กระบวนการและกลไกการท างานที่เกี่ยวข้องกับการล าเลียงน้ า แร่ธาตุและ

สารอาหาร   การสังเคราะห์แสง   การหายใจ   การเจริญพัฒนาตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 

Processes and mechanisms; translocation of water and solutes, 
photosynthesis, respiration, growth and development; abiotic and biotic factors 
affected horticultural crops productions    
 
1202 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 3(2-3-4) 
 (Horticultural Crop Breeding)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
แหล่งพันธุกรรม   การสืบพันธ์ุของพืช   การท างานของยีน   ลักษณะทาง

พันธุกรรมของพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม   การปรับปรุงพันธ์ุพืชผสมตัวเอง   การปรับปรุง
พันธ์ุพืชผสมข้าม   อินบรีดดิ้งและเฮทเทอโรซีส   การปรับปรุงประชากร   พันธ์ุลูกผสม   การ
ปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีการกลายพันธ์ุ   การแปรปรวนของโครโมโซมกับการปรับปรุงพันธ์ุ   การใช้
เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในงานปรับปรุงพันธ์ุ   การจัดการกับพืชพันธ์ุใหม่ 

 Plant genetic resources, plant reproductive systems, genes and 
gene actions,   genetic basis of self- pollinated and cross-pollinate crops, 
breeding methods with self- pollinated crops, breeding methods with cross-
pollinate crops, inbreeding and heterosis, population improvement, hybrid 
development, mutation breeding, polyploidy in plant breeding, biotechnology as 
new tools for plant breeding, new cultivar release 
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1202 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2    3(2-3-4) 
 (Statistical Methods for Agricultural Research II    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200  260  สถิติเพื่อการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
Statistical Methods for 
Agricultural Research I 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมาย   ระเบียบวิธีวิจัย   ชนิดของแผนการทดลองแบบต่างๆ   แผนการ

ทดลองแบบสุ่มตลอด   แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบลอก แผนการทดลองแบบลาตินสแคว์  
การจัดทรีตเมนต์แบบแฟคตอเรียล   การวางแผนการทดลองแบบสปลติพลอต  การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย   เทคนิคการเก็บข้อมูล   การวิเคราะห์ผลทางสถิติ   การแปลผล   การสรุปผล   การ
น าเสนอผลการทดลอง   สมการรีเกรสซั่นอย่างง่ายและค่าสหสัมพันธ์   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 Meaning, research methodologies, experimental designs, 
completely randomized design, randomized complete block design, latin square, 
factorial experiment, split- plot design, mean comparison, methods and 
techniques for data collection, data analysis, data interpretation, discussion, 
conclusion, presentation, simple regression and correlation, statistical analysis by 
computer program 
 
1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน   3(2-3-4)  
 (Seed Technology in Horticulture)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรรีวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การพัฒนาเมล็ดและโครงสร้าง   องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธ์ุ   การงอก

ของเมล็ดพันธ์ุ   ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธ์ุ   การเก็บรักษา   การปรับปรุง
สภาพ   การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ   การตรวจประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ   
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุพืชสวน 

Seed development and seed structure, chemical composition, seed 
germination, vigor and deterioration, storage, quality control, seed testing, 
Horticulture seed industry 
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1202 480 สัมมนา   1(1-0-2) 
 (Seminar)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ที่ได้

ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมช้ันปีที ่
3 ครบแล้ว 

 

วิธีการสืบค้นข้อมูล   การเขียน วิเคราะห์ สังเคราะห์   น าเสนอแนวคิดทาง
วิชาการด้านพืชสวน ในรูปแบบของการสัมมนาแบบสากล 

Methods of information searching, organized and evaluated data for 
writing; presenting horticultural papers in the seminar context 
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2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1202 318 หลักการไม้ผล 3(2-3-4)  
 (Principles of Pomology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การผลิตไม้ผล   การจ าแนกชนิดของไม้ผล   โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ 

ของไม้ผล   ดอกและการออกดอก   การติดผลและการเจริญของผล   สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช   พื้นที่ปลูกไม้ผล   ระบบน้ า   การขยายพันธ์ุ   การให้ปุ๋ย   การจัดการทรง
ต้นและการตัดแต่งกิ่ง   โรคและแมลง   การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว   
คุณภาพของผลไม้ 

Fruit production, taxonomy of fruits, structures and functions of fruit 
plants, flower and flowering, fruit set and development, plant growth regulator, 
fruit plantation areas, watering system, propagation, fertilizer application, training 
and pruning, plant pathogen and diseases and insect pests, harvest and 
postharvest technology, fruit qualities 

 
1202 321 สรีรวิทยาของพืชสวน  3(2-3-4) 
 (Physiology of Horticultural Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กระบวนการและกลไกการท างานที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของล าต้น การออกดอก 

ติดผล และการชรา   สภาพแวดล้อม   สารควบคุมการเจริญเติบโต   ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการ
ผลิตพืชสวน   ทักษะคิดวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อปรับปรุงการผลิตพืชสวน 

Physiological processes; vegetation growth; flowering; fruit set and 
senescence, environmental factors, plant regulators and other factors affected 
horticultural crops production, system thinking to improve horticultural crops 
production 
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1202 344 การผลิตเห็ด  3(2-3-4) 
 (Mushroom Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ   คุณค่าทางอาหารและสรรพคุณยา   ชีววิทยาเห็ด   

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความต้องการธาตุอาหาร ความต้องการด้านกายภาพ   เทคนิค
วิธีการผลิต   เห็ดไมคอร์ไรซ่า   เห็ดพิษ   ศัตรูเห็ด   การแปรรูปเห็ด   

Economic importance mushroom, nutriceuticals and medicinal value, 
mushroom biology, requirements for growth; nutritional requirements; physical 
requirements,  mushroom cultivation methods,  mycorrhiza mushroom, poision 
mushroom,  pests of mushroom, processing 

 
1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  3(2-3-4) 
 (Production of Spices and Medicinal Plants)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202320 สรีรวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความส าคัญ ความหมาย ประวัติความเป็นมาของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  การ
พัฒนาอุตสาหกรรมพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรของไทย ประเภทของพืชเครื่องเทศ ประเภท
ของพืชสมุนไพร การปลูกและการดูแลรักษาพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวพืช
เครื่องเทศและพืชสมุนไพร การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสม การน าไปใช้ประโยชน์ของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร ความต้องการพืชเครื่องเทศ
และพืชสมุนไพรในปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรไทย   

 Importance, meaning and history of spices and medicinal plants; 
industrial development of Thai spices and medicinal plants; kind of spices; kind 
of medicinal plants; planting and cultivation of spices and medicinal plants; 
harvesting of spices and medical plants; good agricultural practices of spices and 
medicinal plants; uses of spices and medicinal plants; demand of spices and 
medicinal plants; shortage of Thai spices and medicinal plants; 
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1202 347 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  3(2-3-4) 
 (Mulberry Plantation and Sericulture)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การปลูกหม่อน การปฏิบัติดูแลให้เหมาะสมกับการเลี้ยง ชนิดและพันธ์ุหม่อนที่

เหมาะสมในแต่ละสภาพ การเตรียมสวนหม่อนส าหรับการเลี้ยงไหมขายรังไหม  การเตรียม
โรงเรือนต่างๆ ส าหรับการเลี้ยงไหม ข้อปฏิบัติในการเลี้ยงไหม กระบวนการสาวไหม  เครื่องสาว
ไหมและการใช้ร่างผลผลิตจากรังไหม 

General study of mulberry cultivation; appropriate management; 
varieties of mulberry and their suitability for various growing conditions; 
preparation for silkworm rearing and silk production; preparation of various 
facilities necessary for rearing silkworms; basic practices in rearing silkworms; 
process of silk thread-making; necessary accessories for silk thread-marking; and 
use of by-products from silkworms cocoons 
 
1202 348 ผักเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
 (Economic Vegetable Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญ   การจัดจ าแนกชนิดตามคุณค่าสารอาหาร   การปลูก   

สภาพแวดล้อม   ธุรกิจเมล็ดเมล็ดพันธ์ุ   ความต้องการธาตุอาหาร   การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน  
การป้องกันศัตรูผัก   การผลิตผักปลอดภัย   การเก็บเกี่ยว   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   
การตลาด   ตัวอย่างการผลิตผักชนิดต่างๆ 

Importance, types; nutriceuticals; medicinal value, cultivation, 
environment, vegetable seed commercial, nutritional requirements, soilless 
culture, plant protection, good agricultural practices, harvesting, postharvest 
technology, marketing, production in different types of vegetables 
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1202 349 การผลิตผักพ้ืนบ้านเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
 (Indigineous Vegetable Crop Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญ   ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ของผักพื้นบ้านและพืชใกล้ เ คียง                     

ถ่ินก าเนิด   การแพร่กระจาย   การปลูก   การเก็บเกี่ยวผักพื้นบ้านตามฤดูกาลและการใช้
ประโยชน์  

An importance, botany and species of indigenous vegetable crops 
and its relatives, origin, distribution, cultivation, seasonal harvesting and utilization 
of indigenous vegetable 
 
1202 350 วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-3-4) 
 (Post Harvest Technology of Horticultural Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 200 ชีวเคมี  
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี
1202 320 สรรีวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

 ความส าคัญของการสูญเสียผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว ลักษณะโครงสร้างของผลิตผลทาง
พืชสวน การเปลี่ยนแปลงของขบวนการชีวเคมีและชีวฟิสิกส์เกี่ยวกับการแก่  การสุก และการ
เสื่อมสภาพของผลิตผลสดของพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผลสดจากแหล่งผลิตสู่
ผู้บริโภค การเก็บรักษา การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การคัดคุณภาพ โรคหลังการเก็บเกี่ยวและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

The importance of post harvest losses; characteristics and structure of 
horticultural products; biochemical and biophysical changes related to aging; 
maturity; and degeneration in post harvest horticultural products; preparing 
products which have been transported from production areas to consumer sites; 
storage; transportation; packaging; quality selection; post harvest diseases and 
suitable environments for storage 
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 1202 351  การตกแต่งสถานท่ีและการจัดสวน 3(2-3-4) 
 (Landscaping and Gardening)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ประวัติการจัดสวน   ประเภทของสวน   การเลือกพันธ์ุไม้ส าหรับการจัด สวน   
หลักการออกแบบจัดสวน   สนามหญ้า   ข้ันตอนการออกแบบสวน   การประเมินราคา   ข้ันตอน
การจัดสวนและบ ารุงดูแลรักษาสวน 

History of gardening, types of gardening, plant selections for gardening, 
principles of gardening design, turfgrass, gardening design procedures, appraisals; 
gardening and maintenance procedures 
 
1202 352 ประวัติศาสตร์ของงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม 3 (3-0-6) 
 (Landscape Architecture History)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานการปรับเปลี่ยนภูมิสถาปัตยกรรมของยุคก่อน

ประวัติศาสตร์   อารยธรรมบริเวณเอเชียกลาง   อารยธรรมทางตะวันตก    อารยธรรมทาง
ตะวันออก   วิวัฒนาการงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  

Analysis of prehistory, central civilization, western civilization, eastern 
civilization, modern landscape design       
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1202 353 การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานท่ี  3(2-3-4) 
 (Flower arrangement and decoration)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
คุณค่าของดอกไม้และการจัดดอกไม้   ประวัติการจัดดอกไม้ หลักการและแนวคิด

การจัดดอกไม้   องค์ประกอบศิลป์และหลักศิลปะ ลักษณะของดอกไม้ ใบไม้   เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด   การจัดดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ การจัดกระเช้า จัดช่อดอกไม้ จัดดอกไม้
ตกแต่งกรอบรูป จัดพวงหรีด จัดซุ้มดอกไม้ จัดหน้าเวทีและโพเดียม จัดดอกไม้แห้ง จัดดอกไม้
เทียม การผูกผ้าประดับและตกแต่งสถานที่   การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ   การประเมินราคาและ
การจัดแสดงผลงาน 

Values of flower and flower arrangement; history of flower 
arrangement, principles and concepts of flower arrangements, artistic elements 
and principles, characteristics of flower, leaf, tool and equipment used in flower 
arrangement, patterns of flower arrangement, flower basket arrangement, 
bouquet arrangement, flower decorations for photo frames,  wreath arrangement, 
flower arbour arrangement, flower decorations for stage and podium, dried and 
artificial flower arrangement, fabric binding down and decorations; business 
administration and 
 
1202 354 การจัดการสนามหญ้า 3(2-3-4) 
 (Turf Grass Management)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของหญ้าสนาม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้า การปลูกหญ้า การ

ดูแลรักษา การจัดการ และการออกแบบสนามกอล์ฟ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานสาขาอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสนามหญ้า 

Classification; botany of turf grass, selected turf grass for lawn, soil 
preparation; planting; cutting; taking care of lawn; fertilizer application; insecticide 
and herbicide application, methodology of making lawn and management; a 
ground for sports; public park; golf course and etc      
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1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 (Principles of Art for Landscape Design)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พื้นฐานการออกแบบเขียนแบบ การเขียนรูปทัศนียภาพ การจัดองค์ประกอบศิลป์

และหลักศิลปะ การเขียนภาพลายเส้นและเทคนิคการใช้สีชนิดต่างๆ และแนวทางในการน าเสนอ
งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม 

Basic introduction to principle of arts including perspective drawing; 
sketching and rendering painting which are viewed relatively to landscape 
presentation 
 
1202 356  แมลงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  3(2-3-4)  
 (Economic Entomology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

      สาเหตุที่ท าให้แมลงระบาด วิธีการจ าแนกชนิดของแมลงศัตรูที่ส าคัญของประเทศ
ไทย ชีวประวัติ ลักษณะการเข้าท าลาย ความเสียหาย   ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลง
ศัตรูพืชไร่ พืชผัก และไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  วิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  แมลงที่
มีประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ แมลงผสมเกสร แมลงให้ผลิตภัณฑ์  แมลงศัตรูธรรมชาติ 

Sources of insect pests and their outbreaks; classification and 
identification of economic insects in Thailand; the biology, type of damage, 
economic importance, and control strategies of the insect pests of field crops; 
vegetables, orchards and other economic crops of Thailand; beneficial of insects; 
insects pollinators, product of insects and  natural enemies insects 
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1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช  3(2-3-4)  
 (Pest Controls)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องต้น  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

                ชนิดและลักษณะการท าลายของศัตรูพืช  การวินิจฉัยโรคพืช  การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชด้วยวิธีการต่างๆ  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  ความเป็นพิษของสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช  การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช  การใช้การควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและเหมาะสม 
        Pests and crop destruction;  plant diseases diagnosis;  pest 
managements  economic thresholds for insect  management;  mode of action of 
pesticides;   application of pesticide;   safety and appropriate use of pesticides 
 
1202 430  การปรับปรุงพันธุ์ผัก 3(2-3-4)  
 (Vegetable Breeding)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 330 การปรบัปรุงพันธ์ุพืชสวน   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
แนวความคิด   วิธีการปรับปรุงพันธ์ุผัก   วัตถุประสงค์ด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช

เน้นด้านพืชผัก   กลไกการควบคุมการถ่ายละอองเกสร   การเก็บรวบรวมสายพันธ์ุ   การปลูก   
การคัดเลือก  การผสมพันธ์ุ   เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุและการคัดเลือกลักษณะพิเศษ เช่น 
ลักษณะตัวผู้เป็นหมันในพริก การผสมตัวเองไม่ติดในพืชตระกูลกะหล่ า และลักษณะที่เป็นตัวเมีย
ล้วนในแตงกวา   การใช้เทคนิคทางชีวภาพมาช่วยในงานปรับปรุงพันธ์ุ 

Plant breeding concepts, breeding methods in vegetable crops, 
objectives in vegetable breeding, pollination control mechanisms, germplasm 
collection, planting, selection, hybridization, breeding and selection techniques 
for specific characters, male sterility in pepper; self incompatibility and 
gynoecious plant in cucumber, using biotechnological techniques in plant 
breeding programs 
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1202 432 หลักการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ 3(2-3-4)  
 (Principles of Plant Tissue Culture)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 320 สรรีวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีต่อการพัฒนาการเกษตร   เทคนิคและ

วิธีการทางด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่น ามาใช้ในด้านต่าง ๆ การขยายพันธ์ุพืชที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การปรับปรุงพันธ์ุ การอนุรักษ์สายพันธ์ุพืชที่คัดเลือก 

Importance of plant tissue culture to agricultural development; 
techniques and procedures for plant tissue cultures; propagation; plant breeding; 
and preserving selected cultivars 
 
1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน  3(2-3-4)  
 (Horticultural Seed Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุพืช
สวน    

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชสวน   การจัดการแปลง   การเก็บเกี่ยว   โรคและศัตรู   

การเก็บรักษา   และธุรกิจเมล็ดพันธ์ุพืชสวนในประเทศไทย 
Horticulture seed production, cultivation, seed harvesting, pest 

control, seed storage and, horticulture seed business of Thailand 
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1202 442 การผลิตกาแฟ  3(2-3-4)  
 (Coffee Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น    
1202 320 สรีรวิทยาของพืช    

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ความส าคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณ์การผลิตกาแฟของโลก  ภูมิภาคอาเซียน  
และประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ  ชนิด  พันธ์ุและนิสัยการเจริญเติบโตของ
กาแฟ  การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธ์ุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาต้นกาแฟ  การให้
ปุ๋ยกาแฟ  การตัดแต่งกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูป  การบริโภค  และการใช้ประโยชน์  การตลาดของกาแฟ 
 Importance and history of coffee; Situation of coffee production of the 
world, ASEAN and Thailand; Botanical characteristic of coffee; Types, cultivars and 
growth habit of coffee; Propagation and breeding of coffee; Planting and cultural 
practices of coffee trees; Fertilizer application of coffee; Pruning of coffee; 
Control of diseases and pests of coffee; Harvest and post-harvest, Processing, 
consumption and utilization; Marketing of coffee 
 
1202 443 การผลิตไม้ผลเขตร้อน 3(2-3-4)  
 (Tropical Fruit Crops Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

       การผลิตไม้ผลเขตร้อน การผลิตทุเรียน การผลิตมังคุด การผลิตเงาะ การผลิต
ลางสาด ลองกอง การผลิตมะม่วง การผลิตกล้วย การผลิตมะละกอ การผลิตน้อยหน่า การผลิต
มะม่วงหิมพานต์ การผลิตมะขาม การผลิตแก้วมังกร การผลิตฝรั่ง การผลิตสับปะรด การผลิต
กระท้อน การผลิตขนุน การผลิตมะพร้าว 

Tropical fruit production, durian; mangosteen; rambutan; langsat; 
mango; banana; papaya; custard apple; cashew nut; tamarind; dragon fruit; guava; 
pineapple; santol; jackfruit; coconut 
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1202 444 การผลิตไม้ผลเขตก่ึงร้อน   3(2-3-4)  
 (Sub-tropical Fruit Crops Production)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การผลิตไม้ผลเขตกึ่งร้อน การผลิตองุ่น การผลิตลิ้นจี่ การผลิตล าไย การผลิต             

สตรอเบอร์รี่ การผลิตอาโวกาโด การผลิตส้ม 
Sub-tropical fruit crops production, grape production, lychee 

production, longan production, strawberry production, avocado production, citrus 
production 
 

 

1202 445 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4)  
 (Floriculture and Ornamental Plant Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เทคโนโลยีของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ   ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต   ชนิด

และลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ   การปลูก   การขยายพันธ์ุ   การดูแลรักษา   การป้องกัน
ก าจัดโรคแมลง   การน าเอาไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ   การทัศนศึกษา
แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 

Floriculture and ornamental plant production technology, factor 
affecting the growth of floriculture and ornamental plant, kinds and 
characteristics; cultivation; propagation   pest control for floriculture and 
ornamental plant, study how to use those plants for commercial purpose,   field 
trip to the farm that produce floriculture and ornamental plant 
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1202 446 วิทยาการกล้วยไม้เบ้ืองต้น 3(2-3-4)  
 (Fundamentals of Orhidology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ประวัติและความส าคัญของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้   ลักษณะส าคัญของกล้วยไม้   

การจ าแนกกล้วยไม้สกุลต่างๆ   การขยายพันธ์ุกล้วยไม้ โดยการผสมเกสร โดยไม่ใช้เพศ เทคนิค
การเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้  ศัตรูของกล้วยไม้และการป้องกันก าจัด   ธุรกิจการค้าเกี่ยวกับกล้วยไม้ เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเกี่ยว การประกวดกล้วยไม้และสังคมกล้วยไม้ 

History and important of orchid culture, special characteristic of 
orchid, classification of orchid genera, orchid propagation; orchid pollination; 
asexual propagation; techniques of seed culture and tissue culture,  factors of 
orchid growing, orchid pests and their control,  orchid business; postharvest 
technology; orchid show and their socials 
 
1202 448 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 (Digital Landscape Design Studio)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ   การส่งผ่านการออกแบบ

ธรรมดาสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ สร้างแบบแนวความ คิด
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ น าเสนองาน เขียนเอกสารประกอบแบบ และ
ประเมินผลงานการออกแบบ  และ กระบวนการสร้างแบบภูมิทัศน์โดยใช้คอมพิวเตอร์  

Graphic Computer-Aided Design: CAD applications; transition from 
conventional to digital design for site analysis; synthesis; and design 
conceptualization; computer technology for drafting; visualization; 
documentation and evaluation  and  Integration between computer graphics and 
landscape design process 
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1202 449 การใช้พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน์ 3(2-3-4) 
 (Landscape Design Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

                พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน์   การสร้างและน าเสนองานการออกแบบภูมิทัศน์  
การน าพรรณไม้มาใช้ในกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์    

                Planting materials for landscape design;  aesthetic representations 
of landscape design  and Integration of panting materials and landscape design 
process  

 
1202 450 การจัดการงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน์                               3(2-3-4) 
 (Landscape management and  maintenance)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การควบคุมศัตรูพืช  การควบคุมวัชพืช  การใช้ปุ๋ย  การดูแลหญ้าสนาม การ

ปรับเปลี่ยนต้นไม้ การดูแลรกัษาสิ่งปลกูสร้าง  
  Pest control; Weed control; fertilizers; turf-grass management; plant 

replacement and  site structures maintenance 
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1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน์ 1 3(2-3-4)   
 (Landscape Design I)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 355 หลกัศิลปะการออกแบบ
ทางภูมิทัศน ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กระบวนการออกแบบทางภูมิทัศน์ การส ารวจวิเคราะห์พื้นที่และการใช้พื้นที่ การ

ฝึกคิดหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
พื้นที่ การฝึกทักษะการออกแบบและเขียนแบบทางภูมิทัศน์ของพื้นที่ระดับบ้านพักอาศัย พื้นฐาน
การเลือกพรรณไม้ให้เหมาะสมกับภูมิลักษณ์และภูมิอากาศระดับจุลภาค การประเมินราคา การ
น าเสนองานทางภูมิทัศน์ 

Landscape design process; site inventory and analysis; 
conceptualizing landscape design that compromising between site 
opportunities/constraints and client needs; applying design principles to produce 
complete landscape design representation for residential area; basic plant 
selection to suit the micro-landform and micro-climate; cost estimate; 
presentation 
 

 

1202 457 การออกแบบทางภูมิทัศน์ 2 3(2-3-4)   
 (Landscape Design II )  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 454 การออกแบบทางภูมทิัศน์ 
1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

      ลักษณะภูมิลักษณ์ทั้งแบบมหภาคและจุลภาค   การอ่านและแปลผังส ารวจบริเวณ   
พื้นฐานการค านวณความลาดชันและพื้นฐานการปรับระดับ   การวิเคราะห์ผังส ารวจบริเวณด้วย
การสร้างแบบจ าลองกายภาพและใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สร้างแบบจ าลองผังส ารวจบริเวณ   
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบในกระบวนการออกแบบทางภูมทิศันข์อง
พื้นที่ระดับบ้านพักอาศัยให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับผู้ใช้พื้นที่และมีความสวยงาม 

Topographical knowledge regarding micro and macro landforms, 
topographical map reading and interpretation, fundamental computation of 
slopes and grades, topographical analysis using physical 3D model and 
computerized 3D model, integrating computer aid design (CAD) into the 
landscape design process to create appropriate functions for users and 
outstanding designs at residential level 
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1202 458 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 1  3(3-0-6)  
 (Selected Topics in Horticulture I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปทีี่ 

3 และ 4 
 

การประมวลความรู้ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆทางด้านพืชสวนหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง   ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการผลิตพืชสวน   ระดมความคิดเห็น น าเสนอ 

Literature review in the recent advanced knowledge in horticultural 
science or related field, applying knowledge to horticultural crop production, 
data presentation of selected topics 
 
1202 459 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 2  3(2-3-4) 
 (Selected Topics in Horticulture II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปทีี่ 

3 และ 4 
 

 การประมวลเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆทางด้านพืชสวน   ระดม
ความคิดเห็น และมีการทดสอบปฏิบัติ หรือศึกษาในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการ
ผลิตทางพืชสวน  

Literature review and discussion of selected topics of recent 
advanced knowledge in horticultural science; that can enhance horticultural crop 
production; studying and doing in laboratory 
 
1202 490 ระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชสวน  3(2-3-4) 
 (Quality Management System of Horticultural Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
ระบบการผลิตพืชสวนตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม   ระบบการจัดการ

คุณภาพผลิตผลสดพืชสวน   การตรวจสอบย้อนกลับ   กฏเกณฑ์   ข้อบังคับและข้อก าหนด
ส าหรับมาตรฐานการผลิตพืชสวนเพื่อการส่งออก 

Good Agricultural Practices (GAP), quality management system for 
fresh horticultural produces, traceability system, rules; regulations and 
standardization of horticultural crop production for exports 
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1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  3(2-3-4) 
 (Soil Fertility)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :   
ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช ปริมาณและความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน  

หน้าที่ของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดและการเป็นพิษของธาตุอาหาร
พืช วิธีการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน หลักการใช้ปูนและปุ๋ยทางการเกษตร  

Essential plant nutrients, amount and availability of nutrients in the 
soil, role of nutrients on plant growth, deficiency and toxicity of soil  nutrients to 
plant, methods of evaluating the level of soil fertility, principles of lime and 
fertilizer use in agriculture  

 
1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 3 (1-6-2) 
 (Plant Nutrition Analysis)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการวิเคราะห์ธาตุอาหาร การสุ่มตัวอย่างพืชเพื่อเตรียมตัวอย่างส าหรับ

วิเคราะห์ธาตุอาหาร การวิเคราะห์ธาตุอาหารในพืช การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
ด้วยหลักการทางเคมีและฟิสิกส์ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่มี
หลากหลายวิธี และการประเมินปริมาณธาตุอาหารในพืช  

Principle of plant analysis; plant sampling and preparation for 
analysis; principle of analytical instruments (base on physical and chemical 
characteristics); comparison between plant analytic techniques and evaluation 
nutrient contents in plant  
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1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช 3(2-3-4) 
 (Soil – Plant Relationships)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของส่วนประกอบของดินที่มีตอ่พืช สมบัตทิางกายภาพและทางเคมี

ของดินที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเตบิโตของพืช น้ าในดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดิน–น้ า–พืช ดินกับ
การปลูกพืชเศรษฐกจิ 

Importance of soil components to plant growth, soil physico-
chemical properties in relation to plant growth, soil water, soil-water-plant 
relationships, soil and economic crops cultivation  
 
1201 452 หลักการวางแผนการใช้ท่ีดิน 3(2-3-4) 
 (Principles of Land Use Planning)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความหมายและความส าคัญของการวางแผนการใช้ที่ดิน ข้ันตอนในการวาง

แผนการใช้ที่ดิน การจ าแนกชนิดที่ดิน การประเมินค่าที่ดิน การใช้ที่ดิน สาเหตุการเสื่อมโทรม
ที่ดิน และปัญหาการใช้ที่ดิน 

Definition and importance of land use planning; procedures of land 
uses planning; land evaluation; classification and use; factors affecting land 
degradation and land use problems; methods of mapping for land use planning 
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1201 453 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-4) 
 (Weeds and Weed Control)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200111 การเกษตรเบือ้งต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ าแนกชนิดวัชพืช การแพร่กระจายและการ

ขยายพันธ์ุวัชพืช ปัญหาโดยทั่วไปเนื่องจากวัชพืช ความส าคัญทางเศรษฐกิจของการป้องกันก าจัด
วัชพืช หลักและวิธีป้องกันก าจัดวัชพืช การจ าแนกชนิดสารเคมีในการป้องกันและก าจัดวัชพืช 
หลักการใช้และการเก็บรักษาสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืช เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การก าจัดวัชพืช 

Morphology; classification; distribution; and propagation of weeds, 
general problems from weeds; economic importance of weed control, principles 
and methods of weed control; classification; application and storage of 
herbicides; tools and equipment used in weed control 

 
1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Spreadsheet for Agricultural Tasks )  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
การใช้โปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องต้น   การจัดการข้อมูล   การประยุกต์ใช้สูตรและ

ฟังก์ช่ันส าหรับงานด้านการเกษตร   การใช้ตาราง Pivot ช่วยวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านเกษตร   การสร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล   การสร้างชาร์ต   เทคนิคการ
แก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์แบบเงื่อนไข การใช้งานมาโครอย่างง่าย และการใช้งานโปรแกรมเสรมิ   
การน าเข้าข้อมูล/ส่งออกจากโปรแกรมอื่นมาใช้ในโปรแกรมสะเพรดซีท   สร้างแบบจ าลองทาง
ด้วยโปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program, data  management,  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for 
agriculture tasks, using Pivot tables to analyse and summarize data related to 
agriculture tasks, creating forms for data entry, create charts, technical problem-
solving with the what-If analysis; using macro and program add-ins, importing and 
exporting data from spreadsheet program, spreadsheet model 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Geograhic Information System for Agricultural Tasks)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   การท างานและ

เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร 

Concepts and foundation of a geographic information system (GIS), 
functional and technical aspects of a GIS; and applications of a GIS for agricultural 
tasks 
 
1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้านการเกษตร  3(2-3-4) 
 (Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 

Tasks) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส ารวจจากระยะไกล   การส ารวจด้วย

คลื่น Microwave   การประมวลผลจากภาพถ่านดิจิตอล   การตรวจสอบความถูกต้อง    การ
แปลภาพถ่ายดาวเทียมและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 

Concepts and foundation of remote sensing, microwave sensing, 
digital image processing, assessment of classification accuracy, satellite image 
interpretation and air photo interpretation 
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1213 461 การน าเสนอข้อมูลทางเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 
 (Presentation of Agricultural Information with 

Computer)  
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข้อมูล

ที่เป็นภาพ การจัดการข้อคิดและมัลติมีเดีย เพื่อการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพส าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางเกษตร   การรายงานผลการวิจัยและการน าเสนอข้อมูลเกษตรอื่นๆ 

Techniques in applying appropriate software relating to graphic 
presentation; idea/word processor; and multimedia for the making of effective 
media for transferring agricultural technology, reporting research findings; and 
presenting other agricultural information 

 

 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agricultural Information Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานเกษตร   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีเว็บเพื่องานด้านการเกษตร   ระบบ
สารสนเทศในส านักงาน   ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมส าเร็จเพื่องานด้านการเกษตร   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
การเกษตร 

 The adoption of information technology in agriculture, information 
technology management, obtaining computer hardware and software, web 
technologies for agricultural tasks, information systems in the office, basic 
knowledge of software packages for agricultural tasks, laws relating to information 
technology, trends in information technology in agriculture 
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3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      5 หน่วยกิต 
1202 301 ฝึกงาน 1 1(0-6-0) 
 (Field Work I)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 102 ฝึกงาน (เกษตรศาสตร)์ 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

ฝึกนักศึกษาให้รู้จักและคุ้นเคยกับพืชสวน   โดยให้นักศึกษาทุกคนในแต่ละกลุ่มต้อง
ช่วยกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  การเตรียมดิน  การปลูก การดูแลพืชสวนบางอย่าง   
หลักการจัดสถานเพาะช า หลักการขยายพันธ์ุ   ขยายพันธ์ุไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับแบบใช้
เพศและไม่ใช้เพศ เพื่อประโยชน์ในครัวเรือนและการค้า 

Orientation to selected horticultural crops, Individual  and  group  
working, land preparation,  planting,  greenhouse management, principle of plant 
propagation, sexual and asexual propagation in pomology; flower and 
ornamental plant for home garden and commercial  
 
1202 302 ฝึกงาน 2 1(0-6-0) 
 (Field Work II)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1202 301 ฝึกงาน 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานในสาขาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทางพืชสวน ได้แก่                   

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  2. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว   3.ไม้ผล  4. ผัก   5.ไม้ดอก ไม้ประดับ   
6. การผลิตเห็ด   7.การตกแต่งสถานที่และการจัดสวน   และ 8. การอารักขาพืช  การวิเคราะห์
ข้อมูล  การน าเสนอ    การรายงานผล 

field work in horticulture, 1.tissue culture; 2 post-harvest technology; 
3.pomology, 4.vegetable; 5.ornamental plant; 6. mushroom production 7. 
landscape and gardening; and 8 pest management, data analysis, presentation, 
report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 195 

1202 481 ปัญหาพิเศษ  1  1(0-3-6)  
 (Special Problems I)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ต้องได้รับอนญุาตจากภาควิชาก่อน  

      การเลือกหัวข้อที่สนใจ   การเขียนหลักการ เหตุผลและวัตถุประสงค์   ปัญหาการวิจัย  
ข้อสมมติฐาน และการเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆในการท าปัญหาพิเศษ   และการจัดท าโครง
ร่างปัญหาพิเศษ   ทั้งนี้หัวข้อเรื่องที่จะศึกษาดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
ปรึกษาปัญหาพิเศษก่อนด าเนินการ 

Topic selection, writing the principles reasons and objectives, definitions; 
research problems; hypotheses; and writing special problem proposal,  the special 
problem topic must be pre-approved by the thesis committee 

 
1202 482 ปัญหาพิเศษ 2  2(0-6-4)  
 (Special Problems II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1201 481 ปัญหาพิเศษทางพืชสวน 
1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สาขาวิชา 
 

      ท างานทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าทางด้านพืชสวน โดยมีการวางแผนงานทดลอง 
และ/หรือแผนการด าเนินการการเก็บและบันทึกข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการเขียน
รายงานผลการทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าน้ัน 

Experimentation and/or surveying in Horticulture; experimental design 
and/or work planning; collecting and recording data; data analysis and results 
summarizing and report writing 
 

 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ยังสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือที่

มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาสัตวศาสตร ์
แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
3) กลุ่มวิชาชีพ 
 3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 

1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1 3(2-3-4) 
 (Anatomy and Physiology of Farm Animals I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
      กายวิภาคศาสตร์เป็นการศึกษาลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของอวัยวะ

ต่างๆ ส่วนสรีรวิทยาเป็นการศึกษาหน้าที่และกลไกการท างานของอวัยวะในระบบตางๆ ของราง
กายสัตว เช่น ระบบโครงร่าง ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบยอย
อาหาร ระบบไหลเวียนของเลือดและน้ าเหลือง ระบบขับถายปัสสาวะ เป็นต้น 

Animal anatomy is a branch of natural science dealing with the 
structural organization of  animal organs or animal tissues, physiology; which is 
sometimes called “functional anatomy”; covers functions of the organs or tissues 
including skeletal; integument; nervous; respiratory; digestive; circulatory and 
urinary system etc 
 
1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2 3(2-3-4) 
 (Anatomy and Physiology of Farm Animals II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203322 กายวิภาคศาสตร์และ
สรรีวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟารม์ 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ   ระบบสืบพันธ์ุของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม   

เทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาการสืบพันธ์ุสัตว์   สรีรวิทยาความเครียดและผลกระทบต่อสัตว์  
Comparative anatomy, function and operation of endocrine system, 

reproductive systems in farm animals, reproductive techniques, stress physiology 
and its roles in farm animals 
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1203 323 สุขศาสตร์สัตว์  3(2-3-4) 
 (Animal Health)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 2 
1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
โรคที่ส าคัญของสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย   การป้องกันควบคุมและก าจัดโรค 

การสุขาภิบาลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์   การจัดการฟาร์มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านสุขภาพสัตว์   
บทปฏิบัติการด้านการจัดการสุขภาพสัตว์   การตอนสัตว์เลี้ยง   การเย็บแผลสัตว์เบื้องต้น   การ
ให้สารน้ าในสัตว์   ผลของยาบางชนิดต่อระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์   การเก็บตัวอย่างเลือดและการ
ตรวจเลือดสัตว์เบื้องต้น   เทคนิคทางซีรั่มวิทยาในการตรวจโรคสัตว์เบื้องต้น 

Important farm animal diseases in Thailand, prevention; control and 
eradication of farm animal diseases, farm sanitation, farm management to 
improve effective animal health, laboratory emphasizes on animal health 
management, castration, suturing, effects of some medicines on animal immune 
system; blood sampling and serological tests 

 
1203 330 การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์  3(3-0-6) 
 (Livestock Breeding and Improvement)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 
1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การน าหลักพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์   การประเมิน

พันธุกรรมสัตว์   วิธีการคัดเลือกพันธ์ุสัตว์   การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจประเภทต่างๆ   
หลักการและเหตุผลในการผสมพันธ์ุสัตว์  

Application of genetics to livestock breeding, genetic evaluation, 
selection method for livestock improvement, genetic improvement in various 
species of livestock, principles and reasons behind breeding livestock of various 
breeds 
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1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Nutrition)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 202 ชีวเคมี 
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของสารอาหารต่างๆ ต่อร่างกายสัตว์   ความสัมพันธ์ หน้าที่ และ

ประโยชน์ของสารอาหาร   ความเป็นพิษของสารต่างๆ ที่มีในอาหาร   กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุมการกินอาหาร   การประเมินคุณค่าทางโภชนาการทางการผลิตสัตว์   โรคต่างๆ ที่
มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในสัตว์  

 Importance of nutrients, interrelationship; function and advantage 
of nutrients, toxicity of substance in feed, processes involved in controlling feed 
intake, evaluation of nutritive value for animal production, metabolic disorders 
related to nutritional imbalances 
 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Animal Nutrition)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์

ประยุกต ์
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
คุณสมบัติและวิธีการน าวัตถุดิบอาหารต่างๆ มาใช้เลี้ยงสัตว์   ความเป็นพิษใน

อาหารสัตว์ อาหาร   ความต้องการอาหารของสัตว์เศรษฐกิจ   ผลของทุพโภชนาการในสัตว์   
วิธีการค านวณสูตรอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้
อาหารสัตว์   การใช้วัตถุดิบอาหารในท้องถ่ินเพื่อเลี้ยงสัตว์ 

Properties and utilization of feedstuff for livestock consumption, 
toxicity in animal feed, nutrient requirements in livestock, effects of malnutrition, 
computerized methods of feed formulation, feed production technology, local 
raw materials for livestock raising 
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 1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์ประยุกต์ 1(0-3-0) 
 (Applied Animal Nutrition Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1203 351 โภชนศาสตร์ประยุกต ์  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
การปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารอาหารในวัตถุอาหารต่างๆ   วิธีการตรวจสอบ

คุณภาพของอาหารสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งทางกายภาพและทางเคมี   การประกอบสูตรอาหาร
สัตว์ 

Determine and analysis of the nutritional content of animal feeds, 
various methods of physical and chemical evaluation for feed quality, feed 
formulation techniques 
 
1203 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2   3(2-3-4) 
 (Statistical Methods for Agricultural Research II)                

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 260 สถิติเพือ่การวิจัยทาง
การเกษตร 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
ความหมายระเบียบวิธีวิจัย   การเลือกแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลให้

เหมาะสมกับหน่วยทดลองที่มีปัจจัยเดียวหรือมากกว่าหนึ่งปัจจัย   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย   
การวิเคราะห์รีเกรซช่ันและสหสัมพันธ์อย่างง่าย   การสรุปและแปลผลการทดลอง   การจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

Definition of research methodology, experimental designs, mean 
comparison,  analysis of variance, simple linear regression and correlation, 
research interpretation and research proposal 
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1203 480 สัมมนา   1(1-0-2)  
 (Seminar)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปีที่ 

3 และ 4 
 

วิธีการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียน วิจารณ์ และเสนอแนวคิดทางวิชาการ
ด้านสัตวศาสตร์ ในรูปแบบของการสัมมนาแบบสากล 

Methods of information searching; writing; and presenting Animal 
Science papers in the seminar context 
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3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
1200 301 ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

การจัดองค์กรธุรกิจเกษตร   การวางแผนทางด้านการผลิตทางการเกษตร การตลาด
สินค้าเกษตรควบคู่กัน   ข้อตกลงกฎหมายการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Agricultural enterprises, planning of agricultural production; and 
agricultural marketing in parallel, trade agreement, tariff trade barriers including 
trade investment; both domestic and international business  

 
1203 346 พืชอาหารสัตว์  3(2-3-4) 
 (Forage Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
 การจ าแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ ถ่ินก าเนิด 

วิธีการปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การน าไปใช้ประโยชน์   พันธ์ุ
และการคัดเลือกพันธ์ุส าหรับการปลูกเพื่อท าหญ้าแห้ง (hay) และหญ้าหมัก (silage)   หลักการ
และวิธีการปรับปรุงทุ่งหญ้าในเมืองไทย   การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ตลอดจนการตัดสิน
คุณภาพของหญ้าแห้งและหญ้าหมัก 

Classification and morphology of the important forage crops; origin; 
methods of cultivation; management; harvesting and storage; uses, cultivar and 
selection methods for; hay and silage, principles and methods for improving 
pasture in Thailand, evaluation nutritional content including judging the quality of 
both hay and silage 
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1203 347 การจัดการทุ่งหญ้า 3(2-3-4) 
 (Pasture Management)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   รูปแบบของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   การ

จัดการ ปัจจัยการผลิต   ความสัมพันธ์ของการจัดการทุ่งหญ้ากับสภาพการเจริญเติบโตของพืช 
และความต้องการอาหารของสัตว์   ระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต   การจัดการสัตว์เข้าแทะเล็ม   
การใช้และการจัดการทุ่งหญ้าส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ 

Importance of pasture management, patterns of pasture, 
management of production necessities, relationship between pasture 
management and plant growth conditions, food requirements for livestock, 
harvesting systems, grazing management, using and managing pasture for cattle; 
sheep; goats; etc 

 
1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก  3(2-3-4) 
 (Reproductive Physiology of Poultry)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยา

เบื้องต้น 2 
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
ระบบสืบพันธ์ุของสัตว์ปีก ฮอร์โมนในระบบสืบพันธ์ุ วงรอบการสืบพันธ์ุของสัตว์

ปีกเพศเมีย น้ าเช้ือ ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันธ์ุ การกกฟักไข่ตามธรรมชาติและพฤติกรรมความ
เป็นแม่ 

Reproductive system of avian species, reproductive hormones, 
reproductive cycle of female poultry, semen, factors affecting reproduction, 
brooding and maternal behaviour 
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1204 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์  2(2-0-4) 
 (Biotechnology in Livestock Reproduction)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตร์และ
สรรีวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟารม์ 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
เทคโนโลยีการผสมเทียม เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน การก าหนดและเหนี่ยวน า

การเป็นสัด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุในปศุสัตว์ ปัญหาด้านการ
สืบพันธ์ุของปศุสัตว์และแนวคิดในแก้ไขปัญหา 

Artificial insemination technology, embryo transfer technology, 
inducing of estrus techniques, progress in biotechnology for livestock 
Reproduction, livestock reproductive problems and the solving ideas 

 
1204 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์  1(0-3-0) 
 (Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตร์และ
สรรีวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟารม์ 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1203 424  เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสบืพันธ์ุในปศุสัตว์                          

 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสบืพันธ์ุในปศุสัตว์ทีส่อดคล้องกบัหัวข้อทีเ่รียน

ในวิชา 1203424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสบืพันธ์ุในปศุสตัว์ 
Laboratory work designed to accompany the contents of 1203424 

Biotechnology in Livestock Reproduction 
 
1203 440 การผลิตสัตว์ปีก   3(2-3-4) 
 (Poultry Production)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 330 การปรบัปรุงพันธ์ุปศุสัตว์ 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
 อุปสงค์และอุปทานการผลิตสัตว์ปีกของประเทศ   หลักการพื้นฐานที่ส าคัญและ

จ าเป็นส าหรับการผลิตสัตว์ปีก   ปัญหาส าคัญของการผลิตสัตว์ปีกในประเทศไทย 
Supply and demand of poultry production of Thailand, principle of 

poultry production, significant problem of poultry production in Thailand  
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1203 443 การผลิตสุกร                       3(2-3-4) 
 (Swine Production)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 330 การปรบัปรุงพันธ์ุปศุสัตว์ 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
พันธ์ุสุกร   การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธ์ุสุกร   การตลาด   ระบบการ

สืบพันธ์ุ   ระบบฮอร์โมนและระบบการผสมพันธ์ุ   ระบบโรงเรือน   ของเสียและการน าของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์   อาหารและการให้อาหารสุกร   การจัดการทั่วไปและการแบ่งเกรดสุกรมี
ชีวิต   สุขศาสตร์ส าหรับสุกร   การใช้ระบบสารสนเทศในการผลิตสุกร   และการวิเคราะห์ปัญหา
การผลิตสุกรทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ    

Breed of swine, selection and breeding improvement, reproductive 
system,  hormone and mating system, housing systems, waste management, 
swine management and carcass evaluation, marketing, study in both theoretical 
and practical aspects 
 
1203 447 การผลิตโคเน้ือและโคนม  4(3-3-6) 
 (Beef and Dairy Cattle Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 330 การปรบัปรุงพันธ์ุปศุสัตว์ 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
พันธ์ุโคเนื้อและโคนมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย   การจัดการ

ด้านคอกและโรงเรือน   การให้อาหาร   การผสมพันธ์ุและการคัดเลือกพันธ์ุ   การเลี้ยงดูและการ
จัดการโคในระยะต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผสมพันธ์ุ   การขุนโค   การรีดนม   โรคและการ
สุขาภิบาลฟาร์ม   และการตลาดโคเนื้อ-โคนม 

Breeds of beef and dairy cattle appropriate for production in 
Thailand,  management of animal housing facilities, feeding equipment, breeding 
and selection, calf management from birth to maturity, fattening, milking, 
important diseases and sanitation, marketing 
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1203 450 การจดัการผลผลิตจากสัตว์ 3(2-3-4) 
 (Primary Animal Products Management)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตร์
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การเตรียมตัวสัตว์ก่อนส่งโรงฆ่า หลักและวิธีการฆ่า

ช าแหละสัตว์ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติของ
เนื้อสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเน่าเสีย และวิธีการป้องกัน   การด าเนินการเกี่ยวกับนมที่ได้และ
ผลิตภัณฑ์นม   การจัดการผลผลิตไข่ 

Principle of meat science, preparation of livestock for the 
slaughtering, factors affecting meat quality, properties of meat, factors affecting 
meat spoilage and preservation; use and management of milk and milk product; 
egg management 
 
1203 451 การผลิตสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน 2(2-0-4) 
 (Companion Animal Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 
1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญ สถิติ และแนวโน้มของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ส าคัญ เช่น สุนัข กระต่าย 

สัตว์ปีกสวยงาม   สุขภาพ อาหารและโภชนาการ   และสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงฯ   โรคส าคัญ และ
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น   เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการผลิตสัตว์เลี้ยงฯ   ระบบการผลิต
และการตลาดในประเทศไทย   แนวทางการประกอบธุรกิจสัตว์เลี้ยงฯ 

Importance; statistic and trend of the companion animals (examples: 
dog; rabbit and fashioned poultry), health; food and nutrition; and animal 
welfare, important diseases and health care for companion animals, 
biotechnology and herbal medicine for companion animal production, 
production system and marketing in Thailand, guideline for companion animal 
business 
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1203 452 การผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์  2(2-0-4) 
 (Organic Livestock Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 1 รายวิชา 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กฎระเบียบด้านเกษตรอินทรีย์   สถิติและแนวโน้มเกษตรอินทรีย์   ผลของเกษตร

อินทรีย์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ   การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   คุณสมบัติ
ของผลผลิตจากปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์   สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ในระบบอินทรีย์   
เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

Regulation; statistic and trends of organic agriculture, effect of organic 
agriculture on social; environment and biodiversity, organic livestock production 
technology, health and welfare of animal in organic production system, biological 
and herbal technologies 
 
1203 458 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Animal Science I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปทีี่ 

3 และ 4 
 

การประมวลความรู้ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตสัตว์ โดยเน้นการน าเสนอประเด็นและการระดมความคิด 

Recent advanced knowledge in Animal Science or related field 
research; applied technology for animal production; the course emphasizes on 
issue and/or data presentation and discussion 
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1203 459 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 2  3(2-3-4) 
 (Selected Topics in Animal Science II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปีที่ 

3 และ 4 
 

การประมวลเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ ที่
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตสัตว์ โดยเน้นการระดมความคิดเห็นในเทคโนโลยีที่สนใจและมี
การทดสอบปฏิบัติ หรือศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Recent advanced knowledge in Animal Science or related field 
research; applied technology for animal production; the course emphasizes on 
issue and/or data presentation; and discussion; the laboratory experiment or 
practice is also included 

 
1203 481 ปัญหาพิเศษ  1  1(0-3-0) 
 (Special Problems  I)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ต้องได้รับอนมุัติจากภาควิชาก่อน  
การเขียนบทความทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ โดยค้นคว้าเอกสารจากห้องสมุด

หรือแหล่งค้นคว้าอื่นๆ 
Writing academic papers in Animal Science through library research 

or information from other sources 
 
1203 482 ปัญหาพิเศษ  2  2(0-6-0) 
 (Special Problems II)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ต้องได้รับอนมุัติจากภาควิชาก่อน  
การทดลองเบื้องต้นหรือการส ารวจเบื้องต้น  หรือการสัมภาษณ์ข้อมูลทาง

การเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาสัตวศาสตร์   มีการจัดการและวางแผนก่อนด าเนินการข้อมูลที่ได้
น ามาวิเคราะห์และสรุปเป็นรายงานวิชาการ 

Basic experimentation; surveying or interviewing in order to obtain 
data in Animal Science, planning and management of research schedule, data 
writing and reporting 
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1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Spreadsheet for Agricultural Tasks)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
การใช้โปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องต้น   การจัดการข้อมูล   การประยุกต์ใช้สูตรและ

ฟังก์ช่ันส าหรับงานด้านการเกษตร   การใช้ตาราง Pivot ช่วยวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านเกษตร   การสร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล   การสร้างชาร์ต   เทคนิคการ
แก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์แบบเงื่อนไข การใช้งานมาโครอย่างง่าย และการใช้งานโปรแกรมเสรมิ   
การน าเข้าข้อมูล/ส่งออกจากโปรแกรมอื่นมาใช้ในโปรแกรมสะเพรดซีท   สร้างแบบจ าลองทาง
ด้วยโปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program, data  management,  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for 
agriculture tasks, using Pivot tables to analyse and summarize data related to 
agriculture tasks, creating forms for data entry, create charts, technical problem-
solving with the what-If analysis; using macro and program add-ins, importing and 
exporting data from spreadsheet program, spreadsheet model 
 

 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Geograhic Information System for Agricultural Tasks)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   การท างานและ

เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร 

Concepts and foundation of a geographic information system (GIS), 
functional and technical aspects of a GIS; and applications of a GIS for agricultural 
tasks 
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1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้านการเกษตร  3(2-3-4) 
 (Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 

Tasks) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส ารวจจากระยะไกล   การส ารวจด้วย

คลื่น Microwave   การประมวลผลจากภาพถ่านดิจิตอล   การตรวจสอบความถูกต้อง    การ
แปลภาพถ่ายดาวเทียมและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 

Concepts and foundation of remote sensing, microwave sensing, 
digital image processing, assessment of classification accuracy, satellite image 
interpretation and air photo interpretation 
 
1213 461 การน าเสนอข้อมูลทางเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 
 (Presentation of Agricultural Information with 

Computer) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข้อมูล

ที่เป็นภาพ การจัดการข้อคิดและมัลติมีเดีย เพื่อการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพส าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางเกษตร   การรายงานผลการวิจัยและการน าเสนอข้อมูลเกษตรอื่นๆ 

Techniques in applying appropriate software relating to graphic 
presentation; idea/word processor; and multimedia for the making of effective 
media for transferring agricultural technology, reporting research findings; and 
presenting other agricultural information 
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1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agricultural Information Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานเกษตร   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีเว็บเพื่องานด้านการเกษตร   ระบบ
สารสนเทศในส านักงาน   ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมส าเร็จเพื่องานด้านการเกษตร   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
การเกษตร 

 The adoption of information technology in agriculture, information 
technology management, obtaining computer hardware and software, web 
technologies for agricultural tasks, information systems in the office, basic 
knowledge of software packages for agricultural tasks, laws relating to information 
technology, trends in information technology in agriculture 
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3)กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Preparation of Cooperative Education)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาสหกจิ

ศึกษา สาขาวิชาเอกสตัวศาสตร์ หรือ
ได้ รั บความ เ ห็นชอบจากส าขา
วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

 

 การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ   เริ่มตั้งแต่การเลือกสถาน
ประกอบการที่เหมาะสม   การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน   การ
พัฒนาบุคลิกภาพ   มารยาทสังคม   จริยธรรมวิชาชีพ   ทักษะพื้นฐานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   การ
เก็บรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและน าเสนอ
ผลงานได้   ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร   อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ 
 Student preparation on both theoretical skill for working in the private 
sector, contact and selection of suitable workplace; preparation for job 
recruitment; resume writing and job interview techniques; personality 
development and good social manner training; professional ethics; basic 
competency for organization; data collection and analysis; interpretation; 
discussion; and summary; report writing and presentation; marketing and agro-
business management skills; psychology and organization culture; quality control 
and standardization of production; sanitary and standard for work safety in the 
workplace; low involved in labor rights and workplace reguration 
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1203 485  สหกิจศึกษา 6(0-36-0)  
 (Cooperative Education)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 480 เตรียมสหกจิศึกษา  
1200 301 ธุรกิจเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาแผนการศึกษาสหกจิ

ศึกษา สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ หรือ
ได้ รั บความ เ ห็นชอบจากส าขา
วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

 

ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้าง กฎระเบียบ วัฒนธรรมและภารกจิหลักของ
องค์กร การปฏิบัตงิานตามที่ได้รบัมอบหมาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
และนักศึกษาผูป้ฏิบัติงาน การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารเชิงวิชาการ การน าเสนอ
ผลงาน 

   Public/private sector collaboration, information about the 
organization including its structure; rules; culture and main activities, investigative 
assignment and case study of interest to both organization and student; written 
summary; academic report and presentation of the work done 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ยังสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือที่

มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์
แผนการเรียนปกติ 
3) กลุ่มวิชาชีพ 
 3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1 3(2-3-4) 
 (Anatomy and Physiology of Farm Animals I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
      กายวิภาคศาสตร์เป็นการศึกษาลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของอวัยวะ

ต่างๆ ส่วนสรีรวิทยาเป็นการศึกษาหน้าที่และกลไกการท างานของอวัยวะในระบบตางๆ ของราง
กายสัตว เช่น ระบบโครงร่าง ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบยอย
อาหาร ระบบไหลเวียนของเลือดและน้ าเหลือง ระบบขับถายปัสสาวะ เป็นต้น 

Animal anatomy is a branch of natural science dealing with the 
structural organization of  animal organs or animal tissues, physiology; which is 
sometimes called “functional anatomy”; covers functions of the organs or tissues 
including skeletal; integument; nervous; respiratory; digestive; circulatory and 
urinary system etc 
 
1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2 3(2-3-4) 
 (Anatomy and Physiology of Farm Animals II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203322 กายวิภาคศาสตร์และ
สรรีวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟารม์ 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ   ระบบสืบพันธ์ุของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม   

เทคนิคปฏิบัติการทางด้านวิทยาการสืบพันธ์ุสัตว์   สรีรวิทยาความเครียดและผลกระทบต่อสัตว์  
Comparative anatomy, function and operation of endocrine system, 

reproductive systems in farm animals, reproductive techniques, stress physiology 
and its roles in farm animals 
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1203 323 สุขศาสตร์สัตว์  3(2-3-4) 
 (Animal Health)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2 
1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยา
เบื้องต้น 2 
1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
โรคที่ส าคัญของสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย   การป้องกันควบคุมและก าจัดโรค 

การสุขาภิบาลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์   การจัดการฟาร์มเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านสุขภาพสัตว์   
บทปฏิบัติการด้านการจัดการสุขภาพสัตว์   การตอนสัตว์เลี้ยง   การเย็บแผลสัตว์เบื้องต้น   การ
ให้สารน้ าในสัตว์   ผลของยาบางชนิดต่อระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์   การเก็บตัวอย่างเลือดและการ
ตรวจเลือดสัตว์เบื้องต้น   เทคนิคทางซีรั่มวิทยาในการตรวจโรคสัตว์เบื้องต้น 

Important farm animal diseases in Thailand, prevention; control and 
eradication of farm animal diseases, farm sanitation, farm management to 
improve effective animal health, laboratory emphasizes on animal health 
management, castration, suturing, effects of some medicines on animal immune 
system; blood sampling and serological tests 

 
1203 330 การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์  3(3-0-6) 
 (Livestock Breeding and Improvement)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
เบื้องต้น 
1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การน าหลักพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์   การประเมิน

พันธุกรรมสัตว์   วิธีการคัดเลือกพันธ์ุสัตว์   การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจประเภทต่างๆ   
หลักการและเหตุผลในการผสมพันธ์ุสัตว์  

Application of genetics to livestock breeding, genetic evaluation, 
selection method for livestock improvement, genetic improvement in various 
species of livestock, principles and reasons behind breeding livestock of various 
breeds 
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1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
 (Animal Nutrition)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 202 ชีวเคมี 
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคม ี

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของสารอาหารต่างๆ ต่อร่างกายสัตว์   ความสัมพันธ์ หน้าที่ และ

ประโยชน์ของสารอาหาร   ความเป็นพิษของสารต่างๆ ที่มีในอาหาร   ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมการกินอาหาร   การประเมินคุณค่าทางโภชนาการทางการผลิตสัตว์   โรคต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในสัตว์  

 Importance of nutrients, interrelationship; function and advantage 
of nutrients, toxicity of substance in feed, processes involved in controlling feed 
intake, evaluation of nutritive value for animal production, metabolic disorders 
related to nutritional imbalances 
 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Applied Animal Nutrition)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์

ประยุกต ์
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
คุณสมบัติและวิธีการน าวัตถุดิบอาหารต่างๆ มาใช้เลี้ยงสัตว์   ความเป็นพิษใน

อาหารสัตว์ อาหาร   ความต้องการอาหารของสัตว์เศรษฐกิจ   ผลของทุพโภชนาการในสัตว์   
วิธีการค านวณสูตรอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้
อาหารสัตว์   การใช้วัตถุดิบอาหารในท้องถ่ินเพื่อเลี้ยงสัตว์ 

Properties and utilization of feedstuff for livestock consumption, 
toxicity in animal feed, nutrient requirements in livestock, effects of malnutrition, 
computerized methods of feed formulation, feed production technology, local 
raw materials for livestock raising 
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 1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์ประยุกต์ 1(0-3-0) 
 (Applied Animal Nutrition Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1203 351 โภชนศาสตร์ประยุกต ์  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารอาหารในวัตถุอาหารต่างๆ   วิธีการตรวจสอบ

คุณภาพของอาหารสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งทางกายภาพและทางเคมี   การประกอบสูตรอาหาร
สัตว์ 

Determine and analysis of the nutritional content of animal feeds, 
various methods of physical and chemical evaluation for feed quality, feed 
formulation techniques 
 
1203 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2    3(2-3-4) 
 (Statistical Methods in Agricultural Research II             

(Animal Science)) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 260 สถิติเพือ่การวิจัยทาง
การเกษตร 1 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
 ความหมายระเบียบวิธีวิจัย   การเลือกแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลให้

เหมาะสมกับหน่วยทดลองที่มีปัจจัยเดียวหรือมากกว่าหนึ่งปัจจัย   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย   
การวิเคราะห์รีเกรซช่ันและสหสัมพันธ์อย่างง่าย   การสรุปและแปลผลการทดลอง   การจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

Definition of research methodology, experimental designs, mean 
comparison,  analysis of variance, simple linear regression and correlation, 
research interpretation and research proposal 
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1203 480 สัมมนา   1(1-0-2)  
 (Seminar)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปีที่ 

3 และ 4 
 

วิธีการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียน วิจารณ์ และเสนอแนวคิดทางวิชาการ
ด้านสัตวศาสตร์ ในรูปแบบของการสัมมนาแบบสากล 

Methods of information searching; writing; and presenting Animal 
Science papers in the seminar context 
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2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1200 301 ธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agribusiness)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  

การจัดองค์กรธุรกิจเกษตร   การวางแผนทางด้านการผลิตทางการเกษตร การตลาด
สินค้าเกษตรควบคู่กัน   ข้อตกลงกฎหมายการค้า การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Agricultural enterprises, planning of agricultural production; and 
agricultural marketing in parallel, trade agreement, tariff trade barriers including 
trade investment; both domestic and international business  

 
1203 346 พืชอาหารสัตว์  3(2-3-4) 
 (Forage Crops)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 111 การเกษตรเบ้ืองต้น 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่ม ี  
 การจ าแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ ถ่ินก าเนิด 

วิธีการปลูก และการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การน าไปใช้ประโยชน์   พันธ์ุ
และการคัดเลือกพันธ์ุส าหรับการปลูกเพื่อท าหญ้าแห้ง (hay) และหญ้าหมัก (silage)   หลักการ
และวิธีการปรับปรุงทุ่งหญ้าในเมืองไทย   การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหาร ตลอดจนการตัดสิน
คุณภาพของหญ้าแห้งและหญ้าหมัก 

Classification and morphology of the important forage crops; origin; 
methods of cultivation; management; harvesting and storage; uses, cultivar and 
selection methods for; hay and silage, principles and methods for improving 
pasture in Thailand, evaluation nutritional content including judging the quality of 
both hay and silage 
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1203 347 การจัดการทุ่งหญ้า 3(2-3-4) 
 (Pasture Management)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญของการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   รูปแบบของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์   การ

จัดการ ปัจจัยการผลิต   ความสัมพันธ์ของการจัดการทุ่งหญ้ากับสภาพการเจริญเติบโตของพืช 
และความต้องการอาหารของสัตว์   ระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิต   การจัดการสัตว์เข้าแทะเล็ม   
การใช้และการจัดการทุ่งหญ้าส าหรับโค กระบือ แพะ แกะ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ 

Importance of pasture management, patterns of pasture, 
management of production necessities, relationship between pasture 
management and plant growth conditions, food requirements for livestock, 
harvesting systems, grazing management, using and managing pasture for cattle; 
sheep; goats; etc 

 
1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก  3(2-3-4) 
 (Reproductive Physiology of Poultry)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 117 ชีววิทยาเบื้องต้น 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยา

เบื้องต้น 2 
 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ระบบสืบพันธ์ุของสัตว์ปีก ฮอร์โมนในระบบสืบพันธ์ุ วงรอบการสืบพันธ์ุของสัตว์

ปีกเพศเมีย น้ าเช้ือ ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันธ์ุ การกกฟักไข่ตามธรรมชาติและพฤติกรรมความ
เป็นแม่ 

Reproductive system of avian species, reproductive hormones, 
reproductive cycle of female poultry, semen, factors affecting reproduction, 
brooding and maternal behaviour 
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1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์  2(2-0-4) 
 (Biotechnology in Livestock Reproduction)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตร์และ
สรรีวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟารม์ 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เทคโนโลยีการผสมเทียม เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน การก าหนดและเหนี่ยวน า

การเป็นสัด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุในปศุสัตว์ ปัญหาด้านการ
สืบพันธ์ุของปศุสัตว์และแนวคิดในแก้ไขปัญหา 

Artificial insemination technology, embryo transfer technology, 
inducing of estrus techniques, progress in biotechnology for livestock 
Reproduction, livestock reproductive problems and the solving ideas 

 
1203 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์  1(0-3-0) 
 (Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตร์และ
สรรีวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟารม์ 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1203 424  เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสบืพันธ์ุในปศุสัตว์                          

 

เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุในปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับหวัข้อทีเ่รยีน

ในวิชา 1203424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุในปศุสัตว์ 
Laboratory work designed to accompany the contents of 1203424 

Biotechnology in Livestock Reproduction 
 
1203 440 การผลิตสัตว์ปีก   3(2-3-4) 
 (Poultry Production)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 330 การปรบัปรุงพันธ์ุปศุสัตว์ 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
 อุปสงค์และอุปทานการผลิตสัตว์ปีกของประเทศ   หลักการพื้นฐานที่ส าคัญและ

จ าเป็นส าหรับการผลิตสัตว์ปีก   ปัญหาส าคัญของการผลิตสัตว์ปีกในประเทศไทย 
Supply and demand of poultry production of Thailand, principle of 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 221 

poultry production, significant problem of poultry production in Thailand  
1203 443 การผลิตสุกร                       3(2-3-4) 
 (Swine Production)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 330 การปรบัปรุงพันธ์ุปศุสัตว์ 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พันธ์ุสุกร   การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธ์ุสุกร   การตลาด   ระบบการ

สืบพันธ์ุ   ระบบฮอร์โมนและระบบการผสมพันธ์ุ   ระบบโรงเรือน   ของเสียและการน าของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์   อาหารและการให้อาหารสุกร   การจัดการทั่วไปและการแบ่งเกรดสุกรมี
ชีวิต   สุขศาสตร์ส าหรับสุกร   การใช้ระบบสารสนเทศในการผลิตสุกร   และการวิเคราะห์ปัญหา
การผลิตสุกรทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ    

Breed of swine, selection and breeding improvement, reproductive 
system,  hormone and mating system, housing systems, waste management, 
swine management and carcass evaluation, marketing, study in both theoretical 
and practical aspects 
 
1203 447 การผลิตโคเน้ือและโคนม  4(3-3-6) 
 (Beef and Dairy Cattle Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 330 การปรบัปรุงพันธ์ุปศุสัตว์ 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต ์

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
พันธ์ุโคเนื้อและโคนมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย   การจัดการ

ด้านคอกและโรงเรือน   การให้อาหาร   การผสมพันธ์ุและการคัดเลือกพันธ์ุ   การเลี้ยงดูและการ
จัดการโคในระยะต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผสมพันธ์ุ   การขุนโค   การรีดนม   โรคและการ
สุขาภิบาลฟาร์ม   และการตลาดโคเนื้อ-โคนม 

Breeds of beef and dairy cattle appropriate for production in 
Thailand,  management of animal housing facilities, feeding equipment, breeding 
and selection, calf management from birth to maturity, fattening, milking, 
important diseases and sanitation, marketing 
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1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว์ 3(2-3-4) 
 (Primary Animal Products Management)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตร์
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การเตรียมตัวสัตว์ก่อนส่งโรงฆ่า หลักและวิธีการฆ่า

ช าแหละสัตว์ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติของ
เนื้อสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเน่าเสีย และวิธีการป้องกัน   การด าเนินการเกี่ยวกับนมที่ได้และ
ผลิตภัณฑ์นม   การจัดการผลผลิตไข่ 

Principle of meat science, preparation of livestock for the 
slaughtering, factors affecting meat quality, properties of meat, factors affecting 
meat spoilage and preservation; use and management of milk and milk product; 
egg management 
 
1203 451 การผลิตสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน 2(2-0-4) 
 (Companion Animal Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องต้น 2 
1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
ความส าคัญ สถิติ และแนวโน้มของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ส าคัญ เช่น สุนัข กระต่าย 

สัตว์ปีกสวยงาม   สุขภาพ อาหารและโภชนาการ และสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงฯ   โรคส าคัญ และ
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น   เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการผลิตสัตว์เลี้ยงฯ   ระบบการผลิต
และการตลาดในประเทศไทย   แนวทางการประกอบธุรกิจสัตว์เลี้ยงฯ 

Importance; statistic and trend of the companion animals (examples: 
dog; rabbit and fashioned poultry), health; food and nutrition; and animal 
welfare, important diseases and health care for companion animals, 
biotechnology and herbal medicine for companion animal production, 
production system and marketing in Thailand, guideline for companion animal 
business 
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1203 452 การผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์  2(2-0-4) 
 (Organic Livestock Production)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 1 รายวิชา 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
กฎระเบียบด้านเกษตรอินทรีย์   สถิติและแนวโน้มเกษตรอินทรีย์   ผลของเกษตร

อินทรีย์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ   การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์   คุณสมบัติ
ของผลผลิตจากปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์   สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ในระบบอินทรีย์   
เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 

Regulation; statistic and trends of organic agriculture, effect of organic 
agriculture on social; environment and biodiversity, organic livestock production 
technology, health and welfare of animal in organic production system, biological 
and herbal technologies 
 
1203 458 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Animal Science I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปทีี่ 

3 และ 4 
 

ประมวลความรู้ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตสัตว์ โดยเน้นการน าเสนอประเด็นและการระดมความคิด 

Recent advanced knowledge in Animal Science or related field 
research; applied technology for animal production; the course emphasizes on 
issue and/or data presentation and discussion 
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1203 459 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 2  3(2-3-4) 
 (Selected Topics in Animal Science II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ช้ันปีที่ 

3 และ 4 
 

ประมวลเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาการใหม่ๆ ทางด้านสัตวศาสตร์ ที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตสัตว์ โดยเน้นการระดมความคิดเห็นในเทคโนโลยีที่สนใจและมีการ
ทดสอบปฏิบัติ หรือศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

Recent advanced knowledge in Animal Science or related field 
research; applied technology for animal production; the course emphasizes on 
issue and/or data presentation; and discussion; the laboratory experiment or 
practice is also included 
 
1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Spreadsheet for Agricultural Tasks)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           :  ไม่มี  
การใช้โปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องต้น   การจัดการข้อมูล   การประยุกต์ใช้สูตรและ

ฟังก์ช่ันส าหรับงานด้านการเกษตร   การใช้ตาราง Pivot ช่วยวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านเกษตร   การสร้างแบบฟอร์มส าหรับป้อนข้อมูล   การสร้างชาร์ต   เทคนิคการ
แก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์แบบเงื่อนไข การใช้งานมาโครอย่างง่าย และการใช้งานโปรแกรมเสรมิ   
การน าเข้าข้อมูล/ส่งออกจากโปรแกรมอื่นมาใช้ในโปรแกรมสะเพรดซีท   สร้างแบบจ าลองทาง
ด้วยโปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program, data  management,  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for 
agriculture tasks, using Pivot tables to analyse and summarize data related to 
agriculture tasks, creating forms for data entry, create charts, technical problem-
solving with the what-If analysis; using macro and program add-ins, importing and 
exporting data from spreadsheet program, spreadsheet model 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้านการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Geograhic Information System for Agricultural Tasks)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและพื้นความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   การท างานและ

เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร 

Concepts and foundation of a geographic information system (GIS), 
functional and technical aspects of a GIS; and applications of a GIS for agricultural 
tasks 
 
1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้านการเกษตร  3(2-3-4) 
 (Processing of Remote Sensing Image for Agricultural 

Tasks) 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส ารวจจากระยะไกล   การส ารวจด้วย

คลื่น Microwave   การประมวลผลจากภาพถ่านดิจิตอล   การตรวจสอบความถูกต้อง    การ
แปลภาพถ่ายดาวเทียมและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 

Concepts and foundation of remote sensing, microwave sensing, 
digital image processing, assessment of classification accuracy, satellite image 
interpretation and air photo interpretation 
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1213 461 การน าเสนอข้อมูลทางเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 
 (Presentation of Agricultural Information with 

Computer)  
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอข้อมูล

ที่เป็นภาพ การจัดการข้อคิดและมัลติมีเดีย เพื่อการผลิตสื่อที่มีประสิทธิภาพส าหรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางเกษตร   การรายงานผลการวิจัยและการน าเสนอข้อมูลเกษตรอื่นๆ 

Techniques in applying appropriate software relating to graphic 
presentation; idea/word processor; and multimedia for the making of effective 
media for transferring agricultural technology, reporting research findings; and 
presenting other agricultural information 

 

 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 3(2-3-4) 
 (Agricultural Information Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานเกษตร   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีเว็บเพื่องานด้านการเกษตร   ระบบ
สารสนเทศในส านักงาน   ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมส าเร็จเพื่องานด้านการเกษตร   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้าน
การเกษตร 

 The adoption of information technology in agriculture, information 
technology management, obtaining computer hardware and software, web 
technologies for agricultural tasks, information systems in the office, basic 
knowledge of software packages for agricultural tasks, laws relating to information 
technology, trends in information technology in agriculture 
 

 
 
 
 
 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 227 

 
3) กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1203 201 ฝึกงาน  1  1(0-6-0) 
 (Field Work   I)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1200 102 ฝึกงาน (เกษตรศาสตร)์ 2  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
น าความรู้ที่ได้จากการเรียนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีมาประยุกต์เขียนแผน

ธุรกิจการผลิตปศุสัตว์   น าแผนงานไปลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ ด้าน
การผลิต การตลาด และธุรกิจด้านการปศุสัตว์ในสภาพความเป็นจริง 

Writing a business plan and practicing real world livestock 
production, students have to integrate their knowledge and invest small amount 
of money to produce and sell livestock and/or products 
 
1203 202 ฝึกงาน  2  0(0-30-0) 
 (Field Work  II)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1203 201 ฝึกงาน  1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ไม่มี  
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกฝึกงานนอกสถานที่ที่ไม่ใช่ฟาร์มของมหาวิทยาลยัซึง่จะ

ช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างออกไปเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์ในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม 
An opportunity for students to widen their vision in livestock industry 

by practicing field work related to business livestock production outside the 
university 
 
1203 483 ปัญหาพิเศษ  3  3(0-9-0) 
 (Special Problems  III)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี  
เงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี)           : ต้องได้รับอนมุัติจากภาควิชาก่อน  
ท างานทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าทางด้านสัตวศาสตร์ โดยมีการวางแผนงาน

ทดลอง และ/หรือแผนการด าเนินการ การเก็บและบันทึกข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การเขียนรายงานผลการทดลองและ/หรือส ารวจค้นคว้าน้ัน 

Experimentation and/or surveying in Animal Science; experimental 
design and/or work planning; collecting and recording data, data analysis and 
results summarizing and report writing 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ยังสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือที่
มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
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 3.2  ชื่อสกุล   ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    สาขาวิชาเอกพืชสวน 

ล าดับท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน  (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 

รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

1 ดร. บุบผา ใจเที่ยง 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต:  เทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัเทคโนโลยีสุรนารี: 2545 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:เกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2537  
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2529 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 
1 หน้าที่  326-327 

1202 441  
การผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชสวน 
1202 430 
การปรับปรุงพันธุ์ผัก 
1200 361 
สถิติเพ่ือการวิจัย
ทางการเกษตร 2 
1202303  
ฝึกงานพืชสวน 3 
1202330  
การปรับปรุงพันธุ์
พืชสวน 
(15 ชม./สัปดาห)์ 
 

1202 441  
การผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชสวน 
1202 430 
การปรับปรุงพันธุ์
ผัก 
1200 361 
สถิติเพ่ือการวิจัย
ทางการเกษตร 2 
1202330  
การปรับปรุงพันธุ์
พืชสวน 
(15 ชม./สัปดาห)์ 
 

2 ผูช้่วยศาสตราจารย์. ดร. กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต:  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2550  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล: 2540  
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2529 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 
1 หน้าที่ 328-329 

1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
(6 ชม./สัปดาห)์ 
 

1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
(6 ชม./ สัปดาห)์ 
 

3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: โรคพืช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2550 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:  โรคพืช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2536 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2526 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 
1 หน้าที่ 330-333 

1202 212  
โรคพืชวิทยา
เบื้องต้น 
1202 344 
การผลิตเห็ด 
1202 414  
การควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืช 
(6 ชม./สัปดาห)์ 

1202 212  
โรคพืชวิทยา
เบื้องต้น 
1202 344 
การผลิตเห็ด 
1202 414  
การควบคุมโรค
และแมลงศัตรูพืช 
(6 ชม./สัปดาห)์ 
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สาขาวิชาเอกพืชไร่ 

ล าดับที่ 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒ:ิ สาขาวิชา 
สถาบัน  (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 

รหัสและชื่อรายวิชาที่สอน 
ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในหลักสูตร 
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี แก้วระหัน 
Doctor  0f Philosophy:  General Plant 
Science 
Czech University of agriculture in 
Prague:  2542 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:  พืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น:  2534 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  ปฐพีศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2527 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 
หน้าที่ 334 

1200 101 
ฝึกงาน
(เกษตรศาสตร)์1  
1201 352  
การวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201342  
พืชเส้นใย 
1201 304  
ฝึกงานพืชไร่ 4 
(6 ชม./สัปดาห์) 

1200 101 
ฝึกงาน
(เกษตรศาสตร)์1  
1201 352 
การวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201 342  
พืชเส้นใย 
(6 ชม./สัปดาห์) 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
Doctor of Agroscience: Plant 
Breeding  
Kiel University: 2539 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:  2529 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:  2526 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 
หน้าที่ 335-337 

1201 330  
การปรับปรุงพันธุ์
เบ้ืองต้น 
1200 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 2 1201 
341  
ธัญพืช 
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
(6 ชม./สัปดาห์) 

1201 330  
การปรับปรุงพันธุ์
พืชเบ้ืองต้น 
1201 361  
สถิติเพ่ือการวิจัย
ทางการเกษตร 2 
(พืชไร)่ 
1201 341 ธัญพืช 
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
(6 ชม./สัปดาห์) 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วานิกร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: พืชไร่นา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2550 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต: เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2534 
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2531 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 
หน้าที่ 338-339 

1201 201  
ฝึกงานพืชไร่ 1 
1201 453  
วัชพืชและการควบคุม 
1201 343  
พืชน้ ามัน  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
(6 ชม./สัปดาห์) 
 

1201 201  
ฝึกงานพืชไร่ 1 
1201 453  
วัชพืชและการ
ควบคุม 
1201 343  
พืชน้ ามัน  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201 240 
พืชไร่เศรษฐกิจ 
1201 347  
พืชพลังงาน 
(6 ชม./สัปดาห์) 
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สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 

ล าดับท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน  (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 

รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

1 รองศาสตราจารย์ ธีระพล  บันสิทธ์ิ 
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต:  สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2528 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2520 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 
หน้าที่ 340-341 

1203 450  
วิทยาการจัดการ
ผลผลิตสัตว์ 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขา
สัตวศาสตร์ 3 
(4 ชม./สัปดาห)์ 

1200 112 
การเกษตร
เบื้องต้น 2 
1203 450 
วิทยาการจัดการ
ผลผลิตสัตว์ 
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
(4ชม./สัปดาห์) 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา  บันสิทธ์ิ 
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต:  การผลิตสัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2526 
วิทยาศาสตรบัณฑิต:  เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2521 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 
หน้าที่ 342-344 

1203 351  
โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต์ 
1203 352 
ปฏิบัติการโภชน
ศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขา
สัตวศาสตร์ 3 

(6 ชม./สัปดาห)์ 

1203 351  
โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต์ 
1203 352 
ปฏิบัติการโภชน
ศาสตร์สัตว์
ประยุกต์ 
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
(6 ชม./สัปดาห)์ 
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ล าดับท่ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน  (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ผลงานทางวิชาการ 

รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชัย สวาสดิพันธ์ 
Doctor of Philosophy:  Animal Health 
The University of Queensland:  2544 
Graduate Diploma in Veterinary 
Studies:  Animal Health 
The University of Queensland: 2539 
สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต:  สุขศาสตร์สัตว์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2533 

ดังแสดงในภาคผนวกที่ 1 
หน้าที่ 345 

1203 323  
สุขศาสตร์สัตว์ 
1203 321  
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของ
สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม1 
1203 322  
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของ
สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม2 
1203 451  
การผลิตสัตว์เลี้ยงที่
เป็นเพื่อน 
1203 452  
การผลิตปศุสัตว์ใน
ระบบอินทรีย์ 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขา
สัตวศาสตร์ 3 
(6 ชม./สัปดาห)์ 

1203 323  
สุขศาสตร์สัตว์ 
1203 321  
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของ
สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
1 
1203 322  
กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาของ
สัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
2 
1203 451  
การผลิตสัตว์เลี้ยง
ท่ีเป็นเพื่อน 
1203 452  
การผลิตปศุสัตว์
ในระบบอินทรีย์ 
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
(6 ชม./สัปดาห)์ 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า    
     1. อาจารย์ประจ าสาขาเอกวิชาพืชไร่ 

ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
ในหลักสูตร 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ                 
วงส์พิเชษฐ 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Agronomy – Seed 
Technology 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1201 440  
วิทยาการเมล็ด
พันธุ์พืชไร่ 1201 
480 สัมมนา(พืช
ไร่) 
1201345  
พืชตระกูลถ่ัว 

1201 440  
วิทยาการเมล็ดพันธุ์
พืชไร่ 
1201 480  
สัมมนา   
1201345 พืชวงศ์ถ่ัว 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัส          
ลอศิริกุล 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Soil Conservation 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1201 211  
ปฐพีศาสตร์
เบื้องต้น  
1201 312  
ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  
1201 451 
ความสัมพันธ์
ระหว่างดินกับพืช 

1201 211  
ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น 
1201 312 
ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน  
1201 451 
ความสัมพันธ์
ระหว่างดินกับพืช 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อริยาภรณ์ 
พงษ์รัตน์ 
คุณวุฒิ : Dr.sc. agr. 
สาขาวิชา : Plant Breeding 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1201 330   
การปรับปรุงพันธุ์
เบื้องต้น 
1200 361  
สถิติเพ่ือการวิจัย
ทางการเกษตร 2 
1201 341  
ธัญพืช 
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 

1201 330  
การปรับปรุงพันธุ์พืช
เบื้องต้น 
1201 361  
สถิตเิพื่อการวิจัย
ทางการเกษตร 2   
1201 341  
ธัญพืช 
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
ในหลักสูตร 

4 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์              
ธีระพงษ์ธนากร 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1200 111  
การเกษตร
เบื้องต้น  
1201 321  
สรีรวิทยาของพืช
ไร่  
1201 341  
ธัญพืช  
1201 303  
ฝึกงานพืชไร่ 3  
1201 343  
พืชน้ ามัน 
1201 483  
ปัญหาพิเศษทาง
พืชไร่ 3  

1200 111  
การ เกษตรเบื้องต้น 
1201 321 
สรีรวิทยาของพืชไร่  
1201 341  
ธัญพืช  
1201 343 
พืชน้ ามัน 
1201 483  
ปัญหาพิเศษ  3 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเทียม 
เลิศศุภวิทย์นภา 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Agronomy (Agricultural 
System) 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1201 452 
หลักการวางแผน
การใช้ท่ีดิน 
1201 456  
ระบบการปลูกพืช  
1201 454 
อุตุนิยมวิทยา
เกษตร 
1213 453  
ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์
เพื่องานด้าน
การเกษตร  
1213 454  
การวิเคราะห์
ภาพถ่าย
ระยะไกลเพื่องาน
ด้านการเกษตร 
1201 343  
พืชน้ ามัน  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201 202  
ฝึกงาน(พืชไร่) 2 

1201 452  
หลักการวางแผน
การใช้ท่ีดิน 
1201 456  
ระบบการปลูกพืช  
1201 454 
อุตุนิยมวิทยาเกษตร 
1213 453  
ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์เพื่อ
งานด้านการเกษตร 
1213 454  
การวิเคราะห์
ภาพถ่ายระยะไกล
เพื่องานด้าน
การเกษตร 
1201 343  
พืชน้ ามัน  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201 202   
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
ในหลักสูตร 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา วานิกร 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : พืชไร่นา 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1201 201  
ฝึกงานพืชไร่ 1 
1201 453  
วัชพืชและการ
ควบคุม 
1201 343  
พืชน้ ามัน 1201 
344  
พืชอุตสาหกรรม 
 

1201 201  
ฝึกงาน  1 
1201 453  
วัชพืชและการ
ควบคุม 
1201 343  
พืชน้ ามัน 1201344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201 240  
พืชไร่เศรษฐกิจ 
1201 347  
พืชพลังงาน 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร             
เกตุงาม 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Crop Science 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1201 332 
ชีววิทยาโมเลกุล
ในการปรับปรุง
พันธุ์พืชเบื้องต้น  
1201 341 
ธัญพืช 
1201 343  
พืชน้ ามัน 

1201 332  
ชีววิทยาโมเลกุลใน
การปรับปรุงพันธุ์พืช
เบื้องต้น  
1201 341  
ธัญพืช 
1201 343  
พืชน้ ามัน 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวดี          
แก้วระหัน 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : General Plant  Science 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1200 101 
ฝึกงาน
(เกษตรศาสตร์)1  
1201 352  
การวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201 342  
พืชเส้นใย 
1201 304  
ฝึกงานพืชไร่ 4 

1200 101 
ฝึกงาน
(เกษตรศาสตร์)1  
1201 352  
การวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร  
1201 344  
พืชอุตสาหกรรม 
1201 342  
พืชเส้นใย 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัชพล            
สามารถ 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
เกษตรศาสตร์ 
สาขาวิชา : ส่งเสริมการเกษตร 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1200 472 
หลักการส่งเสริม
การเกษตร 
1201 468 
การผลิตและการ
ใช้สื่อเพื่องาน
ส่งเสริม
การเกษตร 

1200 472  
หลักการส่งเสริม
การเกษตร 
1201 468 
การผลิตและการใช้
สื่อเพื่องานส่งเสริม
เผยแพร่ 
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ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 
ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
ในหลักสูตร 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรจิต ภูภักดิ์ 
คุณวุฒิ :  Master of Science 
สาขาวิชา : Agriculture 

ภาควิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1201 455  
วนเกษตร 
1201 457  
การจัดการน้ าใน
แปลงเกษตร 

1201 455  
วนเกษตร 
1201 457  
การจัดการน้ าใน
แปลงเกษตร 
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     2. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอกพืชสวน 
 

ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

1 รองศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล            
สุริยภัทร 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Plant Physiology 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 320  
สรีรวิทยาของพืช 
1202 432  
หลักการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 
1202 321   
สรีรวิทยาของพืชสวน 
1202 231 
หลักขยายพันธุ์พืช 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 320  
สรีรวิทยาของพืช 
1202 432  
หลักการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 
1202 321   
สรีรวิทยาของพืชสวน 
1202 231 
หลักขยายพันธุ์พืช 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหา  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณา              
เมฆวัฒนากาญจน์ 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Horticulture 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1200 260  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1200 260  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1202 490  
ระบบการจัดการ
คุณภาพผลผลิตพืชสวน 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ 2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสุ             
อมฤตสุทธ์ิ * 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 440  
วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 441  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 231 
หลักขยายพันธุ์พืช 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 440  
วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 441  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 231 
หลักขยายพันธุ์พืช 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 

*หมายเหตุ  ผศ. ดร. วสุ อมฤตสุทธ์ิ เสียชีวิตในวันที่ 17 มีนาคม 2557 อยู่ในระหว่างการสรรหาอาจารย์ทดแทน 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี                 
ชูประภาวรรณ 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :โรคพืช 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 212  
โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 
1202344 
การผลิตเห็ด 
1202 414  
การควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืช 
1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
1202 445  
การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 212  
โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 
1202344 
การผลิตเห็ด 
1202 414  
การควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืช 
1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
1202 445  
การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 

5 ดร. อุบล ชินวัง 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :เทคโนโลยีหลังการเก็บ 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 320  
สรีรวิทยาของพืช 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 320  
สรีรวิทยาของพืช 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 

 

 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 240 

ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา       
รุ่งรัชกานนท์ 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

7 ดร. วรงค์ นัยวินิจ 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Agricultural  
Technology 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 351  
การตกแต่งสถานท่ีและ
การจัดสวน 
1202 354  
การจัดการสนามหญ้า 
1202355 
หลักศิลปะการออกแบบ
ทางภูมิทัศน์ 
1202 456  
การออกแบบภูมิทัศน์ 1 
1202 457  
การออกแบบภูมิทัศน์ 2 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 351  
การตกแต่งสถานท่ีและ
การจัดสวน 
1202 354  
การจัดการสนามหญ้า 
1202355 
หลักศิลปะการออกแบบ
ทางภูมิทัศน์ 
1202 456  
การออกแบบภูมิทัศน์ 1 
1202 457  
การออกแบบภูมิทัศน์ 2 
1202 352  
ประวัติศาสตร์ของงาน
ด้านภูมิทัศน์ 
1202 449  
การใช้พรรณไม้ในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ 
1202 353  
การจัดดอกไม้และ
ตกแต่งสถานท่ี 
1202 448  
การจัดการงานดูแล
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302 
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

8 นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ 
คุณวุฒิ :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา :การออกแบบภูมิทัศน์ 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 351  
การตกแต่งสถานท่ีและ
การจัดสวน 
1202 354  
การจัดการสนามหญ้า 
1202 355 
หลักศิลปะการออกแบบ
ทางภูมิทัศน์ 
1202 456  
การออกแบบภูมิทัศน์ 1 
1202 457  
การออกแบบภูมิทัศน์ 2 
1200 111 การเกษตร
เบื้องต้น 1 
1202 480 สัมมนาพืช
สวน 
1202 483 ปัญหาพิเศษ
พืชสวน 3 

1202 351  
การตกแต่งสถานท่ีและ
การจัดสวน 
1202 354  
การจัดการสนามหญ้า 
1202 355 
หลักศิลปะการออกแบบ
ทางภูมิทัศน์ 
1202 456  
การออกแบบภูมิทัศน์ 1 
1202 457  
การออกแบบภูมิทัศน์ 2 
1202 352  
ประวัติศาสตร์ของงาน
ด้านภูมิทัศน์ 
1202 449  
การใช้พรรณไม้ในการ
ออกแบบภูมิทัศน์ 
1202 353  
การจัดดอกไม้และ
ตกแต่งสถานท่ี 
1202 448 
การจัดการงานดูแล
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์ 
 1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง       
เอกพงษ์ 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :พืชสวน 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 441  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 231  
หลักการขยายพันธุ์พืช 
1202 349 
การผลิตผักพื้นบ้าน
เศรษฐกิจ 
1200 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 
1202 202  
ฝึกงานพืชสวน 2 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 441  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 231  
หลักการขยายพันธุ์พืช 
1202 349 
การผลิตผักพื้นบ้าน
เศรษฐกิจ 
1202 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 2   
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 301  
ฝึกงานพืชสวน 1 
1202 302  
ฝึกงาน  2 

10 รองศาสตราจารย์ ดร. นันทิยา          
หุตานุวัตร 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Rural Development 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1200 473  
การท างานกับเกษตรกร
โดยกระบวนการกลุ่ม
เพื่อพัฒนาการเกษตร 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1200 473  
การท างานกับเกษตรกร
โดยกระบวนการกลุ่ม
เพื่อพัฒนาการเกษตร 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ 1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

11 ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 211  
กีฏวิทยาเบื้องต้น 
1202 347 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 356 
แมลงทีมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ 
1202 414  
การควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืช 
1202 445  
ไม้ดอกไม้ประดับ 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 
 

1202 211 
กีฏวิทยาเบื้องต้น 
1202 347 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
1202 356 
แมลงทีมีความส าคัญ             
ทางเศรษฐกิจ 
1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 414  
การควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูพืช 
1202 445  
ไม้ดอกไม้ประดับ 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

12 ดร. เรวัติ ชัยราช 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Plant Biology 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 320  
สรีรวิทยาของพืช 
1202 490  
ระบบการจัดการ
คุณภาพผลผลิตพืชสวน 
1202 445 
ไม้ดอกไม้ประดับ 
1202 201  
ฝึกงานพืชสวน 1 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 350  
วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชสวน 
1202 320  
สรีรวิทยาของพืช 
1202 490  
ระบบการจัดการ
คุณภาพผลผลิตพืชสวน 
1202 445  
ไม้ดอกไม้ประดับ 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

13 ดร. สุทิน พรหมโชติ 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :พืชสวน 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 318  
หลักการไม้ผล 
1202 443 
การผลิตไม้ผลเขตร้อน 
1202 444 
การผลิตไม้ผล เขตกึ่ ง
ร้อน 
1202 320  
สรีรวิทยาของพืช 
1200 260  
สถิติ เพื่ อการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1200 361 
สถิติ เพื่ อการวิจัยทาง
การเกษตร 2 
1202 202  
ฝึกงานพืชสวน 2 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 318  
หลักการไม้ผล 
1202 443 
การผลิตไม้ผลเขตร้อน 
1202 444 
การผลิตไม้ผล เขตกึ่ ง
ร้อน 
1200 260  
สถิติ เพื่ อการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1202 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร  2   
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 301  
ฝึกงานพืชสวน 1 
1202 302 
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

14 ดร. บุบผา ใจเที่ยง 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 330  

การปรับปรุงพันธุ์พืช

สวน 
1202 441  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 430 
การปรับปรุงพันธุ์ผัก 
1200 361  
สถิติเพ่ือ การวิจัยทาง
การเกษตร 2 
1202 303  
ฝึกงานพืชสวน 3 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 330  

การปรับปรุงพันธุ์พืช

สวน 
1202 441  
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
สวน 
1202 430 
การปรับปรุงพันธุ์ผัก 
1202 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร  2   
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีประไพ           
ธรรมแสง 
คุณวุฒิ :.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา พืชสวน: 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 445  
การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1200 480  
เตรียมสหกิจศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์ 
1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 445  
การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1200 480  
เตรียมสหกิจศึกษา  
1202 446   
วิทยาการกล้วยไม้
เบื้องต้น 
1202 480 
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ สิงห์ทองลา 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา พืชสวน 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 348  
ผักเศรษฐกิจ 
1202 201 
ฝึกงานพืชสวน 1 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 348  
ผักเศรษฐกิจ 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ 

 
รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

17 นายสาธิต พสุวิทยกุล 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตรศาสตร ์

1202 318  
หลักการไม้ผล 
1202 443 
การผลิตไม้ผลเขตร้อน 
1202444 
การผลิตไม้ผล เขตกึ่ ง
ร้อน 
1202 202 
ฝึกงานพืชสวน 2 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202 480  
สัมมนาพืชสวน 
1202 483  
ปัญหาพิเศษพืชสวน 3 

1202 318  
หลักการไม้ผล 
1202 443 
การผลิตไม้ผลเขตร้อน 
1202444 
การผลิตไม้ผล เขตกึ่ ง
ร้อน 
1200 111  
การเกษตรเบื้องต้น 1 
1202 480  
สัมมนา  
1202 481 
ปัญหาพิเศษ  1 
1202 482  
ปัญหาพิเศษ  2 
1202 301  
ฝึกงานพืชสวน 1 
1202 302  
ฝึกงาน  2 
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     3. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 

ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

1 รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธ์ิ 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา :สัตวศาสตร์ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 450  
วิทยาการจัดการผลผลิต
สัตว์ 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 

1200 112 
การเกษตรเบื้องต้น 2 
1203 450  
วิทยาการจัดการ
ผลผลิตสัตว์ 
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา บันสิทธ์ิ 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การผลิตสัตว์ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 351  
โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต์ 
1203 352  
ปฏิบัติการโภชนศาสตร์
สัตว์ประยุกต์ 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 

1203 351  
โภชนศาสตร์สัตว์
ประยุกต์ 
1203 352  
ปฏิบัติการโภชน
ศาสตร์สัตว์ประยุกต์ 
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

3 รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร         
โชประการ 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Poultry Production 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1200 260  
สถิติเพื่อการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1200 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 2 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 31203 440  
การผลิตสัตว์ปีก 

1200 260  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1200 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 2 
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ 3 
1203 440  
การผลิตสัตว์ปีก 

4 รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์         
วัฒนกูล 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Swine Production 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 443  
การผลิตสุกร 
1200 112  
การเกษตรเบื้องต้น2  
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 

1203 443 
การผลิตสุกร 
1200 112  
การเกษตรเบื้องต้น2  
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวาน           
ธรรมแสง 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 447  
การผลิตโคเนื้อและโค
นม 
1203 485  
สหกิจศึกษาสาขา           
สัตวศาสตร์ 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 

1203 447  
การผลิตโคเนื้อและโคนม 
1203 485 
สหกิจศึกษา              
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

6 ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ 
คุณวุฒิ : Dr. rer.agr.  
สาขาวิชา : Animal Production in 
the Tropical and Sub-Tropics 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 
1203 423  
สรีรวิทยาการสืบพันธุ์
ของสัตว์ปีก 
1203 424 
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสืบพันธุ์ในปศุ
สัตว์ 
1203 425  
ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสืบพันธุ์ในปศุ
สัตว์ 

1203 480 
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
1203 423  
สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของ
สัตว์ปีก 
1203 424 
เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุ์ในปศุสัตว์ 
1203 425 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุ์ในปศุสัตว์ 
 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นสพ. สมชัย 
สวาสดิพันธ์ 
คุณวุฒิ : Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา : Animal Health 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 323  
สุขศาสตร์สัตว์ 
1203 321  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์ม1 
1203 322  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวทิยาของสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์ม2 
1203 451  
การผลิตสัตว์เลี้ยงที่เป็น
เพื่อน 
1203 452  
การผลิตปศุสัตว์ใน
ระบบอินทรีย์ 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 

1203 323  
สุขศาสตร์สัตว์ 
1203 321  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์ม1 
1203 322  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์ม2 
1203 451  
การผลิตสัตว์เลี้ยงที่เป็น
เพื่อน 
1203 452  
การผลิตปศุสัตว์ในระบบ
อินทรีย์ 
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย  
สุวรรณลี 
คุณวุฒิ : Dr.nat. techn. 
สาขาวิชา : Animal Breeding and 
Genetics 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 330  
การปรับปรุงพันธุ์ปศุ
สัตว์ 
1200 260  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1200 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 2 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 31203 447  
การผลิตโคเนื้อและโค
นม 

1203 330  
การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ 
1200 260  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 1 
1200 361  
สถิติเพ่ือการวิจัยทาง
การเกษตร 2 
1203 480  
สัมมนา  
1203 483  
ปัญหาพิเศษ 3 
1203 447  
การผลิตโคเนื้อและโคนม 

9 ดร. สราญ ปริสุทธิกุล 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : เกษตรเขตร้อน 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1213 461  
การน าเสนอข้อมูลทาง
การเกษตรด้วย
คอมพิวเตอร์ 
1213 360  
สะเพรดชีทเพื่องานด้าน
การเกษตร 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 

1213 461  
การน าเสนอข้อมูลทาง
การเกษตรด้วย
คอมพิวเตอร์ 
1213 360  
สะเพรดชีทเพื่องานด้าน
การเกษตร 
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ  3 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

10 ดร. นสพ. นนทกรณ์ อุรโสภณ 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา :ชีววิทยาการสืบพันธ์ุ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 323  
สุขศาสตร์สัตว์ 
1203 321  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์ม1 
1203 322  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
ในฟาร์ม2 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 31203 443  
การผลิตสุกร 
1203 447  
การผลิตโคเนื้อและโค
นม 

1203 323  
สุขศาสตร์สัตว์ 
1203 321  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์ม1 
1203 322  
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงใน
ฟาร์ม2 
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ 3 
1203 443  
การผลิตสุกร 
1203 447  
การผลิตโคเนื้อและโคนม 

11 ดร. เรืองยศ พิลาจันทร์ 
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา : สัตวศาสตร์ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1203 350  
โภชนศาสตร์สัตว์ 
1203 480  
สัมมนา (สัตวศาสตร์) 
1203 483  
ปัญหาพิเศษสาขาสัตว
ศาสตร์ 3 

1203 350  
โภชนศาสตร์สัตว์ 
1203 480  
สัมมนา   
1203 483  
ปัญหาพิเศษ 3 
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ล าดับท่ี 

ชื่อ-นามสกุล 
 คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 

สังกัด 
ภาควิชา  คณะ รหัสและชื่อรายวิชาท่ีสอน 

ท่ีมีอยู่แล้วและท่ีจะมีในหลักสูตร 

ภาระงานเดิม ภาระงาน 
 ในหลักสูตร 

12  นายนพพร ตันติศิรินทร์ 
คุณวุฒิ :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา :  เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 ไม่ม ี  1200 200 เศรษฐศาสตร์
เกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 
1200 301 ธุรกิจเกษตร 
1200 300 การจัดการ
และพัฒนาฟาร์ม
เศรษฐกิจ 

13 นางสาวอารีรัตน์ ลุนผา 
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์ 

ภาควิชาสัตวศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 1201 346 พืชอาหาร
สัตว์ 

 1203 346 พืชอาหาร
สัตว์ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  การฝึกงาน: คณะเกษตรศาสตร์ จัดให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ในช้ันปี ที่ 1 ได้ฝึกงานภายในฟาร์มทดลองของมหาวิทยาลัย โดย ฝึกงานในรายวิชา 
1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 และ 1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
ทักษะในการท างาน ด้านการผลิตพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ และเมื่อนักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอก 
สาขาวิชาเอกจัดการฝึกงานเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญในทักษะปฏิบัติ ในสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 
  สาขาวิชาเอกพืชไร่: 1201 201 ฝึกงาน 1 ฝึกงานด้านการจัดการการผลิตพืชไร่  และ 1201 
202 ฝึกงาน 2  เป็นการฝึกการสร้างลักษณะการเป็นนักวิชาการ ท างานเป็นทีม การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การสรุปผลการด าเนินงาน และการแก้ปัญหาการด าเนินงานด้านพืชไร่ได้ 
  สาขาวิชาเอกพืชสวน: 1202 301 ฝึกงาน  1    และ 1202 302 ฝึกงาน  2   เป็นการ
ฝึกงานภายใน ที่จัดโดยสาขาวิชา ฝึกทักษะด้านการขยายพันธ์ุพืช การผลิตเมล็ดพันธ์ุ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การออกแบบภูมิทัศน์ และการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้จัดให้นักศึกษา
สามารถแสดงความจ านงในการฝึกงานนอกสถานที่ ในช่วงปิดภาคการศึกษา   เพื่อฝึกงานกับ
หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน  
  สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์: รายวิชา 1203 201   ฝึกงาน  1   เพื่อฝึกทักษะด้านการผลิต
สัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ และฝึกงานธุรกิจการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ   ในฟาร์มทดลองคณะเกษตรศาสตร์   
นอกจากนี้ยังฝึกงานใน รายวิชา 1203 202  ฝึกงาน   2  เพื่อฝึกงานนอกสถานที่  ในฟาร์ม และ
บริษัทเอกชน ด้านการผลิตสัตว์ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์    

 สหกิจศึกษา: จัดให้นักศึกษาทกุสาขาวิชาเอกสามารถเลอืกไปปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชน 
หรือรัฐบาล โดยปฏิบัติภารกจิตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือการท าโครงงานแก้ไขปัญหาของ
องค์กร ภายใต้การดูแลของคณาจารย์และตัวแทนจากองค์กรนั้นๆ  รวมระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 4 
เดือน    
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

1. มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก  
2. ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน 
3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน  หรือเทคนิควิธีการ

ท างานในสถานที่ฝึกงาน 
4. สามารถใช้ความรู้เพือ่เสนอแนะวิธีการแกป้ัญหาในสถานการณ์จริง 
5. สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 

  6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 
 4.2  ช่วงเวลา :  ภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 4 
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
  การฝึกงาน : คณะเกษตรศาสตร์ จัดให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ ในช้ันปีที่ 1 ได้ฝึกงานภายในฟาร์มทดลองของมหาวิทยาลัย โดยฝึกงานในรายวิชา 
1200 201 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 และ 1200 202 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 ในภาคการศึกษาต้น 
และปลายของช้ันปีที่ 1 ตามล าดับเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการท างานด้านการผลิตพืชไร่ พืช
สวน และสัตวศาสตร์ นอกจากนี้เมื่อนักศึกษาเลือกสาขาวิชาเอก สาขาวิชาเอกจะจัดการฝึกงานเพื่อ
เพิ่มความเช่ียวชาญในทักษะปฏิบัติ ในสาขาวิชาชีพ ดังนี้ 
  สาขาวิชาเอกพืชไร่ : 1201 301 ฝึกงาน 1 ฝึกงานด้านการจัดการการผลิตพืชไร่ ในภาค
การศึกษาต้น ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2  และ 1201 302 ฝึกงาน  2 เป็นเป็นการฝึกการสร้างลักษณะ
การเป็นนักวิชาการ ท างานเป็นทีม การวางแผน การปฏิบัติงาน การสรุปผลการด าเนินงาน และการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานด้านพืชไร่ได้ โดยท าการฝึกในภาคการศึกษาต้น ของนักศึกษาช้ันปทีี่ 4  
  สาขาวิชาเอกพืชสวน : 1202 301 ฝึกงาน  1 ในภาคการศึกษาต้น ของนักศึกษาช้ันปีที่ 3  
และ 1202 302 ฝึกงาน  2 ในภาคการศึกษาปลาย ปีที่ 3 นอกจากนี้จัดให้นักศึกษาสามารถแสดง
ความจ านงในการฝึกงานนอกสถานที่ ในช่วงปิดภาคการศึกษาของช้ันปทีี่ 3 เพื่อฝึกงานกับหน่วยงาน
รัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน  
  สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ : รายวิชา 1203 201   ฝึกงาน   1 ในภาคการศึกษาต้นของช้ันปี
ที่ 2 เพื่อฝึกทักษะด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ และธุรกิจการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ  ในภาค
การศึกษาต้นของช้ันปทีี่ 3 ในฟาร์มทดลองคณะเกษตรศาสตร์  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา  นอกจากนี้ยังฝึกงานใน รายวิชา 1203 202 ฝึกงาน 2 ฝึกงาน ในภาคการศึกษาปลาย
ของช้ันปทีี่ 3 เพื่อฝึกงานนอกสถานที่ ยังฟาร์ม และบริษัทเอกชน ด้านการผลิตสัตว์ หรือหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง  

การฝึกสหกิจศึกษา : รายวิชา 1201 485 สหกิจศึกษา 1202 485 สหกิจศึกษา   และ            
1203 485 สหกิจศึกษา นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษา จะออกฝึกสหกิจ ในหน่วยงาน
ภายนอกในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 4  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
5.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท างานวิจัย   

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าปัญหาพิเศษของสาขาวิชาเอกพืชไร่ แผนการเรียนปกติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ช้ันปีที่ 4 ลงทะเบียนตามรหัสวิชา 1201 483 ปัญหาพิเศษ เพื่อ ท างานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการในด้านพืชไร่  

สาขาวิชาเอกพืชสวน จัดให้นักศึกษาแผนการเรียนปกติ ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น ได้
ลงทะเบียนวิชา 1202 481 ปัญหาพิเศษ 1 เพื่อจัดท าโครงร่างปัญหาพิเศษ และในภาคการศึกษา
ปลายของช้ันปีที่ 4 ให้ลงทะเบียนวิชา 1202 482 ปัญหาพิเศษ 2 เพื่อปฏิบัติการ หรือท าการวิจัย
ทางด้านพืชสวน  

 สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ ได้จัดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 4 แผนการเรียนปกติ ลงทะเบียนวิชา  
1203 483 ปัญหาพิเศษ 3 ของสาขาวิชาสัตวสัตวศาสตร์ เพื่อท างานวิจัยด้านความก้าวหน้าทาง
วิชาการ สัตวศาสตร์  



มคอ. 2  ปริญญาตรี 258 

โดยการจัดท าปัญหาพิเศษทุกสาขาวิชาเอกนั้น  ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าปัญหาพิเศษของนักศึกษาแต่ละคน หรือกลุ่มจน
แล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นปัญหาพิเศษเป็นรูปเล่ม  และน าเสนอปัญหาพิเศษต่อ
คณะกรรมการที่สาขาวิชาจัดข้ึน  

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้: นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติด้านเกษตรศาสตร์ในวิชาเอกต่างๆ และผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ 

 
 5.2.1  มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
  5.2.2  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
  5.2.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล 
 5.2.4  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะหส์ถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  สามารถปรบัตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
  5.2.6  สามารถน าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3  ช่วงเวลา :  ภาคการศึกษาปลาย ช้ันปีที่  3  เริม่ท าการค้นคว้าข้อมูล น าเสนอโครงร่าง
ปัญหาพิเศษ ภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่  4 เริ่มท าวิจัย  
 5.4  จ านวนหน่วยกิต  

3 หน่วยกิต 
 

5.5   การเตรียมการ  
การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 

  5.5.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของ
นักศึกษา 
  5.5.3 คณะเกษตรศาสตร์จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 
โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี  
 5.6   กระบวนการประเมินผล :   กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
  5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยป์ระจ าวิชาและอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 5.6.2  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าวิชา 
อาจารย์อื่น อย่างน้อย 3 คน จากการสงัเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร   
 5.6.3  ประเมินผลการท างานของนกัศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่
เกิดในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก 
กาลเทศะและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและต่อสังคมและปฏิบัติตน
ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเสียสละ  

การสอดแทรกจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพใน
วิชาเรียนที่เกี่ยวข้อง 

(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน 
และการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนไปได้ 

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีการเรียนการสอน
ในภาคปฏิบัติจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 
 

(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงข้ึนไป เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า
เพื่อจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน    
1.1 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และหมวดพื้นฐานวิชาชีพ 
1)ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2)กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ใน 

รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
3)วิธีการวัดประเมินผลท่ีจะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ 
     หน้าที่  มีความมุ่งม่ันในการ 
     ท างานให้ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา   จิตสาธารณะ 
      ความรับผิดชอบต่อประโยชน์ 
      ส่วนรวมและจิตส านึกรักท้องถิ่น   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน   
     กตัญญ ู  
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก 
     กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ 
     คิดเห็นของผู้อ่ืน  
 

1. การสอนแบบบรรยาย    
2. การสอนแบบการจัดการเรียน
การสอนที่ใช้เทคโนโลยี  D4L+P 
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา  
4. การสอนแบบการตั้งค าถาม  
5. การสอนแบบการอภิปราย  
6. การสอนโดยใช้การระดมพลัง
สมอง  
7. การสอนแบบกรณีศึกษา  
8. การสอนโดยใช้เทคนิค
บทบาทสมมติ    
9. การสอนแบบบูรณาการ     
10 การสอนแบบ  Problem -  
     based Learning     
11 การสอนแบบสาธิต    
12. การสอนแบบโครงการ   

1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2. สถานการณ์จ าลอง 
3. แฟ้มสะสมงาน 
4. การเขียนบันทึก 
5. โครงการกลุ่ม 
6. นิทรรศการ 
7. การสังเกต 
8. การสัมภาษณ์ 
9. การน าเสนองาน 
10. การฝึกตีความ 
11. ข้อสอบแบบต่าง ๆ  
12. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
13. การประเมินตนเอง 
14. การประเมินโดยเพื่อน 
 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางใน 
     ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ 
     สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
     ได ้ 
 

1. การสอนแบบบรรยาย    
2. การสอนแบบการจัดการเรียน 
   การสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
D4L+P 
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา  
4. การสอนแบบการตั้งค าถาม  
5. การสอนแบบการอภิปราย  
6. การสอนโดยใช้การระดมพลัง
สมอง  
7. การสอนฝึกปฏิบัติการ    
8. การสอนโดยใช้เกม  
9. การสอนแบบกรณีศึกษา  
10 การสอนโดยใช้เทคนิค
บทบาทสมมติ    
11 การสอนแบบบูรณาการ     
12. การสอนแบบ  Problem -  
     based Learning     
13. การสอนแบบสาธิต    
14. การสอนแบบโครงการ   

1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2. สถานการณ์จ าลอง 
3. แฟ้มสะสมงาน 
4. การเขียนบันทึก 
5. โครงการกลุ่ม 
6. นิทรรศการ 
7. การสังเกต 
8. การสัมภาษณ์ 
9. การน าเสนองาน 
10. การฝึกตีความ 
11. ข้อสอบแบบต่าง ๆ  
12. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
13. การประเมินตนเอง 
14. การประเมินโดยเพื่อน 
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1)ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2)กลยุทธ์การสอนที่ใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3)วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้และ 
      พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  แก้ไข 
     ปัญหาและตัดสินใจอย่างมี 
     หลักการและเหตุผล  มีวิสัยทัศน์  
     และความคิดสร้างสรรค์      
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน 
     ชีวิตประจ าวัน แก้ไขปัญหา และ 
     ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

1. การสอนแบบบรรยาย    
2. การสอนแบบการจัดการเรียน 
   การสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
D4L+P 
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา  
4. การสอนแบบการตั้งค าถาม  
5. การสอนแบบการอภิปราย  
6. การสอนโดยใช้การระดมพลัง
สมอง  
7. การสอนฝึกปฏิบัติการ    
8. การสอนแบบกรณีศึกษา  
9. การสอนแบบบูรณาการ     
10. การสอนแบบ  Problem -  
     based Learning     
11. การสอนแบบสาธิต    
12. การสอนแบบโครงการ   

1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2. สถานการณ์จ าลอง 
3. แฟ้มสะสมงาน 
4. การเขียนบันทึก 
5. โครงการกลุ่ม 
6. นิทรรศการ 
7. การสังเกต 
8. การสัมภาษณ์ 
9. การน าเสนองาน 
10. การฝึกตีความ 
11. ข้อสอบแบบต่าง ๆ  
12. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
13. การประเมินตนเอง 
14. การประเมินโดยเพื่อน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
4.1  มีทักษะการท างานเป็นทีม  มี 
      มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ปรับตัวให้เข้า 
      กับวัฒนธรรมองค์กรได้    
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ 
      ผู้อ่ืน และยอมรับในความ 
      แตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ  
      วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้ง 
      ของไทยและของประชาคม 
      นานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และ 
      นันทนาการ 

1. การสอนแบบบรรยาย    
2. การสอนแบบการจัดการเรียน 
   การสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
D4L+P 
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา  
4. การสอนแบบการตั้งค าถาม  
5. การสอนแบบการอภิปราย  
6. การสอนฝึกปฏิบัติการ    
7. การสอนแบบกรณีศึกษา  
8. การสอนแบบโครงการ   
 
 

1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2. สถานการณ์จ าลอง 
3. แฟ้มสะสมงาน 
4. การเขียนบันทึก 
5. โครงการกลุ่ม 
6. นิทรรศการ 
7. การสังเกต 
8. การสัมภาษณ์ 
9. การน าเสนองาน 
10. การฝึกตีความ 
11. ข้อสอบแบบต่าง ๆ  
12. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
13. การประเมินตนเอง 
14. การประเมินโดยเพื่อน 
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1)ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 2)กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ใน 
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3)วิธีการวัดประเมินผลท่ีจะใช้ 
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อ 
      ความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด 
      อ่าน เขียน 
5.2 วิเคราะห์เชิงตัวเลขได้    
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ 
     สื่อสาร   ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
      และคดัเลือกข้อมูลจากแหล่ง 
      ความรู้ต่างๆ ได้อย่าง 
     เหมาะสม 

1. การสอนแบบบรรยาย    
2. การสอนแบบการจัดการเรียน 
   การสอนที่ใช้เทคโนโลยี 
D4L+P 
3. การเรียนแบบแก้ปัญหา  
4. การสอนแบบการตั้งค าถาม  
5. การสอนแบบการอภิปราย  
6. การสอนโดยใช้การระดมพลัง
สมอง  
7. การสอนฝึกปฏิบัติการ    
8. การสอนแบบกรณีศึกษา  
9. การสอนแบบบูรณาการ     
10. การสอนแบบ  Problem -  
     based Learning     
11. การสอนแบบโครงการ   

1. งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 
2. สถานการณ์จ าลอง 
3. แฟ้มสะสมงาน 
4. การเขียนบันทึก 
5. โครงการกลุ่ม 
6. นิทรรศการ 
7. การสังเกต 
8. การสัมภาษณ์ 
9. การน าเสนองาน 
10. การฝึกตีความ 
11. ข้อสอบแบบต่าง ๆ  
12. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
13. การประเมินตนเอง 
14. การประเมินโดยเพื่อน 
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2.2 รายวิชาในหมวดวิชาชีพ 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้                             
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร 

วิธกีารวัดประเมินผลทีจ่ะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(Ethics and Moral) 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการท างานให้
ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา                     
จิตสาธารณะ   เห็นแกป่ระโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม  
สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ 
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

 
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบในการ เข้า
เรียนและการส่งงานตรงเวลา เป็นผู้ มี
ความสุภาพและมารยาทดี แต่งกาย
เหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา ฝึกฝน
ภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม รวมถึงการ
เคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็น
ผู้อ่ืนในการปฏิบัติงาน มีการสอดแทรก
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการ
เรียนการสอน ทั้งในด้านการด ารงชีวิต
อยู่ในสังคม และการประกอบอาชีพ โดย
เน้นในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการ
เป็นส าคัญ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก
การองค์ความรู้ ทาง การ  ศึ กษาทั้ ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ   ในการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร 
 

 
มีการประเมินผลการเรียนรู้

ด้ า นคุณธร รม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ทั้ ง
ระหว่างก าลังศึกษา และภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม การใช้แบบสอบถาม 
แบบประเมิน และแบบวัดผล โดย
ประเมินในด้านต่างๆ ดังน้ี 
-  ประเมินจากการมีวินัยในการ

เรียน การตรงเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน การท างานเสร็จและ
ส่งงานตามก าหนด  

-  ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในการท างานวิจัย  

-  ประเมินจากความซ่ือสัตย์ และ
จรรยาบรรณในการสอบ 

-  ผู้ เรียนประเมินตนเอง และ
ประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ 
โดยใช้แบบประเมินและแบบ
วัดผล 

     ภายหลังส า เร็ จการศึกษา ให้ 
บัณฑิตประเมินตนเอง และประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้                             
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร 

วิธกีารวัดประเมินผลทีจ่ะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

2.  ด้านความรู้  (Knowledge) 
    2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
ในศาสตร์ทีเ่ป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
    2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้อง และการ
น ามาประยกุต์ใช้ 
    2.3  มีความรู้ในสาขาอื่น เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการด้าน biotechnology ที่
เกี่ยวข้อง การน าความรูม้าบรูณาการ 
จากรายวิชาอื่น ที่เรียนมาก่อน 
    2.4  รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร  
    2.5  มีความรู้ในเทคนิค ด้าน
การเกษตร การพฒันาและเพิ่มผลผลิต 
การจัดการระบบเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของระบบการเกษตร 

 
จัดการเ รียน รู้ โดยใช้การสอนใน
รูปแบบต่างๆ และมุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ในเชิงลึก 
ผสมผสาน กับการน าความรู้ไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยการจัดการ
การเรียนรู้ให้ผู้เ รียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม
จริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้น
เรียน และห้องปฏิบัติการ การท าวิจัย 
และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การท าประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน 
องค์กร และสังคมในระดับที่สูงขึ้น 
รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหา
ความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูล
จากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เป็นรูปแบบ
การเ รียนรู้ที่กระตุ้นให้เ กิดการคิด 
วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง 
เช่นให้มีการน าเสนองาน การร่วม
แสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม 
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและ
มีนิสัยใฝ่รู้ 

 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการปฏิบัตขิองนักศึกษา 
ให้ครอบคลุมในทุกดา้น ทัง้โดยการ
ทดสอบย่อย การสอบกลางภาค
และปลายภาค ผลส าเร็จของการ
ปฏิบตัิงาน การน าเสนอผลงาน การ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ รวมไปถงึ
การสอบประมวลความรู้ การสอบ
วัดคุณสมบัต ิและการสอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อิสระ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้                             
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร 

วิธกีารวัดประเมินผลทีจ่ะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา  
(Cognitive Skills)  

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 
    3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
    3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้  
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

 

ใช้หลักและวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง 
สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง 
โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้แสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการปรับตัวได้ และ
สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี 

 
ทักษะทางปัญญาสามารถประเมิน
ได้จากการแสดงออกของนักศึกษา
ทางการกระบวนการคดิและการ
แก้ไขปัญหา ผลการปฏบิัตงิาน 
ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การ
น าเสนอผลงาน การอธิบาย การ
ตอบค าถาม การโตต้อบสื่อสารกับ
ผู้อ่ืน 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 

4.1  มีความสามารถในการท างาน
เป็นทีม  ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
องค์กร  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น  และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย  ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อื่น วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่  ความ
รับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
เ น้ นก า ร เ รี ย นก า รส อนที่ มี ก า ร
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ เ รียนและ
ผู้สอน การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
เป็นทีม การแสดงออกถึงภาวะความ
เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ ผู้ ต า ม ที่ ดี  ก า ร มี               
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การ
วางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ การ
ท า กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ สั ง ค ม  ก า ร
ประสานงานกับผู้ อ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา และความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ 
ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ 
ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การ
แสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตามที่
ดี  ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ความรับผิดชอบในการ
เรียนและงานที่ ได้ รับมอบหมาย 
และการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สังคม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช้                             
ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลกัสูตร 

วิธกีารวัดประเมินผลทีจ่ะใช้ ใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Numerical Analysis; 
Communication and 
Information  Technology Skills) 

5.1  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5 . 3   ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์และคัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการ
เขียน การพูด รู้จักเลือกและใช้รูปแบบ
การน าเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ใช้การเรียนการสอนแบบสัมมนาซ่ึง
นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิช าสั มมนา  ทั้ ง น้ี เ พื่ อ ให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้ งด้านการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้า
แ ล ะน า เ ส นอ ง า นท า ง วิ ช า ก า ร 
นอกจากน้ีมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนอ่ืนๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะต่างๆ เหล่าน้ี ทั้งด้วยตนเอง
และร่วมกับผู้อ่ืน การอภิปราย และ
การวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้
และการท างานวิจัย 

 
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียน
การสอน และการน าเสนองานโดย
ใช้แบบประเมินทักษะในด้านต่างๆ 
เหล่า น้ี การทดสอบความรู้และ
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง 
และการท างานวิจัย ตั้งแต่เร่ิมต้น
จนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping)     
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผล
การเรียนรู้ 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  
3.1 ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม1 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  มีความมุ่งม่ันในการ
ท างานให้ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน กตัญญู   
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต 
และสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิดอย่างมีระบบ  คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  
การมองไปข้างหน้าและการตัดสินใจ   
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการ
ฝึกฝน 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 
4.1  สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลย ี

5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี 
ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข    

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
การศึกษาค้นคว้า และการคัดเลือกข้อมูลจากแหล่ง

ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
หมวดวิชาศกึษาทั่วไป                  
1411 101 ภาษาไทยกับการส่ือสาร  - -      - -  -  -   - 

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย   -         -      

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  - -     -  -  -  -   - 

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  - -  -  -   - - -  -   - 

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   -        - -  -    

1421 302 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลย ี  -         - -  -   - 

1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต                  

1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน           - -      

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย  -         - -  -   - 

1503 100 ยาในชีวิตประจ าวัน                  

1431 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล   -        - -  -    

1432 101 วัฒนธรรมไทย                  
1438 100 ศิลปะเพ่ือการพัฒนาอารมณ์   -           -  -  
1435 100 ดนตรีกับชีวิต            -  -  -  
1441 100 มนุษย์กับสังคม   - -      -    -    
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  
3.1 ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม1 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  มีความมุ่งม่ันในการ
ท างานให้ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน กตัญญู   
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
ในศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของชีวิต 
และสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิดอย่างมีระบบ  คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  
การมองไปข้างหน้าและการตัดสินใจ   
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 
3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการ
ฝึกฝน 

 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 
4.1  สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กรและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของ
ไทยและของประชาคมนานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และ
นันทนาการ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลย ี

5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี 
ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข    

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
การศึกษาค้นคว้า และการคัดเลือกข้อมูลจากแหล่ง

ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย   -         -      
1443 200 กฎหมายกับสังคม   -         -      
1446 101 ศิลปะการด าเนินชีวิต                  
1447 200 มนุษย์กับการส่ือสาร   -        - -  -    

1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่                  

1439 100 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                  

1439 101 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                  
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  
2.3 ส าหรับรายวิชาในหมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 

รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม1 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  มีความมุ่งม่ันในการ
ท างานให้ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน กตัญญู   
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางใน
ศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐาน
ของชีวิต และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้พื้นฐาน
เพื่อน าไปศึกษาต่อใน
หลักสูตรได ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิดอย่างมีระบบ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  การมองไปข้างหน้าและ
การตัดสินใจ   
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1  สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม 
ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของไทยและของประชาคม
นานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษา
ค้นคว้า และการคัดเลือกข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1101 111 ชีววิทยา 1   -        -  - - -    

1101 112 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                   

1101 113 ชีววิทยา 2                   

1101 114 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                   

1101 115 ชีววิทยาเบ้ืองต้น 1   -        -  - - -    

1101 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น 1               -    

1101 117 ชีววิทยาเบ้ืองต้น 2   -        -  - - -    

1101 118 ปฏิบัติการชีววิทยาเบ้ืองต้น 2                   

1101 202 ชีวเคมี    - -     - -       - 
1101 203 ปฏิบัติการชีวเคมี    - -     -        - 
1101 220 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้น                   

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น                  - 

1101 250 จุลชีววิทยาเบ้ืองต้น                   

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น  - -    -    -   - -    

1102 104 เคมีทั่วไป   -   -        - -    

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   -           - -    
1102 110 เคมีอินทรีย์   -           - -    
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รหัสและชื่อวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม1 
1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  มีความมุ่งม่ันในการ
ท างานให้ส าเร็จ  
1.2 มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  และจิตส านึกรักท้องถ่ิน   
1.3 มีความพอเพียง     
1.4 มีความซื่อสัตย์  ขยัน อดทน กตัญญู   
1.5 สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้
อย่างกว้างขวางใน
ศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐาน
ของชีวิต และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
2.2 มีความรู้พื้นฐาน
เพื่อน าไปศึกษาต่อใน
หลักสูตรได ้
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิดอย่างมีระบบ  คิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีเหตุผล  มีวิจารณญาณ  การมองไปข้างหน้าและ
การตัดสินใจ   
3.3 น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
3.4 มีทักษะภาคปฏิบัติตามท่ีได้รับการฝึกฝน 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1  สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู้อื่น และ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์   
4.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม 
ดนตรี วรรณกรรม ท้ังของไทยและของประชาคม
นานาชาติ  
4.4  มีความสนใจด้านกีฬา และนันทนาการ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 

5.1 สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อความหมายได้ดี ท้ังการฟัง พูด 
อ่าน เขียน 
5.2 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข    
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร การศึกษา
ค้นคว้า และการคัดเลือกข้อมูลจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์   -           - -    

1103 104 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์     -         - -    

1103 119 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร ์              - -    

1200 260 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 1       -    
 

- -   - 
 

-   
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3.3 ส าหรับรายวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  ระบุเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1200 101 ฝึกงาน เกษตรศาสตร์ 1 

Agricultural Field Work I                         
1200 102 ฝึกงาน เกษตรศาสตร ์2 

Agricultural Field Work II                     - -  
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาแกน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1200 111 การเกษตรเบ้ืองต้น 1 
Fundamentals of Agriculture I                         

1200 112 การเกษตรเบ้ืองต้น 2 
Fundamentals of Agriculture II
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาแกน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1200 200 เศรษฐศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial 
Economics ) 
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1200 300 การจัดการและพัฒนาฟาร์ม เศรษฐกิจ
Management and developing the 
farm economy  -                      

1301 333 จักรกลการเกษตร 
Agricultural Mechanics                         
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาแกน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1200 472 หลักการส่งเสริมการเกษตร 
Principles of Agricultural Extension                        

1200 473 การท างานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือพัฒนาการเกษตร 
Working with Farmers through Group 
Process for  Agri. Development                                                                                                  
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  ระบุเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา(Preparation of 
Cooperative Education)                        

 1201 485 สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)                        
 1202 485 สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)                        
 1203 485 สหกิจศึกษา  (Cooperative Education)                        
1201 201 ฝึกงาน  1 

Field Work   I          -     -       - - 
1201 202 ฝึกงาน  2 

Field Work   II          -     -       - - 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  ระบุเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 483 ปัญหาพิเศษ  
Special Problem                          

1202 301 ฝึกงาน  1 
Field Work   I                        

1202 302 ฝึกงาน  2 
Field Work   II                        

1202 481 ปัญหาพิเศษ  1 
Special Problem  I  - -           - -  - - -     
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  ระบุเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 482 ปัญหาพิเศษ  2 
Special Problem  II  - -           - -  - - -     

1203 483 ปัญหาพิเศษ  3 
Special Problem   III 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  ระบุเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1203 202 ฝึกงาน  2 
Field Work   II 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาบังคับ สาขาวิชาเอกพืชไร ่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น  
Fundamentals of Soil Science                        

1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองต้น 
Introduction to Entomology  - -               - -  -  - 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น 
Elementary Plant Pathology       -    - -  - -     - - -   
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเอกพืชไร ่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 240 พืชไร่เศรษฐกิจ 
Economic field crop          -            - - 

1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร่ 
Field Crops Physiology                        

1201 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบ้ืองต้น 
Introduction to Plant Breeding                        

1201 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2  
Statistical Methods for Agricultural 
Research II                         
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   หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเอกพืชไร ่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชไร ่
Seed Technology in Agronomy   -    - - - -    - -   - -    - 

1201 480 สัมมนา   
Seminar    - -    - - - -    - -   - -    - 

1202 320 สรีรวิทยาของพืช 
Plant Physiology   

 
-                

 
-     
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   หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1200 301 ธุรกิจเกษตร 
Agribusiness 

 -                      

1201 200 ยางธรรมชาต ิ
Natural Rubber 

                       

1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
Soil Fertility 

                       

1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืช
เบ้ืองต้น 
Introduction to Molecular Biology for 
Crop Improvement 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 341 ธัญพืช 
Cereal Crops 

                       

1201 342 พืชเส้นใย 
Fiber Crops 

                       

1201 343 พืชน้ ามัน 
Oil Crops  

                       

1201 344 พืชอุตสาหกรรม 
Industrial Crops 

                       

1201 345 พืชวงศ์ถั่ว 
Grain Legumes 

  -    - - - -    - -   - -     
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.1  สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมายได้ดี 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 347 พืชพลังงาน 
Energy Crops 

                       

1203 346 พืชอาหารสัตว์ 
Forage Crops   

  -  -    -  -        - -   - 

1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
Plant Nutrition Analysis 

                       

1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช 
Soil-Plant Relationships 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิ ติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 452 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 
Principles of Land Use Planning 

                       

1201 453 วัชพืชและการควบคุม 
Weed and Weed Control 

  -  -   - - -    - -   - -    - 

1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 
Agricultural Meteorology 

                       

1201 455 วนเกษตร 
Agroforestry 

   - -  - - - -   - - -   - -     
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธาร ณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.1  สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมายได้ดี 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 456 ระบบการปลูกพืช 
Cropping Systems 

                       

1201 457 การจัดการน้ าในแปลงเกษตร 
On-farm Water Management 

   - -  - - - -   - - -   - -     

1202 356 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ                
Economic Entomology                              

 - -          - - -   - -     

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
Pest Controls 

 - -          - - -   - -     
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 468 การผลิตและการใช้สื่อเพ่ืองานส่งเสริม
เผยแพร ่ 
Production and Application of Media 
for Extension Worker  
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้าน
การเกษตร 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชไร่ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 442 การผลิตกาแฟ 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อ 

5 .  ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 211 
ปฐพีศาสตร์เบ้ืองต้น 
Fundamentals of Soil Science 

                       

1202 211 
กีฏวิทยาเบ้ืองต้น 
Introduction to Entomology 

 - -               - -  -  - 

1202 212 
โรคพืชวิทยาเบ้ืองต้น 
Elementary Plant Pathology 

     -    - -  - -     - - -   

1202 231 หลักการขยายพันธุ์พืช 
Principles of Plant Propagation 

                       

1202 320 
สรีรวิทยาของพืช 
Plant Physiology 

   
- 
                

- 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 330 
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Crop Breeding 

  -      - -     -    -     

1202 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 2   
Statistical Methods for Agricultural 
Research II   

  -      - -     -    -     

 
 
 

 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 293 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 440 
วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Seed Technology in Horticulture 

                       

1202 480 
สัมมนา    
Seminar   

 - -           - -  - - -    - 

 

 
 
 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 294 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวฒันธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1200 301 ธุรกิจเกษตร 
Agribusiness 

 -                      

1202 318 หลักการไม้ผล 
Principles of Pomology                                                                 

        - -    - -    -  -  - 

1202 321 สรีรวิทยาของพืชสวน 
Physiology of Horticultural Crops 

  -                -     
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ    เห็น แก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงค วามคิด เ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทักษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า รใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า สต ร์ ม า ใช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ในการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 344 การผลิตเห็ด 
Mushroom Production  

     -                  

1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร 
(Production of Spices and Medicinal Plants) 

     -  - -           -  -  

1202 347 การปลูกหม่อนเล้ียงไหม 
Mulberry Plantation and Sericulture 

 - -      -         - -     

1202 348 
ผักเศรษฐกิจ 
Economic Vegetable Crops 

      - - - -    - -    -    - 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ    เห็น แก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ านทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   และ ก า รใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ าส ต ร์ ม า ใ ช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ในการสื่ อส าร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 349 การผลิตผักพ้ืนบ้านเศรษฐกิจ 
Indigineous Vegetable Crop 
Production 

                       

1202 350   วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน 
Post Harvest Technology of 
Horticultural Crops 

    -    - -     -   - -    - 

1202 351 การตกแต่งสถานที่และการจัดสวน 
Landscape and Gardening 

                    -   

1202 352   ประวัติศาสตร์ของงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม 
(Landscape Architecture History) 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ    เห็น แก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ านทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   และ ก า รใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ าส ต ร์ ม า ใ ช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ในการสื่ อส าร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 353 การจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที ่
Flower arrangement and decoration 

     
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

1202 354 การจัดการสนามหญ้า 
Turfgrass Management 

                    -   

1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน์ 
Principles of Art for Landscape Design 

                    -   

1202 356 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ                                                          
Economic Entomology                                                                               

 - -          - - -   - -     
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
Pest Controls   

 - -          - - -   - -     

1202 430 การปรับปรุงพันธุ์ผัก 
Vegetable Breeding 

  -      - -     -    -     

1202 432 หลักการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
Principles of Plant Tissue Culture 

   
- 
          

 
      

- 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ    เห็น แก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงค วามคิ ดเ ห็ น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทักษะกา ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   และก า รใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าส ตร์ ม า ใช้ ใน กา ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สาร สนเทศ ในการสื่ อส าร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 449 การใช้พรรณไม้ในการออกแบบภูมิทัศน์ 
(Planting Design) 
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1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน 
Horticultural Seed Production 

                       

1202 442 การผลิตกาแฟ 
Coffee Production 

    - -   
 

 
 

         -  -   

1202 443 การผลิตไม้ผลเขตร้อน 
Tropical Fruit Crop Production 

   - -   - - -   - - -  - - -     

 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 300 

 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวนิัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เ ห็นแ ก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้ จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทักษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า รใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ตร์ ม า ใ ช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สาร สน เทศ ในการสื่ อส าร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 444 การผลิตไม้ผลเขตก่ึงร้อน 
Sub-Tropical Fruit Crop Production 

 - -    -  - -   - - -   - -     

1202 445 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
Floriculture and Ornamental Plant 
production 

                       

1202 446 วิทยาการกล้วยไม้เบ้ืองต้น  
Principles of Orchidology  

 - -           - -  -  -     

1212 448 การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบภูมิทัศน์ 
(Digital Landscape Design Studio) 

                    -   



มคอ. 2  ปริญญาตรี 301 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 450 การจัดการงานดูแลบ ารุงรักษาภูมิทัศน ์ 
(Landscape management and  
maintenance) 

                    -   

1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน ์1 
Landscape Design I   

                       

1202 457 การออกแบบทางภูมิทัศน ์2 
Landscape Design II   

                       

1202 458 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 1 
Selected Topics in Horticuture I 

 - -           - -  - - -    - 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 302 

 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เ ห็นแ ก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้ จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ านทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   และ ก า รใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ าส ต ร์ ม า ใ ช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ในการสื่ อส าร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1202 459 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน 2 
Selected Topics in Horticuture II 

 - -           - -  - - -    - 

1202 490 ระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตพืชสวน 
Quality Management System of 
Horticultural Crops   

   - -   - - -    - -   - -    - 

1201 312 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
Soil Fertility 

                       

1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 
Plant Nutrition Analysis 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เ ห็นแ ก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้ จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิ ง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1201 451 ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช 
Soil-Plant Relationships 

                       

1201 452 หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน 
Principles of Land Use Planning 

                       

1201 453 วัชพืชและการควบคุม 
Weed  and  Weed Controls  

  -  -   - - -    - -   - -    - 

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานด้านการเกษตร 
Spreadsheet for Agricultural Task 

 -                      
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้าน
การเกษตร 
Geographic Information System for 
Agricultural Tasks  

                       

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้าน
การเกษตร 
Processing of Remote Sensing Image 
for Agricultural Tasks 

 -                      
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็ นแก่ประ โยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แล ะก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ใ นการสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกพืชสวน 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1213 461 การน าเสนอข้อมูลทางการเกษตรด้วย
คอมพิวเตอร์ 
Presentation of Agricultural 
Information with Computer  
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1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
Agricultural Information Technology 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็น

พื้นฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ  ทฤษฎี ใน ด้าน
เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง และการน ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น คอมพิวเตอร์  
วิ ท ย า ก า ร ด้ า น ส า ร ส น เ ท ศ  วิ ท ย า ก า ร ด้ า น 
biotechnology ที่เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณา
การ จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎ ร ะ เ บี ยบ  ข้ อ ก าหนดทาง ด้า น
เกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร การพัฒนา
และเพิม่ผลผลิต การจัดการระบบเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความยั่งยืนของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง 
สรุป ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย
ของมนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  
ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน วางตัวและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
บ ท บ า ท  ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ านทักษะการ
วิ เค ราะห์ เชิ งตัว เลข 
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าสตร์ มา ใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 
1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์

เล้ียงในฟาร์ม 1 
Anatomy and Physiology of Farm 
Animals I  
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1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์
เล้ียงในฟาร์ม 2 

Anatomy and Physiology of Farm 

Animals II 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม  

สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจ
กว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางใน

ศาสตร์ ที่ เ ป็นพื้ นฐานของชีวิ ต  และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มี ความรู้ ใ นสาขา อ่ืน เช่ น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิ ทย าการ ด้าน  biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ จาก
รายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทางด้าน
เกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และการน ามาใช้ประโยชน์ ต่อชุมชน 
เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบการเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และตัดสินใจ

บนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มีวิสัยทัศน์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

3 . 3   น าค วา มรู้ ม า ปร ะยุ ก ต์ ใช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป ท า
ความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา และ
หาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงค วามคิ ดเ ห็ น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

55. ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

5.1  สามารถใช้ภาษาใน
การติดต่อสื่อความหมายได้ดี 
ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าสตร์ มา ใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขา
วิชาเอกสัตวศาสตร ์

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1203 323 สุขศาสตร์สัตว ์
Animal Health  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1203 330 การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ 
Livestock Breeding and 
Improvement 
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1203 350 โภชนศาสตร์สัตว ์
Animal Nutrition  
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1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต ์
Applied Animal Nutrition 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 308 

 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ    เห็น แก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพบังคับ สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต ์
Applied Animal Nutrition Laboratory 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1203 480 สัมมนา   
Seminar   
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มคอ. 2  ปริญญาตรี 309 

 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ    เห็น แก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงค วามคิด เ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้ านทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   และ ก า รใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ าส ต ร์ ม า ใ ช้ ใน ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เทศ ในการสื่ อส าร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1200 301 ธุรกิจเกษตร 
Agribusiness  -                      

1203 346 พืชอาหารสัตว์ 
Forage Crops   
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1203 347 การจัดการทุ่งหญ้า 
Pasture Management  
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1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก 

Reproductive Physiology of Poultry 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 310 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ    เห็น แก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  เคารพ
และปฏิบัติตามกฎระเบยีบข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่ เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีใน
ด้านเกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
น ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศ 
วิทยาการ ด้าน biotechnology ที่
เก่ียวข้อง การน าความรู้มาบูรณาการ 
จากรายวิชาอ่ืน ท่ีเรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้านการเกษตร 
การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงความยั่งยนืของระบบ
การเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
มนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัว
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน วางตัว
และแสดงความคิ ดเ ห็น ไ ด้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5 .  ด้ า นทั กษะก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร   แ ละ ก า ร ใ ช้
เทค โนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ต ศ า ส ต ร์ ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
ส าร สน เ ทศ ในกา รสื่ อส า ร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือกสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว ์
Biotechnology in Livestock 
Reproduction 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1203 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์
ในปศุสัตว ์
Biotechnology in Livestock 
Reproduction Laboratory 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 311 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎี
ใ น ด้ า น เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
วิทยาศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง และการน ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   วิ ท ย า ก า ร ด้ า น
ส า ร ส น เ ท ศ  วิ ท ย า ก า ร ด้ า น 
biotechnology ที่เก่ียวข้อง การน า
ความรู้มาบูรณาการ จากรายวิชาอ่ืน ที่
เรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้าน
การเกษตร การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต 
การจัดการระบบเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของระบบการเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย
ของมนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  
ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน วางตัวและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
บ ท บ า ท  ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการ
วิ เค รา ะห์ เชิ ง ตัว เลข 
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าสตร์ มา ใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1203 440 การผลิตสัตว์ปีก 
Poultry Production 
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1201 346 พืชอาหารสัตว์ 
Forage Crops   
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1203 443 การผลิตสุกร 
Swine Production 
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1203 447 การผลิตโคเนื้อและโคนม 
Beef and Dairy Cattle Production 
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎี
ใ น ด้ า น เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
วิทยาศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง และการน ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   วิ ท ย า ก า ร ด้ า น
ส า ร ส น เ ท ศ  วิ ท ย า ก า ร ด้ า น 
biotechnology ที่เก่ียวข้อง การน า
ความรู้มาบูรณาการ จากรายวิชาอ่ืน ที่
เรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้าน
การเกษตร การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต 
การจัดการระบบเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของระบบการเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย
ของมนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  
ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน วางตัวและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
บ ท บ า ท  ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการ
วิ เค รา ะห์ เชิ ง ตัว เลข 
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าสตร์ มา ใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1203 450 การจัดการผลผลิตสัตว์ 
Primary Animal Products Management 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1203 451 
 

การผลิตสัตว์เล้ียงที่เป็นเพ่ือน 
Companion Animal Production 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1203 452 การผลิตปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์ 
Organic Livestock Production 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1203 458 หัวข้อคัดสรรทางสตัวศาสตร ์1 
Selected Topics in Animal Science I 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 313 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎี
ใ น ด้ า น เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
วิทยาศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง และการน ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   วิ ท ย า ก า ร ด้ า น
ส า ร ส น เ ท ศ  วิ ท ย า ก า ร ด้ า น 
biotechnology ที่เก่ียวข้อง การน า
ความรู้มาบูรณาการ จากรายวิชาอ่ืน ที่
เรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้าน
การเกษตร การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต 
การจัดการระบบเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของระบบการเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสยัทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย
ของมนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  
ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน วางตัวและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
บ ท บ า ท  ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการ
วิ เค รา ะห์ เชิ ง ตัว เลข 
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าสตร์ มา ใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1203 459 หัวข้อคัดสรรทางสตัวศาสตร ์2 
Selected Topics in Animal Science II 

                       

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานด้านการเกษตร 
Spreadsheet for Agricultural Tasks 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ืองานด้าน
การเกษตร 
Geographic Information System for 
Agricultural Tasks 

 -                      



มคอ. 2  ปริญญาตรี 314 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎี
ใ น ด้ า น เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
วิทยาศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง และการน ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   วิ ท ย า ก า ร ด้ า น
ส า ร ส น เ ท ศ  วิ ท ย า ก า ร ด้ า น 
biotechnology ที่เก่ียวข้อง การน า
ความรู้มาบูรณาการ จากรายวิชาอ่ืน ที่
เรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้าน
การเกษตร การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต 
การจัดการระบบเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของระบบการเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย
ของมนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  
ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน วางตัวและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
บ ท บ า ท  ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการ
วิ เค รา ะห์ เชิ ง ตัว เลข 
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าสตร์ มา ใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพ่ืองานด้าน
การเกษตร 
Processing of Remote Sensing Image for 
Agricultural Tasks 

 -                      

1213 461 การน าเสนอข้อมูลทางการเกษตรด้วย
คอมพิวเตอร์ 
Presentation of Agricultural Information 
with Computer 

               -        
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  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง  - หมายถึง ไม่ก าหนดผลการเรียนรู้  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัยและความรบัผิดชอบต่อ

หน้าที่  มคีวามมุ่งมัน่ในการท างานให้
ส าเร็จ  

1 . 2  มี น้ า ใ จ  มี จิ ต อ า ส า                     
จิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   

1.3 มีความพอเพยีง     
1.4 มีความซ่ือสัตย์  กตัญญู เที่ยง

ธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จัก
กาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน  

1.5 มีจิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบยีบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2. ความรู ้
2.1   มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง

ในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎี
ใ น ด้ า น เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
วิทยาศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้อง และการน ามาประยุกต์ใช้ 

 2.3  มีความรู้ในสาขาอ่ืน เช่น 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   วิ ท ย า ก า ร ด้ า น
ส า ร ส น เ ท ศ  วิ ท ย า ก า ร ด้ า น 
biotechnology ที่เก่ียวข้อง การน า
ความรู้มาบูรณาการ จากรายวิชาอ่ืน ที่
เรียนมาก่อน 

2.4  รู้ กฎระเบียบ ข้อก าหนด
ทางด้านเกษตรศาสตร์  มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการน ามาใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกร   
2.5  มีความรู้ในเทคนคิ ด้าน
การเกษตร การพัฒนาและเพิม่ผลผลิต 
การจัดการระบบเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความยั่งยืน
ของระบบการเกษตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความสามารถ

ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2 สามารถคิด  วิเคราะห์  และ

ตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มี
วิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์ 

3.3  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

3.4  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง สรุป 
ท าความเข้าใจได้ 
    3.5  สามารถศึกษาวิเคราะห์ปญัหา 
และหาแนวทางแก้ไข 

4. ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 
 4.1  มีความสามารถในการ
ท างานเป็นทมี  ปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมองค์กร  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของ
ตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับ
ในความแตกต่างหลากหลาย
ของมนุษย์   
    4.3  มีความรับผิดชอบใน
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  
ปรับตัวและท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน วางตัวและแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
บ ท บ า ท  ห น้ า ที่  ค ว า ม
รับผิดชอบ 
    4.4  สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบการเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการ
วิ เค รา ะห์ เชิ ง ตัว เลข 
การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  สามารถใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน 
    5.2  สามารถวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิ ตศ าสตร์ มา ใช้ ในการ
วิเคราะห์ แปลความหมายได้ 
    5.3  สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสาร  
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และ
คัดเลือก 
    5.4  สรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการเขียน การพูด 
รู้จักเลือกและใชรู้ปแบบการ
น าเสนอที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

หมวดวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 
Agricultural Information Technology 

               -        
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ให้เป็นไปตามข้อบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ.  2553 

หมวดที่  6  หมวดที่  7 และหมวดที่ 8    
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยการทวนสอบจากคะแนนสอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย การน าเสนอรวมทั้งการประเมินจากการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ. 2552  หมวดที่  13 

3.1 ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร  140  หน่วยกิต    

3.2 ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลกัสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   
3.3 ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยทีร่ะบุให้งดการเสนอช่ือ เพื่อรับปริญญาหรอือนุปริญญา 
3.4  ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
3.5 ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00  ในหมวดวิชาชีพบังคับ  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ :  

1.1 สนบัสนุนให้มกีารปฐมนเิทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะและในหลกัสูตรทีส่อน 

1.2 จัดการอบรมการสอน  เทคนิคการสอน 
1.3 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหมเ่รื่องบทบาท ความรบัผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา  
1.4 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
1.5 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สือ่ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผ์ูเ้รียน การวิจัยเพือ่พัฒนาการ

สอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.6 ก าหนดอาจารย์พีเ่ลี้ยงเพื่อช่วยเหลอืและให้ค าแนะน าปรกึษา 
1.7 ทดลองสอนและประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าหนด 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ :   
2.1  การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล   
 2.1.1  จัดอบรมพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
 2.1.2 จัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

พัฒนาการสอน 
2.1.3  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สมัมนา เพื่อพฒันาวิชาชีพอาจารย์ การร่วม  เครือข่าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารย ์
 2.1.4  การจัดท าเว็บไซต์ หรือเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ   

2.2.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2.2.2   มีการกระตุ้นคณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

         และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2.2.3   จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัยและส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

                ส าหรับคณาจารย์ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความเช่ียวชาญทั้งใน 
                สาขาวิชาหลักและสาขาอื่นๆ    
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หมวดที่  7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
1.  การบริหาร 

1.1 มีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรก ากับ ดูแลการบรหิาร และคอยให้
ค าแนะน า แก่คณาจารย์ในหลักสูตร 

1.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1.2.1  มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.2.2 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
1.2.3 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ที่

ปรึกษา มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548   และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ. 2553 

1.2.4 มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ 
1.2.5 มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ได้มาตรฐาน 

              1.2.6  มีระบบฐานข้อมลูเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ     คณะเกษตรศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี   ทั้ง
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ์  และ
วัสดุครุภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียน   และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2   ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม   คณะเกษตรศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา 
และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีห้องสมุดคณะ หอสมุดกลางและส านักวิทยบริการทีม่หีนงัสอื 
ต ารา และสารสนเทศเฉพาะทางด้านการเกษตรและวิทยาการด้านอื่นๆ  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะ
ให้สืบค้น  นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียง      ยังมีสื่อการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ เช่น VCD  DVD  CD-ROM  แผนที่  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ (Journal-
Link และ VLS) ตลอดจนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 ความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล   คณะ/หลักสูตร มีความพร้อม
ด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ ส านักวิทย
บริการ และห้องสมุดคณะ ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่
จะให้สืบค้น รายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งก าหนดให้มีจ านวนหนังสือ ต าราในสาขาวิชา 
อัตรานักศึกษา 1 คนต่อหนังสือ 15 เล่ม หรือหนังสือ 500 เล่มต่อสาขาวิชา 
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 จ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ ห้องสมุด
มหาวิทยาลยั 

ห้องสมุด 
คณะ 

หนังสือภาษาไทย 6;177 3;592 
หนังสือภาษาอังกฤษ 2;462 675 
วารสารภาษาไทย 144 วารสารรับบริจาค 

วารสารภาษาอังกฤษ 34 วารสารรับบริจาค 
สื่ออิเล็กทรอนกิส ์ ฐานข้อมูลส าเรจ็รปู ซีดีรอม วิดีโอเพือ่
การศึกษา  

- 9 
 

อื่น ๆ เช่น แหล่งข้อมลูอื่นๆ ผ่านเครือข่าย Internet 9 
 

- 

            
      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม   

 คณะเกษตรศาสตร์มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อบริการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือและสื่อสารสนเทศอื่นๆ ที่จ าเป็น 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  :   
          มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง  และท า
หน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ คอยอ านวยความ
สะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และจัดท าการประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์  
 
3.  การบริหารคณาจารย ์

 3.1  การรับอาจารย์ใหม่   มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน  ประเมินผลและให้
ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   และได้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับอาจารย์พิเศษ โดย
รายวิชาที่จ าเป็นต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
หรือวิทยากร ซึ่ง เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง  หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาโท หรือปราชญ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยมีข้อก าหนดว่าอาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงในการสอนไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาน้ันๆ  
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษา ที่
เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี   และมีความรู้ด้านการเกษตรหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

 4.2  การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน :  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของ
หลักสูตร  และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก  โดยในการนี้คณะ
เกษตรศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะ
ทาง 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ  แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยมีการก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office hours) ที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยแนะแนวกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และการ
วิจัย ตลอดจนจัดให้มีระบบให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มี
การพัฒนาตนเอง 

 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา   กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด
สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ  ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ใน
แต่ละรายวิชาได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 
พ.ศ. 2553 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต :   

6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปิด
และการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ป ี

6.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและนายจ้าง ทุกๆ ปีการศึกษา 
6.3 มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้าวหน้าในการท างานของมหาบัณฑิต  

เพื่อให้ได้ข้อมลูย้อนกลับมาพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม   เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม   ตามแบบ  มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4   อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรอืการประเมินผลการเรียนรูจ้ากผลการประเมินการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

- X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้าม)ี ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00   

-  - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.00 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

13.  จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในเวลาทีก่ าหนด 90% - - - X X 
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 12 13 13 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 11 11 11 13 13 
 

เกณฑ์ประเมิน  :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัวบ่งช้ี
บังคับ (ตัวบ่งช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่
วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินความ
เข้าใจของผู้เรียนในทุกๆหัวข้อ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในช้ันเรียน  ผลการประเมินปรากฏว่าผู้เรียนไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ส่วนผลการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน  หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผล
การสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  การตรงต่อเวลา  การช้ีแจงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
2.  การการประเมินหลักสูตรในภาพรวม การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก  

2.1 การประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า ในส่วนของนักศึกษาจะด าเนินการประเมินโดยติดตาม
จากผลการท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ซึ่งอาจารย์สามารถประเมินผลการท างานได้ตั้งแต่เริ่มต้น
กระบวนการจนถึงข้ันตอนการน าเสนอเป็นรายบุคคล ส่วนศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรือ
อาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ  ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถาน
ประกอบการ หรือใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา  ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็น หรือ
จากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุ
ไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง การรวบรวมข้อมูลการประเมินทั้งหมด จะท าให้ทราบ
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าให้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ป ีทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมอยู่เสมอ 
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   รับรองความถูกต้องของข้อมลู 
 
 
    (รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสทิธ์ิ) 
           คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
          วันที่.................................................................... 
 
 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์) 
    รักษาราชการแทน รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
                                   ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดมีหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           วันที่ ............................................................. 
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ภาคผนวกท่ี  1 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 

 

1.  ชื่อ – นามสกุล    นางสาวบุบผา ใจเที่ยง  
2.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3409900657609  
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ   - 
4.   เลขที่ประจ าต าแหน่ง…100…………สังกัดคณะ……เกษตรศาสตร…์……………….หรือ  
5.  สัญญาจ้างเลขที…่…………-………………ลงวันที…่……………-………………….  
     สังกัดคณะ………………-…………………………………………………….. 
6.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตัง้แต่วันที่ …1 กรกฎาคม 2537 ..รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจัจบุัน ……16…… 
ปี  ………10…. เดือน 
7.  คุณวุฒิ       
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต    เทคโนโลยีการผลิตพืช 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             

สุรนาร ี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
 

เกษตรศาสตร ์
 

2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
  

เกษตรศาสตร ์
 

2529 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
8.  ผลงานทางวิชาการ      
    8.1  งานแต่งเรียบเรียง 
 ไม่มี 
 8.2  งานวิจัย 
1.  การประเมินเช้ือพันธุกรรมพริกขี้หนผูลใหญ่ในลักษณะตวัผู้เป็นหมัน (Hot chili germplasm evaluation  
for male sterility)     1 ตุลาคม  2549 ถึง 30 กันยายน 2550  
2.  การพัฒนาสายพันธ์ุพริกขี้หนผูลใหญ่ในลักษณะตัวผูเ้ป็นหมัน  (Development of male sterile lines in 
hot  pepper)    1 มีนาคม 2551     ถึง  กุมภาพันธ์ุ  2552 
3.  การประเมินผลผลิตและลักษณะทางคุณภาพของพริกขีห้นูผลใหญ่พันธ์ุลูกผสมช่ัวที่หนึ่ง  (Evaluation of   
F1 hybrid  varieties of hot pepper (Capsicum annuum L.) for yield and quality characteristics) 
1 เมษายน 2552 ถึง 31  พฤษภาคม 2553  
4. การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธ์ุพรกิขี้หนผูลใหญ่ทีม่ีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัว
ผู้เป็นหมัน [Gene analysis and development of stable male sterile hot pepper (Capsicum 
annuun L.)]   1 มิถุนายน 2553 – 31 กรกฎาคม  2556  
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8.3 งานวิจัยที่ตีพิมพเ์ผยแพร ่
Chaitieng; B.; Kaga; A. Han; O.K.; Wang; X.W.; Wongkaew; S.; Laosuwan; P.; Tomooka; N. and 

Vaughan; D.A. 2002.  Mapping a new source of resistance to powdery mildew in 
mungbean.  Plant breeding. 121(6):521-525 

Chaitieng; B.;Wongkaew; S. and Laosuwan; P. 2003.  Inheritance of powdery mildew  
resistance in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek].  Thai J. Agric. Sci. 36(1):73-78 

Chaitieng B; Kaga A; Tomooka N; Kuroda Y; Isemura T;Vaughan DA (2006) Development of 
black gram [Vigna mungo (L.) Hepper] genome map and its comparison with an 
azuki  bean (V. angularis (Willd.) Ohwi and Ohashi) genome map. Theor Appl Genet.  
113: 1261-1269. 

Somta; P.;Kaga; A.; Tomooka; N.; Kashiwaba; K.; Isemura; T.; Chaitieng; B.; Srinives; P.  
andVaughan; D.A. 2006. Development of an interspecific Vigna  linkage  map 
between Vigna umbellate (Thumb.) Ohwi & Ohashi and V. nakashimae (Ohwi) Ohwi 
& Ohashi and its use in analysis of bruchid resistance and comparative genomics.  
Plant Breeding. 125:77-84. 
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1.  ชื่อ – นามสกุล    นางสาวกาญจนา  รุ่งรัชกานนท์  
2.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน     3101800545618 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.  เลขที่ประจ าต าแหน่ง… …………สังกัดคณะ……เกษตรศาสตร…์……………….หรือ  
5.  สัญญาจ้างเลขที…่…………-………………ลงวันที…่……………-………………….  
     สังกัดคณะ………………-…………………………………………………….. 
6.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2540  ..รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึง ปจัจบุัน  13  ปี  

10 เดือน 
7.  คุณวุฒิ       
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
  

เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 

 
2540 

 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

เกษตรศาสตร์ 
 

 
2529 

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
8.  ผลงานทางวิชาการ      
    8.1  งานแต่งเรียบเรียง 
 ไม่มี 
 8.2  งานวิจัย 
 - 
 8.3 งานตีพิมพ์เผยแพร ่
แสงเดือน พลเยี่ยม  กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ และ สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช.  2553.  พฤติกรรมการแบง่เซลล์

แบบไมโอซิสในกล้วยไม้สกุลม้าว่ิงและสายพันธ์ุลกูผสม.  การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 48 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2553 สาขาพืช หน้า 47-53. 

กาญจนา รุ่งรัชกานนท์.  2553.  ผลของการ IBA และ BAP ต่อคุณภาพหลงัการเก็บเกี่ยวดอกกล้วยไมส้กุล
หวายพันธ์ุแอนนาตัดดอก.  ว. วิทยาศาสตร์เกษตร 41(1) พเิศษ : 110-113. 

กาญจนา รุ่งรัชกานนท์.  2552.  การศึกษาโครโมโซมกล้วยไม้สกลุม้าว่ิงจากดอกอ่อนและปลายราก.  
วิทยาศาสตร์เกษตร 40 (3) พิเศษ : 291-294. 

กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ และอริยาภรณ์  พงษ์รัตน์.  2551.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่หนอนตายหยาก.  
วารสารวิชาการ ม.อบ. 10 (2) : 1-13. 

กาญจนา  รุ่งรัชกานนท์  ศรีประไพ  ธรรมแสง และแสงเดอืน พลเยี่ยม.  2551.  การศึกษาโครโมโซมกล้วยไม้
สกุลม้าว่ิง.  วิทยาศาสตร์เกษตร 39 (3) พิเศษ : 191-194. 
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กาญจนา รุ่งรัชกานนท์. 2544. ผลของความเข้มข้น ของน้ าตาลร่วมกับแสงต่อการงอกและพัฒนาของ

เมล็ดกล้วยไม้แดงอบุลในสภาพปลอดเช้ือ. การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการเกษตรเพือ่อินโดจีน 
วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2544  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ และสุภาพ ตรีนอก. 2544. การเปรยีบเทียบสูตรอาหารและระดบัความเข้มข้นของ
น้ าตาลต่อการเจริญเติบโตของลกูกล้วยไม้แดงอุบลในสภาพปลอดเช้ือ การประชุมทางวิชาการ
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออินโดจีน วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2544 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ศรีประไพ ธรรมแสง  กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ภาคภูมิ สืบนุการณ์  วรงค์ นัยวินิจ ธีรวุฒิ มาประชา และอทุัย 
อันพิมพ.์ 2544.  การส ารวจและเกบ็รวบรวมพันธ์ุกล้วยไม้แดงอุบล. การประชุมทางวิชาการ
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออินโดจีน วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2544  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

Rungruchkanont; K.  2009.  In vitro Young Leaf of Doritis pulcherrima var. buyssoniana.  
Journal of Ubon Ratchathani university 11 (3) : 1-8. 

Rungruchkanont; K.; S. Ketsa; O. Chatchawankanphanich and W.G. van Doorn.  2007.  
Endogenous auxin regulates the sensitivity of Dendrobium (cv. Miss Teen) flower 
pedicel abscission to ethylene.  Function Plant Biology 34: 885-894. 

Ketsa; S. and K. Rungruchkanont.  2006.  Effects of inhibitors of auxin and ethylene on 
abscission development of Dendrobium inflorescences.  7th International Symposium 
on the Plant Hormone Ethylene; Pisa- Italy. 16-18 June 2006. pp 297-299. 
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1.  ชื่อ – นามสกุล  นาง ยุวดี ชูประภาวรรณ 
2.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3409900357541 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4.   เลขที่ประจ าต าแหน่ง   478   สังกัดคณะ เกษตรศาสตร์   
5.  สัญญาจ้างเลขที…่…………-………………ลงวันที…่……………-………………….  
     สังกัดคณะ………………-…………………………………………………….. 
6.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2538 .รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจัจบุัน   15  ปี  4 
ดือน 
7.  คุณวุฒิ      
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

 ปรัชญาดุษฎีบัรฑิต   โรคพืช 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาศสาตร์มหาบัณฑิต    โรคพืช 2536 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต   เกษตรศาสตร ์ 2526 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 
8.  ผลงานทางวิชาการ      
 8.1  งานแต่งเรียบเรียง 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2550. บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น. เอกสวารประกอบการเรียนวิชา โรคพืชวิทยา

เบื้องต้น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. ชีววิทยาของเห็ด. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเห็ด.มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553.แหล่งอาหารของเห็ด. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเห็ด.มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด.เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิต

เห็ด.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. เห็ดไมคอไรซ่า. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเห็ด.มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. เห็ดพิษ. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเห็ด.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี. 

อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. เห็ดโคน. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการผลิตเห็ด.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2552. ทฤษฎีการบริหารโรคพืช. เอกสารประกอบการเรียนวิชาการควบคุมโรคและ

แมลงศัตรพูืช.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2552.สารเคมปี้องกันก าจัดโรคพืช.เอกสารประกอบการเรียนวิชาการควบคุมโรคและ

แมลงศัตรพูืช.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2552.หลักการป้องกันก าจัดโรคพืช.เอกสารประกอบการเรียนวิชาการควบคุมโรคและ

แมลงศัตรพูืช.มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี. อุบลราชธานี. 
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ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. โรคกล้วยไม้.เอกสาร ประกอบการเรียนวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบือ้งต้น.

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 
ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. โรคหลังการเก็บเกี่ยวและแนวทางการควบคุม. เอกสารประกอบการเรียนวิชา

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน. มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี. อุบลราชธานี. 
 8.2  งานวิจัย 
 - 
 8.3 งานตีพิมพ์เผยแพร ่
ยุวดี ชูประภาวรรณ  บุญส่ง เอกพงษ์ อุทัย อันพิมพ์ และ อรุณรัตน์ อนันตทัศน์.2544. ศักยภาพการเพาะ

เหด็หอมในจังหวัดอุบลราชธานี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 27 น.  
ยุวดี ชูประภาวรรณ อุทัย อันพิมพ์ และ อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ . 2550. การศึกษาประสิทธิภาพของเช้ือราใน

ดินต่อการควบคุมไสเ้ดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปม
พริก. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 97 น.  

จิราพร เพชรรัตน์  วิวัฒน์ เสือสะอาด ชาญณรงค์  ดวงสะอาด  วีระเทพ  พงศ์ประเสริฐ  นุชรีย์ ศิริยุวดี ชู
ประภาวรรณ เสมอใจ ช่ืนจิตต์ วสันณ์ เพชรรัตน์ ณชัย ศราธพันธ์ุ วัชรี สมสุข ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ ลา
วัลย์ จีระพงษ์ เลาจนา เชาวนาดิศัย วิโรจน์ ขลบิสุวรรณ และพิมพรรณ สมมาตย์. 2551. การ
ประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย. 
รายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์. 375 น. 

วิวัฒน์ เสือสะอาด โกศล เจริญสม ชาญณรงค์ ดวงสะอาด ศมาพร แสงยศ วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  นุชรีย์ ศิริ 
ยุวดี ชูประภาวรรณ จิราพร เพชรรัตน์ วสันณ์ เพชรรัตน์ ปวีณาบูชาเทียน ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ และ 
นพวรรณ นิลสุวรรณ. 2551. การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติเพื่อการน าไปใช้
ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี. รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์. 320 น. 
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 นุชรีย์ ศิริ ทัศนีย์ แจ่มจรรยา วิวัฒน์ เสือสะอาด วีระ เทพ พงศ์ประเสริฐ  ชาญณรงค์     ดวงสะอาด  

โกศล เจรญิสม  จิราพร เพชรรัตน์ พมิพรรณ สมมาตย์ ยุวดี ชูประภาวรรณ วิยวรรณ บุญทัน ราตรี 
ภูศรี เพื่อนแพง จิณะไชย นุรี อาญาเมือง นางสาวชนณัฐ แก้วมณี นางสาวอัญชลี ลาแพงศรี นาง
สุภาวดี แก้วระหัน นางสาวนพมาศ นามแดง นางสาวเทวี มณีรัตน์ นางสาวอรพรรณ เกินอา 
นางสาวศุภวัลย์ คงเจริญ นางสาวดวงทิพย์ กันฐา นางสาวอทิตติยา แก้วประดิษฐ์ นางสาวกิตติยา 
สุขแสน นายสังวอน ไกรวิจิตร นางสาวณัฏฐิณี ศิริมาจันทร ์นายประสงค๋ มั่นสลงุ นายวรายุทธ อ่อน
ศรี นางสาวศมาพร แสงยศ นางสาวอาภรณ์ ปั้นทองค า นางสาวเสมอใจ ช่ืนจิตต์ นายวสันณ์ เพชร
รัตน์ นางสาวอัจฉรา เพ็งหนู นายพรศิลป์ จันทวีเมือง นางสาวศิวพร หอกุล นางสาววราพร ไชยมา 
นางสาวสริิลกัษณ์ สีหะนันท์ นางสาวภัทรพร สรรพนเุคราะห์ นางสาวชฏาภรณ์ คงแก้วศรี นางสาว
วนิด รอดเนียม นายโสภณ อุไรช่ืน นายจ าเป็น อ่อนทอง นางสาวรัตติรส เชียงสิน นายสรศักดิ์ ใจตุ้ย 
นายณัฐพล วรางคนางภรณ์ นายไวศิษฎ์ อ่ าเอี่ยม นางสาวสินีนาฏ รัตนาคะ นางสาวปวีณา บูชา
เทียน นายณชัย ศราธพันธ์ุ นายสถาพร จิตตปาลพงศ์ นายพุฒิพงศ์ โคกคาน. 2551. การใช้
ประโยชน์และถ่ายทอกเทคโนโลยีในการน าศัตรูธรรมชาติไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืช
โดยชีววิธี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 362 น. 

บุญสง่ เอกพงษ์ ยุวดี ชูประภาวรรณ รักเกียรติ แสนประเสริฐ กรุง สีตะธานี วิทย เศรษฐวิทยา ดวงหทัย สุข
กิจ. 2553. การประเมินเช้ือพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรมปีที่2. รายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์.                
(54 น.) 

บุบผา ใจเที่ยง ยุวดี ชูประภาวรรณ และ รักเกียรติ แสนประเสริฐ. 2551. การประเมินเช้ือพันธุกรรมพริกขีห้นู
ผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน.รายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์.50 น. 

สุดารัตน์ หอมหวน ยุวดี ชูประภาวรรณ และ วิรัตน์ จันทร์ตรี. 2551. ฤทธ์ิฆ่าแมลง  
   ของพืชพิษจากประเทศไทยและลาวต่อเพลี้ยอ่อนถ่ัว. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.(43 น.)  

บุบผา ใจเที่ยง ยุวดี ชูประภาวรรณ และ รักเกียรติ แสนประเสริฐ. 2553. การประเมินผลผลิตและลกัษณะ
ทางคุณภาพของพรกิขี้หนูผลใหญ่พันธ์ุลกูผสมช่ัวที่หนึง่. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 56 น. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อนันต์ หิรัญสาลี และ นิวัฒ เสนาะเมือง.  2550. การส ารวจ 
รวบรวม และประเมินประสิทธิภาพเช้ือราในดินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อการ
ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม. ว.แก่นเกษตร. 35:104-114.  

ยุวดี ชูประภาวรรณ วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อนันต์ หิรัญสาลี และ นิวัฒ เสนาะเมือง . 2550.การประเมิน
ประสิทธิภาพเช้ือราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรค
รากปมพรกิในแปลงปลูกขนาดเล็ก. ว.แก่นเกษตร. 35:189-195. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ อัญชลี ลาแพงศรี และสุกัญญา คลังสินศิริกุล. 2550. ความหลากหลายของแมลงศัตรู
ธรรมชาติของวัชพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของ ประเทศไทย. ว.แก่นเกษตร. 
35:126-137. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ และอัญชลี ลาแพงศรี. 2551. ความหลากหลายของแมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติในนา
ข้าวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง. การสัมมนาวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ และอรุณรัตน์ อนันตทัศน์. 2552. โรคที่พบในวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพของ
เช้ือรา Bipolaris hawaiiensis ในวัชพืชตระกูลหญ้าบางชนิด. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ 
ครั้งที่ 8 จ. เชียงใหม่. 



มคอ. 2  ปริญญาตรี 333 
 
ยุวดี ชูประภาวรรณ และสุภาวดีแก้วระหัน. 2552. การใช้ศัตรูธรรมชาติบางชนิดเพื่อควบคุมศัตรูพริก. 

ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์ จ. 
อุบลราชธานี. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2552. ประสิทธิภาพเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อการควบคุมโรคใบไหม้มันส าปะหลงั. การ
ประชุมวิชาการอารักขาพืชแหง่ชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมสุนยี์   แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์ 
จ. อุบลราชธานี. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ และอรุณรัตน์ อนันตทัศน์. 2552. ประสทิธิภาพเช้ือรา Pochonia chlamydosporia 
ต่อการควบคุมไสเ้ดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita. การประชุมวิชาการอารักขาพืช
แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ันเซนเตอร์   จ.อุบลราชธานี.  

ยุวดี ชูประภาวรรณ. 2553. ไส้เดือนฝอยรากปมที่พบท าลายวัชพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง
ของประเทศไทย. ประชุมวิชาการ ม.อบ วิจัย ครั้งที่ 4         ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี. 
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1. ชื่อ – นามสกุล  นางสุภาวดี  แก้วระหัน 
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3409900641320 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง……387………สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
5.  สัญญาจ้างเลขที ่-   ลงวันที ่-      สังกัดคณะ - 
6. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจัจบุัน    ปี    เดือน 
7. คุณวุฒิ    
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

Doctor of Philosophy  
  

General Plant 
Science 

2542  
 

Czech University of 
Agriculture in Prague 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  

พืชศาสตร์   2534 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

ปฐพีศาสตร ์ 2527 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
8. ผลงานทางวิชาการ  
 8.1 งานแต่งเรียบเรียง 
 - 
 8.2 งานวิจัย 
วิระศักดิ์ เพียรประสม และสุภาวดี แก้วระหัน.  2551.  “ผลของการเติมวัสดุปรับปรุงดินต่อการเปลี่ยนแปลง

ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด”; ใน การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 4  น.48-
56. ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พิษณุโลก; ส านักวิชาเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา; ส านักวิชา
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา   ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา. 

วิระศักดิ์ เพียรประสม และสุภาวดี แก้วระหัน.  2551.  “ผลกระทบจากการเติมวัสดุปรับปรุงดินต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารพืชในช่วงระหว่างการท าปุ๋ยหมัก”; ใน การประชุมวิชาการ ม.อบ. 
วิจัย ครั้งที่ 2.  น.51-58.  โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  
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1. ชื่อ – นามสกุล  นางอริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3150600027566  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง  88  สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
5.  สัญญาจ้างเลขที…่…………-………………ลงวันที…่……………-………………….  
     สังกัดคณะ………………-…………………………………………………….. 
6. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจัจบุัน    ปี    เดือน 
7. คุณวุฒิ    
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
Doctor of Agroscience   Plant Breeding 2539 Kiel University   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  

เกษตรศาสตร์   
 

2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพ ประเทศไทย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

เกษตรศาสตร์   
เกียรตินิยมอันดับ 1 

2526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพ  ประเทศไทย 

 
8. ผลงานทางวิชาการ  
 8.1 งานแต่งเรียบเรียง 
 - 
 8.2 งานวิจัย 
อริยาภรณ์  สิริช่วยชู และคณะ 2527.  การวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดระยอง กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรม

พัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ 
อริยาภรณ์  สิริช่วยชู  และคณะ  2528.  การวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดสตูล  กองวางแผนการใช้ที่ดิน  กรม

พัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ 
อริยาภรณ์  สิริช่วยชู  และคณะ 2529. การวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดพัทลุง กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรม

พัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ 
อริยาภรณ์  สิริช่วยชู และคณะ 2530. การวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ กองวางแผนการใช้

ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ 
อริยาภรณ์  สิริช่วยชู และคณะ 2531. การวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดสมทุรปราการ กองวางแผนการใช้ที่ดิน  

กรมพฒันาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรงุเทพฯ 
อริยาภรณ์  สิริช่วยชู และคณะ 2532. การวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดจันทบุรี  กองวางแผนการใช้ที่ดิน  กรม

พัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ 
อริยาภรณ์  สิริช่วยชู  2531.  การถ่ายทอดลักษณะทนทานต่อความเป็นพิษของอะลมูินัมในข้าวฟ่างสายพันธ์ุ

ต่าง ๆ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  83 หน้า.  
อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  2544.  ข้าวฟ่าง. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  46

หน้า. 
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อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ และ นิตยาวานิกร  2544.  การศึกษาวัฒนธรรมการแปรรปูผลิตภัณฑ์จากข้าวในจังหวัด

อุบลราชธานี. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  23 หน้า. 
อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ นิตยาวานิกร และนายประพนธ์ บุญเจริญ 2546.  การเปรียบเทียบสายพันธ์ุกกไทยใน

พื้นที่ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี.  20 
หน้า. 

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ศรปีระไพ ธรรมแสง วรงค์ นัยวินิจ ภาคภูมิ สืบนุการณ์ อารี วัง
มณีรัตน์ และ นิธิมา สุทธิพันธ์ใ 2547. การศึกษาการผลิตและการขยายพันธ์ุหนอนตายหยาก. 
ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  35 หน้า. 

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ บุญมี ศิริ. 2548. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs): กรณีข้าวแผ่น. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.  20 หน้า. 

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล. 2549. การวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงา. วิศวกรรมสาร มข. 
ปีที่ 33: 403-414.  

พิสิษฐ์ เตชะรุง่ไพศาล และ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์. 2549. เครื่องสกัดน้ ามันงา. วิศวกรรมสาร มข. ปทีี่ 33: 
565-576.  

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กาญจนา รุง่รัชกานนท ์และ ประพนธ์ บุญเจริญ. 2551. การรวบรวม ทดสอบ และ
คัดเลือกพนัธ์ุพืชพลังงานภายใต้สภาพพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี: การวิจัยและพัฒนาสายพันธ์ุสบู่
ด าเพื่อเพิม่ผลผลิตโดยการชักน าใหเ้กิดการกลายพันธ์ุ. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 21 หน้า. 

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ นพมาศ นามแดง ประพนธ์ บญุเจรญิ ประทุม อุ่นเรอืน และ ประชิต อยู่หว่าง. 2552. 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของรวงข้าวอ่อนระยะตา่ง ๆ อบแห้งส าหรบัผลิตภัณฑ์น้ านมข้าว. 
ประชุมวิชาการเรื่อง “การผลิตและการแปรรูปข้าว” ในวันที่ 27สิงหาคม 2552. คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13 หน้า. 

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ นพมาศ นามแดง ประพนธ์ บุญเจริญ ประทุม อุ่นเรือน และ ประชิต อยู่หว่าง. 2552. 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของต้นข้าวอ่อนส าหรบัผลิตภัณฑ์น้ านมข้าว. ประชุมวิชาการเรื่อง 
“การผลิตและการแปรรปูข้าว” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552. คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13 หน้า. 

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ นิตยา วานิกร. 2552. องค์ความรู้การแปรรูปข้าวที่เสี่ยงตอ่การสูญหาย:  
กรณีศึกษาข้าวเม่าและข้าวแผ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและจงัหวัดหนองคาย. ประชุมวิชาการ 
เรื่อง “การผลิตและการแปรรปูข้าว” ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552. คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 10 หน้า. 
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Pongrat A. 1996. Studies  on the improvement of drought tolerance in the family of 

Brassicaceae by free proline in the hydroxyproline resistant mutants. Institute of Crop 
Science and Plant Breeding. Christian-Albrechts-University of Kiel. 120 pp. (Ph.D. 
Thesis). 

Pongrat A. 1998. In-vitro plant regeneration from protoplast in Brassica family.  
Kasetsart J. 32: 150-157. 

Pongrat A. 2001. Technique in protoplast culture. This paper was prepared for Greater 
Mekong Subregion training supported by MUA in “Tissue culture for Micropropagation 
of Ornamental Crops” 5 pp. 
Pongrat A. 2001. Sustainable development of Peri-urban agriculture in Thailand. This 
paper was prepared for international workshop “ Sustainable development of Peri–
urban regions in South – East Asia: Problems and strategies ”. 14-18 Jan. Yogyakarta; 
Indonesia. supported by DAAD. 10 pp 

Pongrat A.; Binding H.; and Leon J. 1996. In-vitro selection of hydroxyproline resistant 
mutants for drought tolerance in the Brassicaceae family, 5 Tagung des Deutsches 
Sektion. International Association for Plant Tissue Culture (IAPTC). 10-12 Okt. Stuttgart; 
Germany p 49. (Poster).  
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1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวนิตยา วานิกร 
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3710100895784 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง  91  สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
5.  สัญญาจ้างเลขที ่-   ลงวันที ่  -     สงักัดคณะ - 
6. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่  วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2534 
รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจัจบุัน    ปี    เดือน 
7. คุณวุฒิ    
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  

พืชไร่นา 
 

2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพ ประเทศไทย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  

เกษตรศาสตร ์
 

2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพ ประเทศไทย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  

เกษตรศาสตร ์
 

2531 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพ  ประเทศไทย 

 
8. ผลงานทางวิชาการ  
 8.1 งานแต่งเรียบเรียง 
 - 
 8.2 งานวิจัย 
เกรียงไกรโชปะการ นิตยา วานิกร ช านาญ แก้วมณี รักเกียรติ แสนประเสรฐิ พิทักษ์ สิงห์ทองลา และณรงค์ 

สามารถ. 2538. การศึกษาระบบการผลิตการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนา 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (36 หน้า) 
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และนิตยา วานิกร. 2543. การศึกษาวัฒนธรรมการแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากข้าวในจังหวัด

อุบลราชธานี (23 หน้า) 
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ นิตยา วานิกร และประพนธ์ บุญเจริญ. 2544. การเปรียบเทียบสายพันธ์ุกกไทยในพื้นที่

ลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 หน้า)  
นิตยา วานิกร และปิยะทัศน์ ทัศน์นิยม. 2552. การพัฒนาความสามารถในการท าเกษตรอินทรีย์ของกลุม่

ชุมชนวิทยาศาสตร์เกษตรกรพอเพียงบ้านหนองมัง อ าเภอส าโรง จงัหวัดอุบลราชธานี: กรณีเกษตร
อินทรีย์กบันิเวศน์เกษตร (30 หน้า) 

นิตยา วานิกร อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ และนพมาศ นามแดง. 2553. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษา
ชนิดของศัตรูพืชสบู่ด าของเกษตรกรในเขตพื้นที่ 5 ( 32 หน้า) 

8.3 งานตีพิมพ์เผยแพร่  
รังสิต สุวรรณเขตนิคม วิจารณ์ วิชชุกิจ และนิตยา วานิกร ระยะเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบัการก าจัดวัชพืชใน

ทานตะวันต้นฝนและปลายฝน. น. 483-492. ใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ที่ 29 สาขาพืช. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร;์ กรุงเทพฯ. 
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ช านาญ แก้วมณ ีรักเกียรติ แสนประเสริฐ พิทักษ์ สิงห์ทองลา ณรงค์ สามารถ นิตยา วานิกร และ

เกรียงไกร โชประการ. 2542. การศึกษาระบบการเกษตรของชุมชนเพื่อพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
น. 358-365 ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาพืช สาขา
ส่งเสริมนิเทศศาสตรเ์กษตร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร;์ กรงุเทพฯ. 

อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และนิตยา วานิกร. 2552. องค์ความรูก้ารแปรรปูข้าวที่เสี่ยงต่อการสญูหาย : กรณีศึกษา
เรื่องข้าวเม่าและข้าวแผ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดหนองคาย. น. 60-69. ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการเรื่องการผลิตและการแปรรูปข้าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น; ขอนแก่น. 
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1.  ชื่อ – นามสกุล  นาย   ธีระพล บันสิทธ์ิ   
2.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3409900527900 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ …รองศาสตราจารย…์… 
4.   เลขที่ประจ าต าแหน่ง…409…………สังกัดคณะ เกษตรศาสตร…์………………………….หรือ  
5.  สัญญาจ้างเลขที ่-   ลงวันที ่  -     สังกัดคณะ - 
6.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ ……3 มกราคม 2523……………..รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน 

………30…… ปี  ……5…………. เดือน 
7.  คุณวุฒิ       
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สัตวศาสตร ์ 2528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ 2520 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
8.  ผลงานทางวิชาการ      
 8.1  งานแต่งเรียบเรียง  
ธีระพล บันสิทธิ์. การจัดการผลผลิตสัตว์.เอกสารค าสอน. คณะเกษตรศาสตร์.ม.อบ.88 หน้า 
     8.2  งานวิจัย 
กาญจนา บันสิทธ์ิ ธีระพล บันสิทธิ์ อภิชัย ศิวประภากร สมพงษ์ ฉายพุธ  พรรณศรี สากิยะ และสาโรจน์ ศิริ

ขจรพันธ์.2530. การศึกษาระดับความต้องการโปรตีนและ พลังงานส าหรับไก่พื้นเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ . สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

กาญจนา บันสิทธ์ิ ธีระพล บันสิทธิ์ วริษา สินทวีวรกุล วิชาญ แก้วเลื่อน และ นิภาพรรณ สิงห์ทองลา . 2545. 
การ ศึกษา เปรี ยบ เที ยบลักษณะทาง เศรษฐกิ จของ เป็ ด เทศและ เป็ ดพื้ น เมื อ งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง (1)สมรรถนะการให้ผลผลิต. รายงานการวิจัย 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2542; คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 48 หน้า. 

ธีระพล บันสิทธิ์; Masatoyo Tada และ นิภาพรรณ สิงห์ทองลา.2541.มาตรฐานเนื้อบดเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคคนไทย.วารสารสัตวบาล.ป.8 ฉ.45 (ต.ค- ธ.ค  2541) หน้า 47-48 

ธีระพล บันสิทธิ์ วัชรพงษ์ วัฒนกูลกาญจนา บันสิทธ์ิและ อินทร์ ศาลางาม .2547. สมรรถนะการผลิตและ
คุณภาพซากของสุกรขุนจากระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง . วารสารวิชาการ ม.อบ.ป.6(2) ก.ค-ธ.ค 
2547.หน้า 1-13. 

พงษ์ชาญ ณ ล าปาง สุจินต์ สิมารักษ์ ธีระพล บันสิทธิ์ สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ และสุภร ลิ้มศิริชัยกุล . 
2529. การศึกษาวิธีการปรับปรุงพันธ์ุสุกรของผู้เลี้ยง รายย่อยในจังหวัด ขอนแก่นและสกลนคร.คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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มังกร วงค์ศรี วัชรพงษ์ วัฒนกูล ปิยะศักดิ์ สุวรรณี ธี ระพล บันสิทธิ์ ธวัชชัย สุวรรณก าจาย อินทร์ ศาลา

งาม สุภาวัลย์ บรรเลงทอง และ นิภาพรรณ สิงห์ทองลา.2545. การศึกษาสมรรถนะการผลิตและ
คุณภาพซากของสุกรลูกผสม  ระหว่างพ่อพันธ์ุยุโรปสีขาวกับแม่พันธ์ุเหมยซาน.วารสารวิชาการ ม.อบ. 
ป.4(1) ม.ค-มิ.ย 2545.หน้า 18-27.   

วัชรพงษ์ วัฒนกูล อินทร์ ศาลางาม ธีระพล บันสิทธิ์ เกรียงไกร โชประการ และนิภ พรรณ สิงห์ทองลา.2547. 
ระบบการเลี้ยงและระดับโปรตีน ในอาหารที่มีผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของ
สุกรป่า.แก่นเกษตร.ป.32(1) ม.ค-มี.ค 2547.หน้า 27-34. 

อินทร์ ศาลางาม วัชรพงษ์ วัฒนกูล และธีระพล บันสิทธิ์. 2544.อิทธิพลของระดับโปรตีนต่อสมรรถนะการ
เจริญเติบโตและคุณภาพซากของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์กับสุกรป่า.การสัมนาวิชาการเกษตรประจ าปี 
2544.26-27ม.ค 2544. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.หน้า 195-201. 
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1.  ชื่อ – นามสกุล  นางกาญจนา บันสทิธ์ิ   
2.  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3409900527918 
3.  ต าแหน่งทางวิชาการ …ผู้ช่วยศาสตราจารย…์ 
4.   เลขที่ประจ าต าแหน่ง……………สังกัดคณะ เกษตรศาสตร์…………………………….หรือ  
5.  สัญญาจ้างเลขที ่-   ลงวันที ่  -     สังกัดคณะ - 
6.  เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ …9 ธันวาคม 2526 …..รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน …29… 

ปี  ……5……. เดือน 
7.  คุณวุฒิ       
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การผลิตสัตว์ 2526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร ์ 2521 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
8.  ผลงานทางวิชาการ      
 8.1  งานแต่งเรียบเรียง  
กาญจนา บันสิทธิ์. 2553. คู่มือปฏิบัติการตรวจคุณภาพอาหารสัตว์(Laboratory Manual of Feed Quality 

Analysis). ปรับปรงุครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553; เอกสารค าสอน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี; 79 หน้า. 

กาญจนา บันสิทธิ์ ธีระพล บันสิทธ์ิ และ อุไรวรรณ นิลเพ็ชร. 2541. แนวทางควบคุมแมลงสาบในโรงอาหาร
สัตว์โดยชีววิธี. วารสารสัตวบาล. 8(43):17-20. 

กาญจนา บันสิทธิ์ และ ธีระพล บันสทิธ์ิ. 2542. กึ๋นและกรติ:เครื่องบดอาหารพลังธรรมชาติ. วารสารสัตวบาล. 
9(46):15-18. 

8.2 งานวิจัย 
กาญจนา บันสิทธิ์ ธีระพล บันสิทธ์ิ และ วริษา สินทวีวรกุล. 2544. สมรรถนะการให้ผลผลิตของเป็ดเทศและ

เป็ดพื้น เมื องที่ เ ลี้ ย งแบบขังคอก . ใน รายงานการสัมนาและเสวนาวิชาการ งานแสดง
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออินโดจีน 23-31 พฤษภาคม 2544. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.หน้า 366-373. 

กาญจนา บันสิทธิ์ ธีระพล บันสิทธ์ิ วริษา สินทวีวรกุล วิชาญ แก้วเลื่อน และนิภาพรรณ สิงห์ทองลา . 2545. 
การ ศึกษา เปรี ยบ เที ยบลักษณะทาง เศรษฐกิ จของ เป็ ด เทศและ เป็ ดพื้ น เมื อ งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง (1)สมรรถนะการให้ผลผลิต. รายงานการวิจัย 
ทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2542; คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 48 หน้า. 
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กาญจนา บันสิทธิ์  ธีระพล บันสิท ธ์ิ อภิ ชัย ศิว ประภากร สมพงษ์ ฉายพุทธ พรรณศรี สากิยะ และ 

สาโรจน์  ศิริขจรพันธ์. 2530. การศึกษาหาระดับความต้องการโปรตีนและพลังงานส าหรับ ไก่พื้นเมือง 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการ
สนับสนุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาชนบท(ทุนยูเสค). 92 หน้า.  

กาญจนา บันสิทธิ์ ธีระพล บันสิทธ์ิ อินทร์ ศาลางาม เฉลียว บุญมั่น และวิชาญ แก้วเลื่อน . 2549. ผลของ
ระดับโปรตีนและพลังงานต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่พื้นเมือง Effected of protein and 
energy levels on nutrients utilization of Native chicken hens. 2549.วารสารวิชาการ ม.อบ. 
ป.8(3) กย.-ธ.ค 2549. หน้า 1-14. 

ธีระพล บันสิทธ์ิ วัชรพงษ์ วัฒนกูล กาญจนา บันสิทธิ์ และ อินทร์ ศาลางาม. 2545. คุณภาพซากสุกรขุนจาก
ระบบเลี้ยงแบบปล่อยแปลง. รายงานการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย ส านักงบประมาณ ประจ าปี 2543; 
คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 34 หน้า. 

ธีระพล บันสิทธ์ิ กาญจนา บันสิทธิ์ และ วริษา รักษาศรี.2544.  ผลการตัดแต่งซากของเป็ดเทศและเป็ด
พื้นเมือง.ใน รายงานการสัมมนาและเสวนาวิชาการงานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรเพื่ออินโดจีน 23-31 
พฤษภาคม 2544. คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.หน้า 374-382. 

ธีระพล บันสิทธ์ิ กาญจนา บันสิทธิ์ อินทร์ ศาลางาม และวิชาญ แก้วเลื่อน. ม.ป.ป.. การเปรียบเทียบโครงสร้าง
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