
 

มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
(Program Specification) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
 
 

 
 
 

คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนี้ไดรับการอนมุัตจิากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ในการประชมุครั้งที่  [คลิกพิมพ]    เมื่อวันท่ี  [คลิกพิมพ]  

 

 
(ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 



สารบัญ 
 
หมวดท่ี  1 ขอมูลทั่วไป            1 
หมวดท่ี  2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร           8 
หมวดท่ี  3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร    14 
หมวดท่ี  4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล    202 
หมวดท่ี  5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา     217 
หมวดท่ี  6 การพัฒนาคณาจารย       219 
หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร      220 
หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร   224 
ภาคผนวกท่ี  1 ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร    226 

  และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวกท่ี  2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารย    241 

  ประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ภาคผนวกท่ี  3 กฎ ระเบียบ ขอบังคบัที่เก่ียวของ     [คลิกพิมพ]  
ภาคผนวกท่ี  4  สมอ.08 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร    [คลิกพิมพ]  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คณะ/ภาควิชา   :  คณะเกษตรศาสตร สาขาเกษตรศาสตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร     25330181100118  
 ภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program  in Agriculture 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เกษตรศาสตร) 
   ชื่อยอ    วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    Bachelor of Science (Agriculture) 
  ชื่อยอ    B.Sc. (Agriculture) 
 
3. วิชาเอก  1) พืชไร (Agronomy) 

2) พืชสวน (Horticulture) 
3) สัตวศาสตร (Animal Science) 

 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา  140  หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรวีิชาการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเขาศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ ที่สามารถสื่อสาร 
           ภาษาไทยไดดี 
 5.5 ความรวมมือกบัสถาบันอื่น  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
6.2 เวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้    ภาคการศึกษาตน  ปการศกึษา 2560  
6.3 การพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
  1) คณะกรรมการประจําคณะ  
   ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
  2) คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
   ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
  3) คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
   ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
  4) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 
   ครั้งท่ี [คลิกพิมพ] /[คลิกพิมพ] เม่ือวันที่ [คลิกพิมพ]  

 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน พ.ศ. 2562  
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร ในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
8.2 ผูสอนในสถาบันการศึกษา  
8.3 บุคลากรดานการศกึษา 
8.4 ประกอบธุรกิจสวนตัวดานการเกษตรและเกษตรกร 
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเอกพชืไร 

ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ   
ชื่อ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ี
สําเร็จ 

สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 รองศาสตราจารย  
ดร. สุวัฒน ธีระพงษธนากร 

วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

พ.ศ. 
2543 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร) 

พืชศาสตร  
(การผลิตพืชไร) 

พ.ศ. 
2533 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 
(เกษตรศาสตร) 

กีฏวิทยาและ 
โรคพืช 

พ.ศ. 
2524 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. สุภาวดี แกวระหัน 

Doctor of 
Philosophy 

General Plant 
Science 

พ.ศ. 
2543 

Czech University of 
Agriculture Prague, 
Czech Republic 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชศาสตร พ.ศ. 
2534 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑติ ปฐพีวิทยา พ.ศ. 
2527 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. นิตยา วานิกร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไรนา พ.ศ. 
2550 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 
2534 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ. 
2531 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเอกพชืสวน 
ลําดับ 

ที ่
ตําแหนงทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ี

สําเร็จ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

4 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. บุบผา ใจเท่ียง 

วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

เทคโนโลย ี
การผลิตพืช 

พ.ศ 
2545 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชสวน พ.ศ.
2537 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑติ พืชศาสตร  พ.ศ.
2529 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5 ดร. ทินน พรหมโชติ  
 

วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

พืชสวน พ.ศ. 
2551 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 
2545 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ. 
2541 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6 ดร. บุษบา บัวคาํ* 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การผลิตพืชไร พ.ศ. 
2554 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑติ พืชไร พ.ศ. 
2546 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หมายเหตุ : * ดร. บุษบา บัวคํา เรียนหลักสูตรปริญญาโทควบปริญญาเอก 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร 
ลําดับ 

ที ่
ตําแหนงทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ี

สําเร็จ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

7 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. สุรชัย สุวรรณล ี 

Doctor of Natural 
Sciences and 
Technology 

Animal Breeding 
and Genetics 

พ.ศ.
2549 

University of Natural 
Resources and 
Applied Life Science, 
Austria 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร พ.ศ.
2538 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ.
2534 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8 ดร. อารีรัตน ลุนผา  
 

Doctor  of 
Philosophy 

Animal Science พ.ศ.
2557 

University of the 
Philippines Los Baños, 
Philippines 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ.
2548 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ.
2543 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

9 น.ส.พ. ดร.นนทกรณ อุรโสภณ 
 

วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

พ.ศ.
2550 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาการ 
สืบพันธุสัตว 

พ.ศ.
2545 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

- พ.ศ.
2536 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก หนา  227 - 240 
 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี  
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนตองนํามาพิจารณาใน 
     การวางแผนหลักสูตร 

11.1 กรอบยุทธศาสตรแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558 - 2577) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาภาคการผลิต โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร และสงเสริม
เกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเก้ือกูลกับระบบนิเวศมากขึ้น   
ซึ่งตองอาศัยองคความรูทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความแมนยําของระบบจัดการ 
การผลิตและการตลาด ทําการเกษตรเปนแปลงใหญมากขึ้นและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
ใหม ใชเครื่องจักรการเกษตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตการเกษตรโดย 
การวิจัยและพัฒนาพันธุพืชพันธุสัตว และเทคโนโลยีการผลิตใหไดผลผลิตสูงและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศโลก สรางระบบเตือนภัยการเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ
ปลอดภัย ทั้งมาตรฐานภายในประเทศ มาตรฐานอาเซียนและยอมรับในระดับสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้การพัฒนาสหกรณการเกษตรใหเขมแข็งเพ่ือเปนกลไกการชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกและชุมชนใน 
การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคเกษตรกรรมและสรางเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตร บริหารจัดการเชิง
ธุรกิจตลอดหวงโซการผลิตใหเกษตรกรมีการเชื่อมโยงกับผูประกอบการมากขึ้น มีการทําการเกษตรแบบ 
พันธสัญญาที่เปนธรรมแทนการผลิตแบบอิสระที่มีความเสี่ยงดานราคาสินคาเกษตร จึงมีความตองการกําลังคนที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร  

11.2 ประเทศไทยซึ่งเปนสมาชิกในกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 
South East Asian Nations) ประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา ไดมีการประกาศตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community; AC) อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผานมาภาวะดังกลาวนี้ไดจะสงผลตอการ
จางงานและการแขงขันในตลาดแรงงานของสมาชิกในกลุม 
 11.3 สถาบันการศึกษาหลายแหงไดมีการเปดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ทําใหสภาวะการแขงขันใน
ตลาดแรงงานมีสูง รวมทั้งสังคมปจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร  เปนสังคมท่ีแขงขันกันดวย
ความรูความสามารถ นอกจากนีแ้ผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนด
เปาประสงคของการผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ 
มีทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม มีคณุธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี
และความอุตสาหะในการทํางาน จึงตองพัฒนาหลักสูตรใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทัดเทียมมาตรฐาน
ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน นอกจากนี้ยังตองสงเสริมใหบัณฑิตสามารถคิดวิเคราะห สามารถปรับตัว และพัฒนา
ตนเองสูความเปนสากล เพ่ือเปดโอกาสใหบัณฑิตสามารถแขงขันกับกลุมแรงงานในประเทศอาเซียนได นอกจาก
ทักษะในดานวิชาชีพการสงเสริมในเรื่องความรูดานภาษา วัฒนธรรม และการฝกปฏิบัติในสาขาวิชา ก็จําเปนตอง
ปรับการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิต 
ทีพึ่งประสงค ตามความตองการของตลาดแรงงาน ไมจํากัดเฉพาะภายในประเทศ ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2560 จึงตองพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความ
หลากหลาย มีมาตรฐานระดับสากล สอดคลองกับความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสงเสริม
สนับสนุนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ใหมีทักษะในการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกสามัคคี มีจิตสาธารณะ รักทองถ่ินและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
การผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรนี้ มีความสอดคลองกับพันธกิจที่ 1 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ 

สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนําความรู คิดเปน ทําเปน และดํารงชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง พันธกิจที่ 2 วิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดองคความรูใหมและผลงานสรางสรรค กลยุทธที่ 1 
สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง มี
คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความพรอมเพ่ือรองรับการเปดประชาคมอาเซียน 
โดยพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดใหมีทักษะการ
เรียนรูจากประสบการณจริง 

 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยสถาบัน/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
รายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐาน 18 รายวิชา จํานวน 38 หนวยกิต โดยการจัดการเรียนการสอนจาก

คณะวิทยาศาสตร  
รายวิชาในกลุมวิชาแกน รายวิชา 1301 333 จักรกลการเกษตร โดยการจัดการเรียนการสอนจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร 
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

1201 200 ยางธรรมชาติ 3(2-3-4) สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง 

1201 330 การปรับปรุงพันธุพืชเบ้ืองตน 3(2-3-4)   1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน 3(2-3-4)  
1202 351 การตกแตงสถานที่และการจัดสวน 3(2-3-4) และ 1202 446 วิทยาการกลวยไมเบื้องตน 3(2-3-4)
สําหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ความสําคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรนี้มีความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรแหงชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558 - 2577) และทิศทาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาภาคการผลิต โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคเกษตร และสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเก้ือกูล
กับระบบนิเวศมากขึ้น ซึ่งตองอาศัยองคความรูทางวิชาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพิ่มความแมนยํา
ของระบบจัดการการผลิตและการตลาด จึงมีความตองการกําลังคนท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผลิต 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร นอกจากนี้แผนยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไดกําหนดเปาประสงคของการผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ มีทักษะการเรียนรูและสรางนวัตกรรมใหม มีคุณธรรมจริยธรรมและความพอเพียง มีภาวะผูนํา 
มีมนุษยสัมพันธที่ดีและความอุตสาหะในการทํางาน จึงตองพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน  
มีความหลากหลาย จึงควรจัดการเรียนการสอนใหบัณฑิตเมื่อจบการศึกษาสามารถนําความรูความสามารถไป
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง หรือสามารถทํางานในประเทศเพ่ือนบาน ที่ยังมีความตองการบุคคลที่มีความรู
ความสามารถในดานการเกษตรสมัยใหม 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
หลักสูตรนี้มุงผลิตนักวิชาการเกษตร และเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคเกษตรผานการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาในการเรียนรู ทักษะและการวิเคราะหเพ่ือใชองคความรูดานวิทยาศาสตรการเกษตร และการบริหาร
ทรัพยากร การผลิต ตลอดจนศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของผลิตผล 
รวมถึงการเพิ่มมูลคาของผลิตผลทางการเกษตร โดยเนนทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการเชื่อมโยงความรูตางๆ  
ที่เก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ มีความเปนผูนําและสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาทองถ่ินอีสานใต ภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และอาเซียน 
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 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว บัณฑิตจะมีคุณสมบัตดิังนี้  
 1.3.1 เปนนักวิชาการเกษตร และเกษตรกรรุนใหมท่ีมีความสามารถในการคดิ วิเคราะห สังเคราะห 
บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรการเกษตรและวิทยาการในสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนสามารถ
ประยุกตใชความรูอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ 
 1.3.2 มีความสามารถศกึษาคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง พรอมกับมีแนวคิด บุคลิกภาพและ 
โลกทัศนที่ด ีรวมทั้งทํางานรวมกับผูอื่นได และสามารถปฏิบัติงานในองคกรตางๆ ตลอดจนการประกอบ 
อาชีพสวนตัว 

1.3.3 สามารถประยุกตองคความรูใหมๆ ที่เก่ียวของกับวิทยาศาสตรการเกษตรสําหรับการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน และองคการในระดับตางๆ ตลอดทั้งสามารถนําความรูไปใชเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน 
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 1.3.4 มีความสามารถสื่อสารและถายทอดองคความรูไปสูกลุมบุคคลตางๆ ไดแก ชุมชน ผูปฏิบัติงาน  
เปนตน 
 1.3.5 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปนผูท่ีเขาใจในวัฒนธรรมที่มีความ
แตกตาง และทํางานในพื้นที่ที่แตกตางกันได 

1.4 คุณสมบัติที่พึงประสงคระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

รูจักกาลเทศะ 
2) ดานความรู  เรียนรูทั้งดานวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3) ดานทักษะทางปญญา  มีทักษะการคิด วิเคราะหและสังเคราะหเชิงเหตุผล  ประยุกตใช 

ความรูในการแกไขปญหาได สรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมได 
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ มทีักษะการทํางานเปนทีม 

และรูจักบทบาทหนาที่ของตน  มีทัศนคติเชิงบวก พรอมที่จะรับฟงความเห็นของผูอ่ืน  มีจิตสํานึกรักทองถิ่น 
และสังคม 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รูเทาทัน 
และประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสงัคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน มีมนุษยสัมพันธ  
และมีทักษะการสื่อสารดี  ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
 
2.1 แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 ตัวบงชี้/หลักฐาน 

ดานหลักสูตร 
1. แผนการกํากับหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 2558  

 
1.1 มีการดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะเกษตรศาสตร 
1.2 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชาและหลักสูตร 
(มคอ.5-6 และ มคอ.7) และนําผล
ที่ไดมาทําการปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชาและหลักสูตรในปตอไป 
1.3 จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
ไปสูการเนนผูเรียนเปนสําคัญแทน 
Content Based Learning 
1.4 ใหนักศึกษาทุกคนทําปญหา
พิเศษระดับปริญญาตรี (Special 
Problem) 
1.5 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 
ติดตามการเปลี่ยนแปลง
สถานการณระดับประเทศและ
ระดับโลกจากเอกสาร 
ผูทรงคณุวุฒิ ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน 

ตัวบงชี้ 
1.1 ผลการดําเนินงานตามแผนใน
รอบปการศึกษา 
1.2 หลักสูตรมีการดําเนินการเปนไป
ตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ 
หลักฐาน  
1.1 รายงานผลการดําเนินงาน
รายวิชาและหลักสูตร (มคอ.5-6 และ 
มคอ.7) 
1.2 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)  
1.3 รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 
และ มคอ.4)  
1.4 นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตมี
ความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรใน 
ระดับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
1.5 รายวิชาเฉพาะทั้งหมดที่เปดสอน
มี การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญอยางนอย 1 หัวขอ 
รอยละ 100 

ดานนักศึกษา 
1. ปรับปรุงระบบอาจารยที่ปรึกษาที่เอ้ือ
ตอการเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การเรียนรูแก
นักศึกษา 

 
1.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
เตรียมความพรอมดานการปรับตัว 
และเทคนิคการเรียนรู  
1.2 มอบหมายอาจารยที่ปรึกษา
ติดตามผลการเรียนรูของนักศึกษา
อยางใกลชิด 
 

ตัวบงชี้ 
1.1 จํานวนนักศึกษาคงอยูในปที่ 2 
ไมนอยกวา 80% 
1.2 จํานวนนักศึกษาสอบผาน (ระดับ
คะแนนสะสมไมต่ํากวา 2.00)  
     - ในชั้นปที่ 1 ไมนอยกวา 60 % 
     - ในชั้นปที่ 2 ไมนอยกวา 70 % 
     - ในชั้นปที่ 3 ไมนอยกวา 80 % 
     - ในชั้นปที่ 4   95 % 
หลักฐาน 
1.1 ผลการดําเนินโครงการ 
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2.1 แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 ตัวบงชี้/หลักฐาน 
1.2 รายงานจํานวนนักศึกษาที่คงอยู
ในแตละชั้นป 

 
2. พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาใน

การแกไขปญหาในสถานการณจริง 

 
2.1 จัดใหมีกิจกรรมฝกงาน ปญหา
พิเศษ และสหกิจศกึษา เพ่ือฝกให
นักศึกษาไดแกปญหาดานวิชาการ
ในการปฏิบัติงานจริง 
 

ตัวบงชี้ 
2.1 มีรายวิชาที่สงเสริมการ
ปฏิบัติงานจริง 
2.2 ผูประกอบการ/หนวยงานฝกงาน
ภายใน มีความพึงพอใจตอผลงาน
ของนักศึกษาในระดับ 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
หลักฐาน 
2.1 รายละเอียดประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)  
2.2 รายละเอียดการดําเนินการ 
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) 

 
3. เพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือนบานในกลุมอาเซียน 

 
3.1 จัดใหมีการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมเติมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
วิชาชีพที่เนนทักษะในการสื่อสาร 
3.2 สงเสริมการเรียนรูภาษาของ
ประเทศเพ่ือนบาน 

ตัวบงชี้ 
3.1 นักศึกษาสามารถใชทักษะ  
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ของประเทศเพื่อนบานได ในระดับดี/
ตามเกณฑ 
หลักฐาน 
3.1 รายงานการดําเนินงาน 

ดานคณาจารย 
1. คณาจารยสามารถปรับองคความรู
เฉพาะทางที่มีอยูใหทันตอศาสตร 
เทคโนโลยีระดับสากลที่เปลี่ยนแปลง และ
ทักษะทางภาษา 

 
1.1 คณาจารยเขารวมการประชุม
อบรมทางวิชาการเฉพาะสาขา 
และภาษา เพ่ือรับฟงแนวคิดและ
องคความรูจากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้ง
การนําเสนอผลงานวิจัยของตนเอง
ในเวทีการประชุมทางวิชาการ 
1.2 คณาจารยมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการประชุมการ
จัดการความรู (KM) ระดับ
ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเปดโลกทัศนตอศาสตรและ
เทคโนโลยีตางๆ 

ตัวบงชี้ 
1.1 อาจารยไดรับการอบรมอยาง
ตอเนื่อง โดยมคีณาจารยที่เขารวม
การประชุมอบรมทางวิชาการเฉพาะ
สาขา อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป 
1.2 อาจารยเขารวมกิจกรรมจัดการ
ความรู ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
คณาจารยทั้งหมดตอป 
หลักฐาน 
1.1 รายงานการเขารวมการประชุม
อบรมทางวิชาการเฉพาะสาขาของ
คณาจารย 
1.2 รายงานการเขารวมกิจกรรม
จัดการความรูของคณาจารย 
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2.1 แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 ตัวบงชี้/หลักฐาน 
 
2. คณาจารยมีการทําวิจัยและสรางผลงาน
สรางสรรคอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาองค
ความรูและการเรียนการสอน 

 
2.1 คณาจารยไดรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยท้ังจากภายในและ
ภายนอกสถาบันอยางตอเนื่อง 
2.2 ผลงานวิจัยของคณาจารยมี
คุณภาพและไดรับการยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวบงชี ้
2.1 อาจารยมีการพัฒนาดานการวิจัย
และสรางสรรค 
2.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคไมนอยกวา 30,000 
บาทตอคนตอป  
2.3 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพ ร  ได รั บ ก ารจด ท ะเบี ย น
ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใช
ป ระ โยช น ทั้ ง ใน ระดั บ ช าติ แ ล ะ
นานาชาติ 
หลักฐาน 
2.1 รายงานรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
2.2 จํานวนผลงานวิชาการ 

 
3. คณาจารยมีการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม   

 
3.1 คณาจารยมีการใหบริการทาง
วิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน และมีการบูรณาการ
กับรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้  
3.1 อาจารยมีการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมอยางนอย 1 
โครงการตอป 
หลักฐาน 
3.1 มีรายวิชาในหลักสูตรที่บูรณาการ
กับการใหบริการวิชาการแกสังคม
อยางนอย 1 รายวิชาตอป 

 
4. การทดแทนกรอบอัตรากําลังคณาจารย
ประจําหลักสูตร 

 
4.1 แผนกรอบอัตรากําลัง เพ่ือ
ทดแทนอัตรากําลังของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่เกษียณอายุ
ราชการ 

ตัวบงชี้  
4.1 จํานวนอาจารยที่ไดรับทดแทน
อัตราที่เกษียณอายรุอยละ 100 
หลักฐาน 
4.1 มีแผนกรอบอัตรากําลัง  
เพ่ือทดแทนอัตรากําลังของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ 

ดานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
1. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและ
สิ่งอํานวยความสะดวก เพียงพอและอยูใน
สภาพใชการไดดี 

 
1.1 แผนการจัดหาครุภัณฑ
การศกึษา ตลอดจนสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในระยะเวลา  
5 ป เสนอตอมหาวิทยาลัย 

ตวับงชี้ 
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา และ
บุคลากรตอ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
ทรพัยากรสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 



13 

 

 

2.1 แผนการพัฒนาการเปล่ียนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 ตัวบงชี้/หลักฐาน 
1.2 มีแผนการบํารุงรักษาครุภัณฑ
การศกึษาใหอยูในสภาพที่พรอมใช
งาน 

1.2 ผลประเมินความพึงพอใจตอสิ่ง
สนับสนุน การเรียนการสอน ไมนอย
กวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5 
หลักฐาน 
1.1 มีแผนการจัดหาครุภัณฑ
การศกึษา ตลอดจนสิ่งอํานวย 
ความสะดวกตางๆ ในแตละป  
1.2 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจนักศึกษา และบุคลากร 
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หมวดท่ี 3  
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน : ระบบทวิภาค 1 ป แบงเปน 2 ภาค
การศกึษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาภาคละ 15 สัปดาห   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน : ไมมีการจัดการศกึษาในภาคฤดูรอน  
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมีการเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
    วัน-เวลาราชการ  ภาคตน ระหวางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
       ภาคปลาย ระหวางเดือนมกราคม - พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
หมวด 2 ดังนี้ 

1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเทาหรือผูที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสมัครได 

2) ไมเปนคนวิกลจริต และเปนผูไมมีโรคติดตออยางรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจและโรคท่ีจะ 
เบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา 

3) ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง  ไมอยูในระหวางตองโทษในคดีอาญาตาม 

คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหรับโทษจําคุก  เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
4) ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีทําความผิดทางวินัย 

5) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามประกาศของมหาวิทยาลัย วาดวยการรับเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
6) มีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรกําหนด 
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 2.4  กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา/ 

ขอจํากัดของนักศึกษา 
1. นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูที่แตกตางกัน
ในดานวิทยาศาสตร  ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

การจัดรายวิชาเพ่ือปรับความรูพื้นฐานของนักศึกษาที่มี
ปญหากอนเขาศึกษา และมีกิจกรรมเตรียมความพรอม
ใหแกนักศึกษาใหม กอนเปดภาคการศึกษา และใน
ระหวางการศึกษาไดมีการจัดสอนเสริมใหแกนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 ในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2. นักศึกษาแรกเขามีปญหาการปรับตัวใน
สภาพแวดลอมใหม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และการพ่ึงพาตนเอง 

มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การพบอาจารยที่
ปรึกษา เพ่ือแนะนําแนวทางการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ภาคปกติ ปละ 270 คน 
ระดับชั้นป จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปท่ี 1 270 270 270 270 270 
ชั้นปท่ี 2 - 270 270 270 270 
ชั้นปท่ี 3 - - 270 270 270 
ชั้นปท่ี 4 - - - 270 270 

รวมจํานวนนักศึกษา 270 540 810 1,080 1,080 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 
- - - 270 270 
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 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใชงบประมาณจากงบประมาณประจําป 2560 - 2564 ในคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    (ไมนําคาสิ่งกอสรางมาคํานวณ)       

 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาบํารุงการศึกษา(เหมาจาย 8,100,000 16,200,000 24,300,000 32,400,000 3,2400,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000 2,836,000 

รวมรายรับ 10,936,000 19,036,000 27,136,000 35,236,000 35,236,000 
จํานวนนักศึกษา  270 540 810 1,080 1,080 
รายรับตอหัวนักศึกษา 40,500 35,250 33,500 32,630 32,630 
 

2.6.2  งบประมาณรายจายในหลักสูตร (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบดําเนินการ  
(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)      
1. คาใชจายอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 9 คน (เงนิเดือน) 2,985,700 3,167,500 3,360,400 3,565,000 3,672,000 
2. คาใชจายอาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ และ
บุคลากรอ่ืนๆ ในหลักสูตร 43,700 45,000 46,400 47,800 47,800 
3. คาใชจายดําเนินงาน (ทุกรายการ
ทุกกิจกรรมในหลักสูตร คาตอบแทน 
ใชสอย วัสดุ)   13,955,100 14,373,700 14,804,900 15,249,100 15,706,600 
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/สงเสริม
นักศึกษา 0 0 0 540,000 540,000 
5. คาหนังสือ ตํารา ในหลักสูตร 208,600 214,900 221,300 227,900 234,800 

รวมรายจาย  17,193,100 17,801,100 18,433,001 19,629,800 20,201,200 
จํานวนนักศึกษา  270 540 810 1,080 1,080 
คาใชจายตอหัวนักศกึษา 63,670 32,960 22,760 18,170 18,700 
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2.6.3 เปรียบเทียบรายรับ-รายจายตอหัวของนักศึกษาตลอดระยะดําเนินงาน 5 ป 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
รายรับตอหัวนักศึกษา 40,500 35,250 33,500 32,630 32,630 
คาใชจายตอหัวนักศกึษา 63,670 32,960 22,760 18,170 18,700 

ผลตาง -23,170 2,290 10,740 14,460 13,930 
 
2.6.4 ความคุมทุน/คุมคาของหลักสูตร  
ความคุมทุนและคุมคาในการผลิตบัณฑิต พิจารณาจากรายรับและรายจายของหลักสูตรตลอดระยะ

ดําเนินการ 5 ป เทียบกับจํานวนนักศึกษา พบวา รายจายตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย เทากับ 31,252 บาท/ป โดยมี
รายรับตอหัวเฉลี่ย เทากับ 34,902 บาท/ป ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวารายจาย ดังนั้นจึงถือวามีความคุมทุนและคุมคา
ในการดําเนินการผลิตบัณฑิต 

2.7 ระบบการศึกษา : แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 

1) มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศกึษา 
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 หมวดที ่11 ขอ 54 -58 และประกาศหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรู
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 

2) มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษา
ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 หมวดที ่11 ขอ 54 - 56 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เปนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป แบบศึกษาเต็มเวลา  

ใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษา 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตร พืชไร พืชสวน สัตวศาสตร 
สหกิจ
ศึกษา 

แผน
ปกติ 

สหกิจ
ศึกษา 

แผน
ปกติ 

สหกิจ
ศึกษา 

แผน
ปกติ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 30 30 
1. กลุมภาษา 15 15 15 15 15 15 
2. กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 6 6 6 6 6 6 
3. กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และการจัดการ 

6 6 6 6 6 6 

4. กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 3 3 3 3 3 
หมวดวิชาเฉพาะ 104 104 104 104 104 104 

1. กลุมพื้นฐานวิชาชีพ 38 38 38 38 38 38 
2. กลุมวิชาแกน 18 18 18 18 18 18 
3. กลุมวิชาชีพ 

3.1) กลุมวิชาชีพบังคับ 
3.2) กลุมวิชาชีพเลือก 
3.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
28 
13 
7 

 
28 
15 
5 

 
25 
16 
7 

 
25 
18 
5 

 
23 
18 
7 

 
23 
20 
5 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 6 6 
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 140 140 140 140 140 140 

 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
 รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
กําหนดรหัสรายวิชา หนวยกิต และจํานวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา  ประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว 
ตัวที่หนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
ตัวที่สามและสี่ หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุมวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
ตัวที่หา  หมายถึง  ระดับของวิชา 
ตัวที่หก  หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุม หรือลําดับที่ของรายวิชา 
ตัวที่เจ็ด  หมายถึง  ลําดับที่ของวิชา 
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2) ความหมายของตัวเลข ดังนี ้
(ก) ตัวเลขตัวที่หนึ่งและสอง เปนตัวเลขกําหนดรหัสประจําคณะหรือหลักสูตร ดังนี้ 

11   หมายถึง    คณะวิทยาศาสตร 
12   หมายถึง    คณะเกษตรศาสตร 
13   หมายถึง    คณะวิศวกรรมศาสตร 
14   หมายถึง    คณะศิลปศาสตร 
17   หมายถึง    คณะบริหารศาสตร 
21   หมายถึง    คณะนิติศาสตร 
23   หมายถึง    คณะรัฐศาสตร 
(ข) ตัวเลขตัวที่สามและสี่ เปนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุมวิชา/สาขา/ 

สาขาวิชา  
00   หมายถึง  การศึกษารวม(บูรณาการ) โดยคณะเกษตรศาสตร 
01   หมายถึง  สาขาพืชไร 
02   หมายถึง  สาขาวิชาพืชสวน 
03   หมายถึง  สาขาวิชาสัตวศาสตร 
13   หมายถึง  วิชาดานสารสนเทศทางการเกษตร 
(ค) ตัวเลขตัวที่หา เปนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี ้
1  และ  2  หมายถึง  วิชาชั้นตนในระดับปริญญาตรี 
3  และ  4  หมายถึง  วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี ที่มีระยะเวลาการศึกษาใน 

หลักสูตร 4 ป หรือหมายถึงวิชาชั้นกลางในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลามากกวา 4 ป 
(ง) ตัวเลขตัวหกและเจ็ด เปนตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุมวิชา หรือลําดับที่ของรายวิชาในคณะ/

หลักสูตร  
ตัวที่หก  หมายถึง  หมวดของรายวิชา 
0   หมายถึง  หมวดวิชาฝกงาน 
1   หมายถึง  หมวดวิชาทั่วไป 
2   หมายถึง  หมวดวิชาสรีรวิทยา 
3   หมายถึง  พันธุศาสตร การปรับปรุง/ขยายพันธุ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
4   หมายถึง  การผลิต และเทคโนโลยีการผลิต 
5   หมายถึง  การจัดการที่มีความจําเพาะและวิทยาการประยุกต 
6   หมายถึง  สถิติเพ่ือวิจัย และรายวิชาสนับสนุน 
7   หมายถึง  เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมวิทยาการเกษตร 
8   หมายถึง  สัมมนา การพัฒนาแนวคิดและวิเคราะห และหัวขอคัดสรร 
9   หมายถึง  กฎ-ระเบียบ และเทคโนโลยีจัดการผลผลิต 
ตัวที่เจ็ด  หมายถึง  หมายถึงลําดับที่ของวิชาในแตละหมวด 
0-9   หมายถึง  หมายถึงลําดับที่ของวิชาในแตละหมวด 
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3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังนี้  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1) จํานวนหนวยกิต   รวมไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
  2) โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1 กลุมภาษา      รวม   15 หนวยกิต 
   ก. กลุมภาษาไทย        3 หนวยกิต 
   ข. กลุมภาษาตางประเทศ     12 หนวยกิต 
    1.1 ภาษาอังกฤษบังคบั      6 หนวยกิต 
    1.2 ภาษาอังกฤษเลือก      6 หนวยกิต 
    1.2.1 กลุมภาษาอังกฤษวิชาการ     3 หนวยกิต 
    1.2.2 กลุมภาษาอังกฤษเลือก     3 หนวยกิต 
  2.2 กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร       รวม     6 หนวยกิต 
   ก. กลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ    3 หนวยกิต 
   ข. กลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน      3 หนวยกิต 
  2.3 กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และการจัดการ  
        ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
   ก. กลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 
   ข. กลุมเทคโนโลยีและการจัดการ      3 หนวยกิต 
  2.4 กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป    รวม    3 หนวยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
  1) จํานวนหนวยกิต   รวมไมนอยกวา  104 หนวยกิต 
  2) โครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1 กลุมพื้นฐานวิชาชีพ     รวม  38 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาแกน     รวม  18 หนวยกิต 
2.3 กลุมวิชาชีพ     ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 
วิชาเอกพืชไร แผนสหกิจศึกษา 

2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ    รวม  28 หนวยกิต 
2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา  13 หนวยกิต 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ   รวม   7 หนวยกิต 

วิชาเอกพืชไร แผนปกต ิ
2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ    รวม  28 หนวยกิต 
2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ   รวม   5 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน แผนสหกิจศึกษา 
2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ    รวม  25 หนวยกิต 
2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา  16 หนวยกิต 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ   รวม   7 หนวยกิต 

วิชาเอกพืชสวน แผนปกต ิ
2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ    รวม  25 หนวยกิต 
2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ   รวม   5 หนวยกิต 

วิชาเอกสัตวศาสตร แผนสหกิจศึกษา 
2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ    รวม  23 หนวยกิต 
2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ   รวม   7 หนวยกิต 

วิชาเอกสัตวศาสตร แผนปกต ิ
2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ    รวม  23 หนวยกิต 
2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก   ไมนอยกวา  20 หนวยกิต 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ   รวม   5 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี 
  1) จํานวนหนวยกิต   รวมไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
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รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี ้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1. กลุมภาษา           รวม  15 หนวยกิต 

 ก. กลุมภาษาไทย           3 หนวยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 

 ข. กลุมภาษาตางประเทศ         รวม  12 หนวยกิต 
 1.1 ภาษาอังกฤษบังคับ          6 หนวยกิต 

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

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 

 1.2 ภาษาอังกฤษเลือก             6 หนวยกิต 
  1.2.1 กลุมภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)     3 หนวยกิต 

1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

  1.2.2 กลุมภาษาอังกฤษเลือก (Non-Academic Group)     3 หนวยกิต 
  ใหเลือกภาษาอังกฤษ 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)  3(3-0-6) 

1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)  3(3-0-6) 

1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
(English for Career Preparation)  

3(3-0-6) 

2. กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร         รวม   6 หนวยกิต 
 ก. กลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ   บังคับเลือก  3 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนจํานวน 1 รายวิชาจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life) 3(3-0-6) 

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

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

1447 200 มนุษยกับการสื่อสาร (Man and Communication)  3(3-0-6) 

 ข. กลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน    บังคับเลือก  3 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจํานวน 1 รายวิชาจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)  3(3-0-6) 

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

2100 101 กฎหมายที่จําเปนในชีวิตประจําวันสําหรับพลเมือง 
(Important Laws in Daily Life for a Civilian) 

3(3-0-6) 

2300 113 ความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relation) 3(3-0-6) 
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3. กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และการจัดการ      ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
 ก. กลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม    บังคับเลือกไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเลือกเรียนไมนอยกวา 1 รายวิชา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills) 3(3-0-6) 

1100 147 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life) 3(3-0-6) 

 ข.กลุมเทคโนโลยีและการจัดการ    บังคับเลือก   3 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจํานวน 1 รายวิชาจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้  

1700 104 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) 3(3-0-6) 

1703 110 ทักษะชีวิตทางการเงิน (Financial Life Skills) 3(3-0-6) 

1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 3(3-0-6) 

4. กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป     รวม   3 หนวยกิต 
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)  3(3-0-6) 

1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)  3(3-0-6) 

1446 101 ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6) 

1447 103 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ  
(Media and Information Literacy) 

3(3-0-6) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ               ไมนอยกวา 104 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       รวม   38 หนวยกิต 
1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 

1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 

1101 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 

1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 

1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี(Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน  
(Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 

1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องตน  
(Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

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

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
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1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร 
(Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร 
(Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

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

1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 

 
2.2 กลุมวิชาแกน        รวม   18 หนวยกิต 

1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1 (Agricultural Field Work I)  1(0-6-0) 

1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0) 

1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4) 

1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial Economics) 

3(3-0-6) 

1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 
(New Theory Agriculture for Farm Management and 
Economic Development) 

3(3-0-6) 

1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร (Principles of Agricultural Extension) 3(3-0-6) 

1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 

 
2.3 กลุมวิชาชีพ      ไมนอยกวา  48 หนวยกิต 

วิชาเอกพืชไร แผนสหกิจศึกษา 
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ        รวม   28 หนวยกิต 

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

1201 240 พืชไรเศรษฐกิจ (Economic Field Crops) 3(3-0-6) 

1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 

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

1201 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
(Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

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

1201 480  สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
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1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

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

 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก    ไมนอยกวา   13 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร(Agribusiness) 3(3-0-6) 

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

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

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

3(3-0-6) 

1201 341 ธัญพืช (Cereal Crops) 3(2-3-4) 

1201 342 พืชเสนใย (Fiber Crops) 3(2-3-4) 

1201 343 พืชน้ํามัน (Oil Crops) 3(2-3-4) 

1201 344 พืชอุตสาหกรรม (Industrial Crops) 3(2-3-4) 

1201 345 พืชวงศถั่ว (Grain Legumes) 3(2-3-4) 

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

1201 353 มาตรฐานการจัดการระบบและคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
(Standard Management System and Quality for Economic 
Crops Production) 

3(2-3-4) 

1201 451 ความสัมพันธระหวางดินกับพืช (Soil-Plant Relationships) 3(2-3-4) 

1201 452 หลักการวางแผนการใชที่ดิน (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 (Agro-forestry) 3(2-3-4) 

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

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

1201 458 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 1 (Selected Topics in Agronomy I) 3(3-0-6) 

1201 459 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 2 (Selected Topics in Agronomy II) 3(2-3-4) 

1201 468 การผลิตและการใชสื่อเพ่ืองานสงเสริมและเผยแพร 
(Production and Application of Media for Extension Workers) 

3(2-3-4) 

1201 483 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 3(0-9-0) 

1202 356 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) 3(2-3-4) 

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืช (Pest Controls) 3(2-3-4) 
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1202 442 การผลิตกาแฟ (Coffee Production) 3(2-3-4) 

1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 

1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ืองานดานการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

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

3(2-3-4) 

2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    รวม  7 หนวยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 

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

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร แผนสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความสนใจ หรือ 

รายวิชาที่เปดทําการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนวิชาเลือกเสรี 
 
วิชาเอกพืชไร แผนปกต ิ
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ      จํานวน   28 หนวยกิต 

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

1201 240 พืชไรเศรษฐกิจ (Economic Field Crops) 3(3-0-6) 

1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 

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

1201 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
(Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

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

1201 480  สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

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

 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก     ไมนอยกวา  15 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร(Agribusiness) 3(3-0-6) 

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

1201 312 ความอุดมสมบูรณของดิน (Soil Fertility) 
 

3(2-3-4) 
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1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน 
(Introduction to Molecular Biology for Crop Improvement) 

3(3-0-6) 

1201 341 ธัญพืช (Cereal Crops) 3(2-3-4) 

1201 342 พืชเสนใย (Fiber Crops) 3(2-3-4) 

1201 343 พืชน้ํามัน (Oil Crops) 3(2-3-4) 

1201 344 พืชอุตสาหกรรม (Industrial Crops) 3(2-3-4) 

1201 345 พืชวงศถั่ว (Grain Legumes) 3(2-3-4) 

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

1201 353 มาตรฐานการจัดการระบบและคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 
(Standard Management System and Quality for Economic 
Crops Production) 

3(2-3-4) 

1201 451 ความสัมพันธระหวางดินกับพืช (Soil-Plant Relationships) 3(2-3-4) 

1201 452 หลักการวางแผนการใชที่ดิน (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 (Agro-forestry) 3(2-3-4) 

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

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

1201 458 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 1 (Selected Topics in Agronomy I) 3(3-0-6) 

1201 459 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 2 (Selected Topics in Agronomy II) 3(2-3-4) 

1201 468 การผลิตและการใชสื่อเพ่ืองานสงเสริมและเผยแพร 
(Production and Application of Media for Extension Workers) 

3(2-3-4) 

1202 356 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) 3(2-3-4) 

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

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

1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 

1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ืองานดานการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

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

3(2-3-4) 
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2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  5 หนวยกิต 
1201 201 ฝกงาน 1 (Field Work I) 1(0-6-0) 

1201 483 ปญหาพิเศษ (Special Problem) 3(0-9-0) 

และเลือกเรียน 1 รายวิชาโดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้  

1201 202 ฝกงาน 2 (Field Work II) 1(0-6-0) 

1201 203 ฝกงานนอกสถานที ่(External Field Work) 1(0-6-0) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร แผนปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความสนใจ หรือ รายวิชา

ที่เปดทําการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนวิชาเลือกเสรี 
 
วิชาเอกพืชสวน แผนสหกิจศึกษา 
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ      จํานวน   25 หนวยกิต 

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

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

1202 231 หลักการขยายพันธุพืช (Principles of Plant Propagation) 3(2-3-4) 

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

1202 330 การปรับปรุงพันธุพืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 

1202 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร  
(Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวน (Seed Technology in Horticulture) 3(2-3-4) 

1202 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา  16 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

1202 318 หลักการไมผล (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 การปลูกหมอนเลี้ยงไหม (Mulberry Plantation and Sericulture) 3(2-3-4) 

1202 348 ผักเศรษฐกิจ (Economic Vegetable Crops) 3(2-3-4) 

1202 349 การผลิตผักพ้ืนบาน (Indigenous Vegetable Crop Production) 3(2-3-4) 
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1202 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน 
(Postharvest Technology for Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

1202 351 การตกแตงสถานที่และการจัดสวน (Landscape and Gardening) 3(2-3-4) 

1202 353 การจัดดอกไมและตกแตงสถานที่  
(Flower Arrangement and Decoration) 

3(2-3-4) 

1202 354 การจัดการสนามหญา (Turf Grass Management) 3(2-3-4) 

1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน  
(Principles of Art for Landscape Design) 

3(2-3-4) 

1202 356 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology)  3(2-3-4) 

1202 357 มาตรฐานการจัดการการผลิตพืชสวน 
(Standardized Production Management of Horticultural 
Crops)  

3(2-3-4) 

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

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

1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Principles of Plant Tissue Culture) 3(2-3-4) 

1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน (Horticultural Seed Production) 3(2-3-4) 

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

1202 443 การผลิตไมผลเขตรอน (Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 

1202 444 การผลิตไมผลเขตก่ึงรอน (Sub-Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 

1202 445 การผลิตไมดอกไมประดับ (Floriculture and Ornamental Plants) 3(2-3-4) 

1202 446 วิทยาการกลวยไมเบื้องตน  (Fundamentals of Orchidology) 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 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 1 (Selected Topics in Horticulture I) 3(3-0-6) 

1202 459 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 2 (Selected Topics in Horticulture II) 3(2-3-4) 

1202 473 การทํางานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาการเกษตร 
(Working with Farmers through Group Process for Agriculture 
Development) 

3(3-0-6) 

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

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

3(3-0-6) 

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานดานการเกษตร  
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 
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1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  7 หนวยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 

1202 485 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-36-0) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชสวน แผนสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความสนใจ 

หรือ รายวิชาที่เปดทําการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนวิชาเลือกเสรี 
 
วิชาเอกพืชสวน แผนปกต ิ
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ      จํานวน   25 หนวยกิต 

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

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

1202 231 หลักการขยายพันธุพืช (Principles of Plant Propagation) 3(2-3-4) 

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

1202 330 การปรับปรุงพันธุพืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 

1202 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร  
(Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวน (Seed Technology in Horticulture) 3(2-3-4) 

1202 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก     ไมนอยกวา   18 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

1202 318 หลักการไมผล (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 การปลูกหมอนเลี้ยงไหม (Mulberry Plantation and Sericulture) 3(2-3-4) 

1202 348 ผักเศรษฐกิจ (Economic Vegetable Crops) 3(2-3-4) 

1202 349 การผลิตผักพ้ืนบาน(Indigenous Vegetable Crop Production) 3(2-3-4) 

1202 350   เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน 
(Postharvest Technology for Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 
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1202 351 การตกแตงสถานที่และการจัดสวน (Landscape and Gardening) 3(2-3-4) 

1202 353 การจัดดอกไมและตกแตงสถานที่  
(Flower Arrangement and Decoration) 

3(2-3-4) 

1202 354 การจัดการสนามหญา (Turf Grass Management) 3(2-3-4) 

1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน  
(Principles of Art for Landscape Design) 

3(2-3-4) 

1202 356 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology)  3(2-3-4) 

1202 357 มาตรฐานการจัดการการผลิตพืชสวน 
(Standardized Production Management of Horticultural 
Crops)  

3(2-3-4) 

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

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

1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Principles of Plant Tissue Culture) 3(2-3-4) 

1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน (Horticultural Seed Production) 3(2-3-4) 

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

1202 443 การผลิตไมผลเขตรอน (Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 

1202 444 การผลิตไมผลเขตก่ึงรอน (Sub-Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 

1202 445 การผลิตไมดอกไมประดับ (Floriculture and Ornamental Plants) 3(2-3-4) 

1202 446 วิทยาการกลวยไมเบื้องตน (Fundamentals of Orchidology) 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 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 1 (Selected Topics in Horticulture I)  3(3-0-6) 

1202 459 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 2 (Selected Topics in Horticulture II) 3(2-3-4) 

1202 473 การทํางานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุมเพ่ือพัฒนาการเกษตร 
(Working with Farmers through Group Process for Agriculture 
Development) 

3(3-0-6) 

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

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

3(3-0-6) 

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานดานการเกษตร  
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 
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2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  5 หนวยกิต 
1202 302 ฝกงาน  2 (Field Work II) 1(0-6-0) 

1202 481 ปญหาพิเศษ 1 (Special Problems I) 1(1-0-2) 

1202 482 ปญหาพิเศษ 2 (Special Problems II) 2(1-3-2) 

และเลือกเรียน 1 รายวิชาโดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ 
1202 301 ฝกงาน  1 (Field Work I) 1(0-6-0) 

1202 303 ฝกงานนอกสถานที่ (External Field Work) 1(0-6-0) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชสวน แผนปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความสนใจ หรือ 

รายวิชาที่เปดทําการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนวิชาเลือกเสรี 
 
วิชาเอกสัตวศาสตร แผนสหกิจศึกษา 
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ      จํานวน   23 หนวยกิต 

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

3(2-3-4) 

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

3(2-3-4) 

1203 323 สุขศาสตรสัตว (Animal Health) 3(2-3-4) 

1203 330 การปรับปรุงพันธุปศุสัตว (Livestock Breeding and Improvement) 3(3-0-6) 

1203 350 โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

1203 351 โภชนศาสตรสัตวประยุกต (Applied Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตวประยุกต  
(Applied Animal Nutrition Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
(Statistical Methods for Agricultural Research)  

3(2-3-4) 

1203 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 
1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวปก  

(Reproductive Physiology of Poultry) 
3(2-3-4) 

1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว  
(Biotechnology in Livestock Reproduction) 

2(2-0-4) 
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1203 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 
(Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 440 การผลิตสัตวปก (Poultry Production) 3(2-3-4) 
1203 443 การผลิตสุกร (Swine Production) 3(2-3-4) 
1203 444 การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep Production) 3(2-3-4) 
1203 447 การผลิตโคเนื้อและกระบือ (Beef and Buffalo Production) 3(2-3-4) 
1203 448 การผลิตโคนม (Dairy Production) 3(2-3-4) 
1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว  

(Primary Animal Products Management) 
3(2-3-4) 

1203 451 การผลิตสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน (Companion Animal Production) 2(2-0-4) 
1203 452 การผลิตปศุสัตวในระบบอินทรีย (Organic Livestock Production) 2(2-0-4) 
1203 456 การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมือง  

(Native Chicken Conservation and Raising) 
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

3(2-3-4) 

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานดานการเกษตร  
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 
1213 373 การประมวลผลภาพดิจิตอลทางเกษตร 

(Digital Image Processing for Agriculture) 
3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ืองานดานการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

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

3(2-3-4) 

1213 461 การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวยคอมพิวเตอร 
(Presentation of Agricultural Information with Computer) 

3(2-3-4) 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องตน 
(Fundamentals of Agricultural Information Technology) 

1(1-0-2) 

1213 463 เกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture) 3(2-3-4) 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน   7 หนวยกิต 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 
1203 485 สหกิจศึกษา(Cooperative Education) 6(0-36-0) 
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร แผนสหกิจศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความสนใจ 

หรือ รายวิชาที่เปดทําการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนวิชาเลือกเสรี 
 
วิชาเอกสัตวศาสตร แผนปกต ิ
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบงัคับ      จํานวน   23 หนวยกิต 

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

3(2-3-4) 

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

3(2-3-4) 

1203 323 สุขศาสตรสัตว (Animal Health) 3(2-3-4) 

1203 330 การปรับปรุงพันธุปศุสัตว (Livestock Breeding and Improvement) 3(3-0-6) 

1203 350 โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

1203 351 โภชนศาสตรสัตวประยุกต (Applied Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตวประยุกต  
(Applied Animal Nutrition Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 361 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
(Statistical Methods for Agricultural Research)  

3(2-3-4) 

1203 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา  20 หนวยกิต 
1) วิชาชีพบังคับเลือก   ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 

1203 440 การผลิตสัตวปก (Poultry Production) 3(2-3-4) 
1203 443 การผลิตสุกร (Swine Production) 3(2-3-4) 
1203 447 การผลิตโคเนื้อและกระบือ (Beef and Buffalo Production) 3(2-3-4) 
1203 448 การผลิตโคนม (Dairy Production) 3(2-3-4) 

2) วิชาชีพเลือก    ไมนอยกวา   11 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 
1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวปก  

(Reproductive Physiology of Poultry) 
3(2-3-4) 

1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว  
(Biotechnology in Livestock Reproduction) 

2(2-0-4) 

1203 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 
(Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 444 การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep Production) 3(2-3-4) 
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1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว  
(Primary Animal Products Management) 

3(2-3-4) 

1203 451 การผลิตสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน (Companion Animal Production) 2(2-0-4) 
1203 452 การผลิตปศุสัตวในระบบอินทรีย (Organic Livestock Production) 2(2-0-4) 
1203 456 การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมือง  

(Native Chicken Conservation and Raising) 
3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

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

3(2-3-4) 

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานดานการเกษตร  
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 
1213 373 การประมวลผลภาพดิจิตอลทางเกษตร 

(Digital Image Processing for Agriculture) 
3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ืองานดานการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

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

3(2-3-4) 

1213 461 การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวยคอมพิวเตอร 
(Presentation of Agricultural Information with Computer) 

3(2-3-4) 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องตน   
(Fundamentals of Agricultural Information Technology) 

1(1-0-2) 

1213 463 เกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture) 3(2-3-4) 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  5 หนวยกิต 

1203 201 ฝกงาน 1 (Field Work I) 1(0-6-0) 
1203 202 ฝกงาน 2 (Field Work II) 1(0-6-0) 
1203 481 ปญหาพิเศษ 1 (Special Problems I) 1(1-0-2) 
1203 482 ปญหาพิเศษ 2 (Special Problems II) 2(0-6-0) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
นักศึกษาสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร แผนปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดๆ ตามความสนใจ 

หรือ รายวิชาที่เปดทําการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนวิชาเลือกเสรี 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 

1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตรท่ัวไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1 (Agricultural Field Work I) 1(0-6-0) 
1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0) 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
              (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
              (Agricultural and Agro-industrial Economics ) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1201 240 พืชไรเศรษฐกิจ (Economic Field Crops) 3(3-0-6) 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 
หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 19 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนวยกิต 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตรเบ้ืองตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตน  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
วิชาชีพบังคับ 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน 3 หนวยกิต 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมเทคโนโลยีและการจัดการ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
วิชาแกน 1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

              (New Theory Agriculture for Farm Management and  
              Economic Development) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1201 330 การปรับปรุงพันธุพืชเบ้ืองตน  
              (Introduction to Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

วิชาแกน 1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร  
              (Principles of Agricultural Extension) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 
1201 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
             (Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชไร (Seed Technology in Agronomy) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก 1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
             (Preparation for Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

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

รวม (Total) 6 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 
วิชาชีพบังคับ 1201 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 

12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 1 หนวยกิต 
เลือกเสรี XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 

XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 14 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนแผนปกต)ิ 
ชั้นปท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 

1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตรท่ัวไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร (Agricultural Field Work I) 1(0-6-0) 
1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0) 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
              (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
              (Agricultural and Agro-industrial Economics ) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1201 240 พืชไรเศรษฐกิจ (Economic Field Crops) 3(3-0-6) 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 
หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

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

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตน  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
วิชาชีพบังคับ 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 17 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
วิชาแกน 1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

              (New Theory Agriculture for Farm Management and  
              Economic Development) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1201 330 การปรับปรุงพันธุพืชเบ้ืองตน  
              (Introduction to Plant Breeding) 

3(2-3-4) 

1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 

รวม (Total) 18 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน 3 หนวยกิต 
วิชาแกน 1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร  

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

วิชาชีพบังคับ 1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 
1201 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
              (Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชไร (Seed Technology in Agronomy) 3(2-3-4) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1201 202 ฝกงาน 2 (Field Work II) 1(0-6-0) 
หรือ  
1201 203 ฝกงานนอกสถานที ่(External Field Work ) 1(0-6-0) 

รวม (Total) 19 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชไร (แผนการเรียนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  4  (Forth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมเทคโนโลยีและการจัดการ 3 หนวยกิต 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1201 483 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 3(0-9-0) 

เลือกเสรี XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 12 หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 
วิชาชีพบังคับ 1201 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 

12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชไร 3 หนวยกิต 
เลือกเสรี XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 

รวม (Total) 13 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

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

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 

1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตรท่ัวไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1 (Agricultural Field Work I) 1(0-6-0) 
1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0) 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
              (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
              (Agricultural and Agro-industrial Economics ) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 
หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 16 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนวยกิต 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตรเบ้ืองตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตน  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
วิชาชีพบังคับ 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน 3 หนวยกิต 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมเทคโนโลยีและการจัดการ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
วิชาแกน 1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

              (New Theory Agriculture for Farm Management and  
              Economic Development) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
1202 231 หลักการขยายพันธุพืช (Principles of Plant Propagation) 3(2-3-4) 
1202 330 การปรับปรุงพันธุพืชพืชสวน  
              (Horticultural Crop Breeding) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

วิชาแกน 1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร  
              (Principles of Agricultural Extension) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
              (Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวน  
             (Seed Technology in Horticulture) 

3(2-3-4) 

วิชาชีพเลือก 1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน  3 หนวยกิต 

12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน  3 หนวยกิต 

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
             (Preparation for Cooperative Education) 

1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1202 485 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-36-0) 

รวม (Total) 6 หนวยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 
วิชาชีพบังคับ 1202 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 

12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 
 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 1 หนวยกิต 
เลือกเสรี XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 

XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 17 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 

1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตรท่ัวไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1 (Agricultural Field Work I) 1(0-6-0) 
1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0) 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
              (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
              (Agricultural and Agro-industrial Economics ) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1202 211 กีฏวิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 
หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 16 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตน  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
วิชาชีพบังคับ 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

หรือ  
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 17 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
วิชาแกน 1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

              (New Theory Agriculture for Farm Management and  
              Economic Development) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
1202 330 การปรับปรุงพันธุพืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 
1202 231 หลักการขยายพันธุพืช (Principles of Plant Propagation) 3(2-3-4) 

วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 21 หนวยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน 3 หนวยกิต 
วิชาแกน 1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร 

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

วิชาชีพบังคับ 1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
              (Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวน (Seed Technology in 
Horticulture) 

3(2-3-4) 

วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1202 301 ฝกงาน 1 (Field Work I) 1(0-6-0) 
หรือ  
1202 303 ฝกงานนอกสถานที ่(External Field Work ) 1(0-6-0) 
1202 481 ปญหาพิเศษ 1 (Special Problems I) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 17 หนวยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนการเรยีนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมเทคโนโลยีและการจัดการ 3 หนวยกิต 
วิชาชีพบังคับ 1202 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 

12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1202 302 ฝกงาน 2 (Field Work II) 1(0-6-0) 

เลือกเสรี XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 14 หนวยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 

12XX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือกสาขาวิชาพืชสวน 3 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1202 482 ปญหาพิเศษ 2 (Special Problems II) 2(1-3-2) 

เลือกเสรี XXXX XXX เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 14 หนวยกิต 

  



52 

 

 

วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
             (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 

1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตรท่ัวไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1 (Agricultural Field Work I) 1(0-6-0) 
1200 111 การเกษตรเบ้ืองตน 1 (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0) 
1200 112 การเกษตรเบ้ืองตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
              (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 
วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

              (Agricultural and Agro-industrial Economics ) 
3(3-0-6) 

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

3(2-3-4) 

รวม (Total) 16 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 XXX  เลือกเรียนวิชาในกลุมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตน  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
วิชาชีพบังคับ 1203 350 โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

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

3(2-3-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
วิชาแกน 1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

              (New Theory Agriculture for Farm Management and  
              Economic Development) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1203 323 สุขศาสตรสัตว (Animal Health) 3(2-3-4) 
1203 330 การปรับปรุงพันธุปศุสัตว  
             (Livestock Breeding and Improvement) 

3(3-0-6) 

1203 351 โภชนศาสตรสัตวประยุกต (Applied Animal Nutrition) 1(0-3-0) 
1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตวประยุกต  
             (Applied Animal Nutrition Laboratory)  

3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

วิชาแกน 1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร  
             (Principles of Agricultural Extension)     

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
             (Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

วิชาชีพเลือก 12XX XXX  วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร 9 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
             (Preparation for Cooperative  Education)    

1(1-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 19 หนวยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1203 485 สหกิจศึกษา (Cooperative  Education)    6(0-36-0) 

รวม (Total) 6 หนวยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมเทคโนโลยีและการจัดการ 3 หนวยกิต 
XXXX XXX เลือกเรียนกลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 

วิชาชีพบังคับ 1203 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร   9 หนวยกิต 
เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 หนวยกิต 

รวม (Total) 19 หนวยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
             (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 101 ชีววิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 

1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีท่ัวไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1104 101 คณิตศาสตรท่ัวไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 

วิชาแกน 1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1 (Agricultural Field Work I) 1(0-6-0) 
1200 111 การเกษตรเบ้ืองตน 1 (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ 3 หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 103 ชีววิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
              (Physics for Science Students) 

3(3-0-6) 

1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
             (Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0) 
1200 112 การเกษตรเบ้ืองตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 21 หนวยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 302 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
              (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม 3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี (Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 
วิชาแกน 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

              (Agricultural and Agro-industrial Economics ) 
3(3-0-6) 

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

3(2-3-4) 

รวม (Total) 16 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป 1421 XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมภาษาอังกฤษเลือก  3 หนวยกิต 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 

1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบ้ืองตน  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

วิชาแกน 1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 
วิชาชีพบังคับ 1203 350 โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

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

3(2-3-4) 

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน 3(3-0-6) 
พ้ืนฐานวิชาชีพ 1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 
วิชาแกน 1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

              (New Theory Agriculture for Farm Management and  
              Economic Development) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1203 323 สุขศาสตรสัตว (Animal Health) 3(2-3-4) 
1203 330 การปรับปรุงพันธุปศุสัตว  
             (Livestock Breeding and Improvement) 

3(3-0-6) 

1203 351 โภชนศาสตรสัตวประยุกต (Applied Animal Nutrition) 1(0-3-0) 
1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตวประยุกต  
             (Applied Animal Nutrition Laboratory)  

3(3-0-6) 

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

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

รวม (Total) 20 หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

วิชาแกน 1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร  
             (Principles of Agricultural Extension) 

3(3-0-6) 

วิชาชีพบังคับ 1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
             (Statistical Methods for Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

วิชาชีพเลือก 12xx xxx  วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร 9 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

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

วิชาเลือกเสร ี xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 หนวยกิต 
รวม (Total) 20 หนวยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร (แผนการเรียนแผนปกติ) 
ชั้นปท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  

ศึกษาทั่วไป XXXX XXX เลือกเรียนวิชาในกลุมเทคโนโลยีและการจัดการ 3 หนวยกิต 
XXXX XXX เลือกเรียนวิชากลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 

วิชาชีพเลือก 12XX XXX วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร 5 หนวยกิต 
ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1203 481 ปญหาพิเศษ 1 (Special Problem I) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 12 หนวยกิต 
 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
วิชาชีพบังคับ 1202 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

1203 482 ปญหาพิเศษ 2 (Special Problem II)    2(0-6-0) 
วิชาชีพเลือก 12XX XXX วิชาชีพเลือกสาขาวิชาสัตวศาสตร 6 หนวยกิต 
เลือกเสรี XXXX XXX วิชาเลือกเสรี 1 วิชา 3 หนวยกิต 

รวม (Total) 12 หนวยกิต 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุมภาษา 

ก. กลุมภาษาไทย 
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ภาษากับการสื่อสาร ภาษากับความคิด ศิลปะการใชภาษาไทย การอานเชิงวิเคราะห และ 

การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
Language and communication and thoughts; art of using Thai language; text 

analysis; writing to express ideas; report writing  
 
ข. กลุมภาษาตางประเทศ 
ข.1 กลุมภาษาอังกฤษ 

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเขาใจบทพูดและขอเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นๆ และชัดเจน สื่อสารดวยภาษาที่มีโครงสราง

ไมซบัซอนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานที่ และสิ่งของ 
Comprehending short and clear spoken and written English;  using simple 

English to communicate about oneself, people, places and things 
 

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี   
การเขาใจบทพูดและขอเขียนภาษาอังกฤษ สื่อสารดวยภาษาที่มีโครงสรางซับซอนขึ้นในหัวขอ

ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และอาชีพตาง ๆ 
Comprehending spoken and written English;  using more complex English to 

communicate about daily life and career-related topics 
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ข.2 กลุมภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ 
1) กลุมเลือกภาษาอังกฤษ 

1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น  

เขียนระดับยอหนาในบริบทวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing in science and technology 
contexts 

 
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น  

เขียนระดับยอหนาในบริบทการเดินทาง 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on traveling contexts 
 

1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น  

เขียนในระดับยอหนาจากสื่อที่เลือกสรร 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing based on selected media 
 

1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  
(English for Career Preparation) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจับใจความสําคัญของบทพูด อานเขาใจขอมูล สื่อสารและแลกเปลี่ยนความเห็น  

เขียนระดับยอหนาเพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
Identifying the main points of spoken English;  reading for information;  

communicating and exchanging opinions;  paragraph writing for career preparation 
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2. กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 
ก. กลุมทักษะชวีิต ความคิด และสุนทรียภาพ  

1406 111 ความสุขในชีวิต (Happiness in Life) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
มโนทัศนและขอบเขตของความสุข มิติของความสุข ชีวิตกับความหมาย ชีวิตที่มีความสุขใน

อดีตและปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศนความสุขในสังคมตะวันตก การเปลี่ยนแปลงของโลกทัศน
ความสุขในสังคมตะวันออก ความสุขในบริบทของความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม การสราง
ความสุขในชีวิต การดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดลอมของความสุข กิจกรรมยามวางและงานอดิเรก  
การเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจ การแกปญหาสวนบุคคล การจัดการชีวิตใหมีความสุข การวางแผน
ชีวิต ความสมดุลระหวางกิจสวนตัวกับกิจของสังคม 

Concepts and scope of happiness; dimensions of happiness; life and 
meanings; happy life in the past and the present, change of happiness worldviews in the 
Western society, change of happiness worldviews in Eastern society; happiness in the 
context of socio-cultural diversity;  how to be happy;  health care;  arrangement of happy 
environments, leisure and hobbies; mental health reinforcement;  resolutions for 
individual problems; life management for happiness, planning life;  balance between 
individual and social affairs 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใชเหตุผล การประเมินการ

อางเหตุผล ขอบกพรองของการใชเหตุผล การอานวิเคราะหบทความ 
Relationship between man and reason; characteristics and patterns of 

reasoning; assessment of reasoning; logical fallacies; analytical reading of articles 
 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
องคประกอบของดนตรี  ความสัมพันธของดนตรีที่มีตอมนุษย ดนตรีกับสุขภาพในมิติองครวม 

ดนตรีกับชีวิตประจําวัน ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุงหมายและหนาที่ของดนตรีท่ีมีตอวิถีชีวิตและ
สังคม 

Elements of music; relationship between music and humans; music and 
health; music in daily life; music in religions and ceremonies; purposes and functions of 
music in livelihood and society 
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1447 200 มนุษยกับการสื่อสาร (Man and Communication) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและความจําเปนของการสื่อสาร กระบวนการ องคประกอบ รูปแบบ  

และเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย จิตวิทยาและบริบททางสังคมของการสื่อสาร  หนาที่และบทบาทของ
การสื่อสารในสังคมสมัยใหม การสืบคนสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลเพ่ือใชในการสื่อสาร 

Importance and need for communication; processes, elements, forms and 
tools of human communication; psychology and contexts of communication; functions 
and roles of communication in modern society; search of information; utilization of 
information for communicative purposes 

 
ข. กลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกัน 

1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคอาเซียนสมัยแรกเริ่มถึงปจจุบัน การรับอารยธรรมอินเดียและจีน อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและ
จีนตอกลุมคนในอาเซียน การเขามาของชาวตะวันตกและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกตอชุมชนอาเซียน 
อาเซียนและความเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดกําเนิดของอาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม วัฒนธรรมการกินอยูและภูมิปญญา อาเซียนหลังสงครามเย็น 

ASEAN geography, natural resources, societies and cultures from past to 
present; adoption of Indian and Chinese cultures;  influences of Chinese and Indian 
cultures on ASEAN peoples;  Western powers in ASEAN countries and their cultural 
influences on ASEAN societies;  Post World War II changes; establishment of ASEAN; social 
and cultural diversities; traditional livelihood and wisdom; ASEAN after Cold War 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสังคมวิทยา บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน เพศสถานะ กฎหมาย สิทธิ

และหนาที่พลเมือง ชาตินิยม การเมืองการปกครอง สังคมไทยและสังคมโลก 
Introduction to Sociology;  consumerism and globalization; gender; law; civil 

rights; nationalism; governance; Thai society and the world 
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2100 101 กฎหมายที่จําเปนในชีวิตประจําวันสําหรับพลเมือง 
(Important Laws in Daily Life for a Civilian) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย ระบบกฎหมาย กฎหมายลักษณะบุคคล สิทธิ กฎหมายวา

ดวยนิติกรรม กฎหมายทรัพยและทรัพยสิน กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด กฎหมายลักษณะ
ครอบครัว เอกเทศสัญญาในชีวิตประจําวัน กฎหมายอาญา กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง การ
ระงับขอพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย   

Introduction to law; legal systems; law on person, rights; law on juristic acts, 
law on things and property; law on obligations; law on wrongful acts; law on family; 
specific contracts in daily life; criminal law; constitutional law and administrative law; 
dispute resolution and Thai justice system 

 
2300 113 ความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียน (Thai-ASEAN Relations) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การกอตั้งอาเซียน โครงสรางของอาเซียน วิถีอาเซียน การพัฒนากลไกความรวมมือในดาน

การเมืองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ขอริเริ่มประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการสูประชาคมอาเซียน ผลของ
ประชาคมอาเซียนตอประเทศไทย 

Formation of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) structure of 
theAssociation; ASEAN way; development of political, economic, social and cultural 
cooperative mechanisms; initiatives on ASEAN community; ASEAN Economic Community-
AEC,  ASEAN Political-Security Community-APSC, ASEAN Socio-Cultural Community- ASCC 
Integration to ASEAN Community; effecting of ASEAN Community on Thailand 
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3. กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และการจัดการ 
 ก. กลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม 

1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต (Health Care and Life Skills) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สุขภาพและปญหาสุขภาพในสังคมไทย การดูแลและการสงเสริมสุขภาพบุคคล การออกกําลัง

กาย อารมณและการจัดการอารมณ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ ภัยทางเพศและ
การปองกันภัยทางเพศ ทักษะชีวิตที่จําเปนเพ่ือดํารงชีวิต พฤติกรรมการใชยาในสังคมไทย การใชยาใน
ชีวิตประจําวัน การบริโภคอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร ความรอนและพลังงานของรางกาย 
วิทยาศาสตรการมีความสุขในชีวิต  

Health and health problems in Thai society; health care and health 
promotion; exercise; emotion and emotional management; sexual risk behavior and sexual 
transmitted disease, sexual danger and prevention; important life skill for living; behavior 
of drug consumption in Thai society; drug consumption; food consumption for health; 
food safety; heat and body energy, sciences of happiness in life 

 
1100 147 สิ่งแวดลอมกับชีวิต (Environment and Life) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนวคิดดานสิ่งแวดลอม   การสืบคนหาขอมูลสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พลังงาน และพลังงานทดแทน มลพิษและสารพิษอันตรายในชีวิตประจําวัน สภาวะโลกรอน   
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  บทบาทเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดลอม  โครงงาน 
จิตอาสาสรางสํานึกสิ่งแวดลอม และกิจกรรม 

Concepts of environment; search for environment information; ecosystems 
and biodiversity; energy and sustainable energy; pollutants and hazardous waste in life; 
climate change; environmental management and sustainable development; roles of youth 
in environmental management, environmental volunteer project and activities 
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 ข. กลุมเทคโนโลยีและการจัดการ  
กลุมวิชาบังคับ 

1700 104 การเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูเบื้องตนในการทําธุรกิจ คุณลักษณะของผูประกอบการ การทําแผนธุรกิจ   

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การตลาดออนไลน การสรางธุรกิจ การวิเคราะหธุรกิจ การจัดการธุรกิจ  
การวางแผนดานการเงิน การจัดทําบัญชีเบื้องตน การรูจักวิเคราะหตนเอง และทําธุรกิจอยางพอเพียง 

Basic knowledge of business; characteristics of entrepreneurs; business plan;  
e-commerce; on-line marketing; business establishment; business analysis; business 
management; financial planning; fundamental accounting; self-analysis; sufficiency base 
business operation 

 
1703 110 ทักษะชวีิตทางการเงิน (Financial Life Skills) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายและความสําคญัของการบริหารการเงินสวนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงิน

สวนบุคคล ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการพัฒนาอาชีพ  
การจัดการหนี้สิน การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผน
ภาษี การวางแผนเพ่ือ การเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคล 

Meaning and importance of personal financial management, personal financial 
planning process, economic system, sufficiency economy, application in daily life and 
career development; debt management, investment planning, insurance planning, risk 
management, tax planning, planning for retirement, developing the quality of personal life  

 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง โลกาภิวัตนกับเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภาครัฐ  

กับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิต การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธเศรษฐศาสตร การผลิตและการกระจายผลผลิต
ภายใตบริบทเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร การพัฒนาอยางยั่งยืน 

Principles and concept of Sufficiency Economy; globalization and Sufficiency 
Economy; roles of government in development according to Sufficiency Economy 
guideline; way of life; the application of Sufficiency Economy; knowledge management; 
human resource development; Sufficiency Economy and  Buddhist Economics; production 
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and distribution of products under Sufficiency Economy and Buddhist Economics context; 
sustainable development  

 
4. กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  

1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความเขาใจปญหาสังคม  การเปนผูเปลี่ยนแปลงสังคม การสรางมูลคาใหแกสินคา การสราง

นวัตกรรมโดยชุมชน เครือขายความรวมมือ การสรางนวัตกรรมจากงานวิจัย การสรางนวัตกรรมทางสังคม 
การพัฒนาสังคม กิจการเพ่ือสังคม หรือธุรกิจเพ่ือสังคม การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจชุมชน  

Understanding of social problems; being an agent for social change; creating 
added value to products; innovation from community; networking; innovation from 
research; social innovation; social development; social enterprise; strengthening small and 
micro community enterprise 

 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนวคิด พัฒนาการ และความสัมพันธระหวาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย 

พลวัตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตทางเศรษฐกิจไทย วิกฤตการณทางเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร และยูโรโซน 
นโยบายประชานิยม พลวัตการเมืองไทย ชาตินิยม รัฐประหาร การเมืองประชานิยม พลวัตสังคมไทย  
การทองในวัยเรียน และการอยูกอนแตงของนักศึกษา เพศวิถี ศัลยกรรม พลวัตทางวัฒนธรรมของไทย  
การแตงกาย การคลั่งดารา นักรองเกาหลี โทรศัพทมือถือ และเทคโนโลยีตางๆ  

Concepts, development and relationship between Thai politics, economics, 
society and culture; dynamics of Thai economics; Thai economic crisis, hamburger and 
Eurozone crisis, populism economy:  dynamics of Thai politics; nationalism: coup d'état:  
populism politics:  dynamics of Thai society; teen mom and cohabitation; gender plastic 
surgery: dynamics of Thai culture; clothing; Korean idol mania; mobile phone and 
technology 
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1446 101 ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การสํารวจตัวเอง รูจักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน การคิดวิเคราะหดวยเหตุผล ความ

เขาใจในชีวิต   ศิลปะการสื่อสาร  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม การพัฒนา
บุคลิกภาพและมารยาทสังคม กระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

Self exploration;  knowing yourself through others’ perspectives;  logical 
analysis;  understanding of life;  communication;  roles and responsibilities to the family 
and society;  personality;  development and social etiquette;  efficient and happy work 
process  

 
1447 103 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญของการรูเทาทันสื่อในบริบทสังคมขอมูลขาวสาร ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและ

องคประกอบการวิเคราะหสื่อ หลักการรับและเขาถึงขอมูลขาวสารจากสื่อ หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่กอโทษตอ
ตนเองและสังคม ในรูปแบบตางๆ 

Importance of media literacy in the context of information-driven society; 
impacts of media; skills and components of media analysis; principles and access of 
information; avoidance of media with negative impacts on self and society 

 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 101 ชวีวิทยา 1 (Biology I) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความคิดรวบยอดทางชีววิทยา กําเนิดและธรรมชาติของชีวิต รากศัพทภาษากรีกและภาษา

ละตินทางชีววิทยา  เซลล เคมีของชีวิต องคประกอบและหนาที่ของเซลล เซลลโปรคาริโอตและเซลล 
ยูคาริโอต  การหายใจของเซลล  การสังเคราะหดวยแสง  ความสืบเนื่องของชีวิต ไมโตซีสและไมโอซีส  
การถายทอดทางพันธุกรรม โครงสรางและหนาที่ของดีเอ็นเอ การแสดงออกและการควบคุมการแสดงออก
ของยีน  ทฤษฎีและหลักฐานทางวิวัฒนาการ กลไกววิัฒนาการ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 

Concepts in biology, origin and nature of life, Greek and Latin roots in biology;  
cells, chemistry of life, cell structures and functions, prokaryotic and eukaryotic cells;  
cellular respiration;  photosynthesis;  perpetuation of life, mitosis and meiosis, pattern of 
inheritance, DNA structure and function, expression and regulation of gene;  evolution 
theory and evidence, mechanism of evolution;  biodiversity 
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1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory I) 1(0-3-0) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1101 101 ชีววิทยา 1 (ยกเวนเคยเรียน

วิชานีม้ากอน) 
 

การใชกลองจุลทรรศน  เซลลพืช เซลลสัตวและคุณสมบัติของเยื่อหุมเซลล  กระบวนการ
สังเคราะหแสง  การหายใจของเซลล  การแบงเซลลแบบไมโทซีส  การแบงเซลลแบบไมโอซีส  พันธุศาสตร  
มอเนอรา โปรตีสตา และฟงไจ  อาณาจักรพืช  อาณาจักรสัตว 

Using of microscope;  plant cells, animal cells and membrane properties;   
photosynthesis;  cellular respiration;  mitosis;  meiosis;  genetics;  Monera, Protista and 
Fungi;  Plantae;  Animalia 

 
1101 103 ชวีวิทยา 2 (Biology II) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 101  ชีววิทยา 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เซลลและเนื้อเยื่อพืช  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช  การทํางานของพืช  เซลลและ

เนื้อเยื่อสัตว  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว  พฤติกรรมและการสื่อสารในสัตว  ปฏิสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม 

Plant cells and tissues;  plant morphology and anatomy;  plant function;  animal 
cells and tissues;  animal anatomy and physiology;  animal behavior and animal 
communication;  interaction between organisms and environment 

 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biology Laboratory II) 1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1101 103 ชีววิทยา 2 (ยกเวนเคยเรียน

วิชานี้มากอน) 
 

เซลลและเนื้อเยื่อพืช  สัณฐานวิทยาของพืช  กายวิภาคของพืช  การทํางานของพืช  เซลล
สัตวและเนื้อเยื่อสัตว  สรีรวิทยาของสัตว  โครงสรางภายนอกและภายในของกบ  ระบบประสาทและ
อวัยวะรับความรูสึก  การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว  นิเวศวิทยา 

Plant cells and tissues;  plant morphology;  plant anatomy;  plant function;  
animal cells and tissues;  animal physiology;  external and internal structures of frog;  
nervous system and sense organ;  reproduction and development of animal;  ecology 
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1101 200 ชีวเคมี (Biochemistry) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป หรือ 

1102 110 เคมีอินทรีย  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โครงสราง คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ และหนาที่ของชีวโมเลกุล  คารโบไฮเดรต 

โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิค เอนไซม และโคแฟคเตอร  พลังงานของเซลล  เมแทบอลิซึมเบื้องตนของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลีอิค  การแสดงออกของยีนและการควบคุม 

Structures, physical and biological properties and functions of biomolecules, 
carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids, enzymes and cofactors;  cell bioenergetics;  
introduction to metabolism of carbohydrates,  proteins, lipids, nucleic acids;  gene 
expression and regulation  

 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคม ี(Biochemistry Laboratory) 1(0-3-1) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1101 200 ชีวเคมี (ยกเวนเคยเรียนวิชา

นีม้ากอน) 
 

การวิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณของคารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และเอนไซม  
Qualitative and quantitative analysis of carbohydrates, proteins, lipids and 

enzymes 
 

1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 105 ชีววิทยาท่ัวไป หรือ  

1101 103 ชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติของพันธุศาสตร  โครโมโซมและยีน  การแบงเซลลและสืบพันธุของเซลล การถายทอด

ลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล  ปฏิสัมพันธของยีนและความผันแปรของอัตราสวนลูกรุนที่ 2  
ความนาจะเปนและการทดสอบไคสแควร  มัลติเปลแอลลีลและพันธุกรรมของหมูเลือดมนุษย  การกลาย
พันธุของยีนและความผิดปกติของโครโมโซม  ลิงเกจและรีคอมบิเนชัน  ผลกระทบจากแมและการถายทอด
ลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมดวยยีนในไซโตพลาสซึม  การกําหนดเพศในสิ่งมีชีวิตและการถายทอด
ลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมดวยยีนบนโครโมโซมเพศ  การถายทอดลักษณะเชิงปริมาณ  พันธุศาสตร
ประชากร  สารพันธุกรรม  การแสดงออกและการควบคุมการทํางานของยีน  วิทยาการความรูที่ทันสมัยทาง
พันธุศาสตร 

History of genetics;  chromosome and gene;  cell division and cell 
reproduction;   Mendelian genetics;  gene interaction and variation of F2 offspring;  
probability and Chi-square test;  multiple alleles and genetics of human blood group;  
gene mutation and chromosome aberration;  linkage and recombination;  maternal effect 
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and cytoplasmic inheritance;  sex determination and sex-linked gene inheritance;  
quantitative inheritance;  population genetics;   genetic materials;  gene expression and 
gene regulation;  current topics in genetics 

 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน (Introduction to Genetics Laboratory) 1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 105 ชีววิทยาท่ัวไป หรือ  
1101 103 ชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน (ยกเวน
เคยเรียนวิชานีม้ากอน) 

 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในแมลงหวี ่ การแบงเซลลแบบไมโตซีสและไมโอซีส 
ความนาจะเปนและการทดสอบไคสแควร  ลักษณะพันธุกรรมเชิงปริมาณ พันธุศาสตรประชากร พันธุศาสตร
ของหมูเลือดมนุษย  การตรวจหาบารบอดี  การศึกษาโครโมโซมของมนุษย  การจัดเรียงคาริโอไทปและโรค
พันธุกรรม 

Transmission of heredity characteristic in fruit fly;  mitotic and meiotic cell 
divisions;  probability and Chi-square test;  quantitative inheritance;  population genetics;  
genetics of human blood group;  Barr body identification;  human chromosome study;  
karyotyping and genetic diseases 

 
1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องตน (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยาเบื้องตน  2  และ 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องตน 
2  

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการดานจุลชีววิทยา  การเพาะเลี้ยงและการเจริญของจุลินทรีย  การจัดจําแนกและการ

จัดหมวดหมู  การเพ่ิมจํานวน  เมแทบอลิซึม  การควบคุมจุลินทรีย  พันธุศาสตรของจุลินทรียและพันธุ
วิศวกรรม  โรคติดเชื้อและภูมิคุมกัน  จุลชีววิทยาดานการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดลอม 

Principles in microbiology;  cultivation and growth of microorganism;  
identification and classification;  reproduction;  metabolism;  control of microorganism;  
genetics of microorganism and genetic engineering;  infectious disease and immunity;  
microbiology in agriculture, food, industry and environment 
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1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องตน  
(Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องตน (ยกเวน

เคยเรียนวิชานี้มากอน) 
 

ขอปฏิบัติและความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางดานจุลชีววิทยา  สวนประกอบและการใช
งานกลองจุลทรรศน  การยอมสีแบคทีเรีย  เทคนิคการเพาะเลี้ยงและแยกเชื้อจุลินทรียใหบริสุทธิ ์  
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  การทําใหปลอดเชื้อและการควบคุมเชื้อจุลินทรีย  สัณฐานวิทยาของฟงไจ   
การจัดจําแนกชนิดแบคทีเรีย  การวิเคราะหคุณภาพน้ําดวยวิธีทางจุลชีววิทยา  

Practices and safety in microbiological laboratory;  parts and operation of 
microscope;  bacterial staining;  microbial cultivation and purification techniques;  
preparation of culture media;  sterilization and control of microorganism;  fungal 
morphology;  bacterial identification;  water quality analysis by microbiological method 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
อะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหวางโมเลกุล  โมล ความเขมขนและปริมาณ

สัมพันธ  อุณหพลศาสตรเคม ี จลพลศาสตรเคมี  ของแข็ง  ของเหลวและแกส การเปลี่ยนวัฏภาค 
สารละลายและสมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย  กรด-เบสและสมดุลกรด-เบส  
เคมีไฟฟา  เคมีอินทรีย  นิวเคลียรเคมี 

Atoms and periodic table;  chemical bonds and intermolecular forces;  moles, 
concentration and stoichiometry;  thermochemistry;  chemical kinetics;  solid,  liquids and 
gases, phase changes, solutions and their properties;  chemical and solubility equilibrium;  
acid-base and equilibrium;  electrochemistry;  organic chemistry;  nuclear chemistry 

 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1102 104 เคมีทั่วไป (ยกเวนเคยเรียน

วิชานี้มากอน) 
 

ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ  เทอรโมไดนามิกส  สมบัติคอลลิเกทีฟ   สมดุลเคม ี  
การไทเทรตกรด-เบส  ความวองไวของโลหะ  เคมีไฟฟา  การวิเคราะหคุณภาพน้ํา สารประกอบ
ไฮโดรคารบอน 

Chemical reactions and stoichiometry;  thermodynamics;  colligative 
properties;  chemical equilibrium;  acid-base titration;  reactivity of metals;  
electrochemistry;  water quality analysis;  hydrocarbon compounds 
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1102 110 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104  เคมีทั่วไป หรือ 1102 107 

เคมี สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พันธะเคม ี ความเปนกรดของสารอินทรีย ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน  สเตอริโอเคมี  อัลคิลเฮไลด  อัลกอฮอล  ฟนอล  อีเทอร  อัลดีไฮด  คโีตน   
กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธเอมีน  สารชีวโมเลกุล 

Chemical bonding;  acidity of organic compounds;  chemical reactions of 
organic compounds;  hydrocarbons compounds;  stereochemistry;  alkyl halides;  alcohols,  
phenol;  ethers;  aldehydes;  ketones;  carboxylic acids and derivatives;  amines;  
biomolecules 

 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1102 110 เคมีอินทรีย หรือ  

1102 112 เคมีอินทรีย สําหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร (ยกเวนเคยเรียนวิชา 
1102 110 หรือ 1102 112 มากอน) 

 

เทคนิคพ้ืนฐานในการแยกสารอินทรีย  การทําใหสารอินทรียบริสุทธิ์  สมบัตทิางกายภาพและ
เคมีของสารอินทรีย 

Basic techniques in organic compound separation;  purification of organic 
compounds;  physical and chemical properties of organic compounds 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พ้ืนฐานดานกลศาสตร กลศาสตรของของไหล ความรอน  ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่น เสียง  

ทัศนศาสตร 
Basics of mechanics; fluid mechanics; heat; electricity and magnetism; waves, 

sound; optics 
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1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร  
(Physics Laboratory for Science Students) 

1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1103 104 ฟสิกสสําหรับนักศึกษา

วิทยาศาสตร (ยกเวนเคยเรียนวิชานี้มา
กอน) 

 

ไฟฟาและแมเหล็ก  วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ  อิเล็กทรอนิกส  ทัศนศาสตร 
Electricity and magnetism;  DC and AC circuits;  electronics;  optics 
 

1104 101 คณิตศาสตรทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เซต  ตรรกศาสตรและวิธีการพิสูจน  เรขาคณติวิเคราะหในระนาบ  เมทริกซและระบบ

สมการเชิงเสน  กําหนดการเชิงเสน  ความนาจะเปนขั้นแนะนํา  ฟงกชันและกราฟ  อนุพันธและอินทิกรัล
ของฟงกชันหนึ่งตวัแปรและการประยุกต  ฟงกชันหลายตัวแปรและอนุพันธยอย 

Sets;  logic and methods of proof;  plane analytic geometry;  matrices and 
systems of linear equations;  linear programming; introduction to probability;  functions 
and graphs; derivatives and integrals of functions of one variable and applications;  
functions of several variables and partial derivatives 

 
1104 141 สถิติเบื้องตน (Elementary Statistics) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
วิธีเชิงสถิติและการวิเคราะหขอมูล  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  

ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมไมตอเนื่อง  การแจกแจงทวินาม  
การแจกแจงปวสซอง  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมตอเนื่อง  การแจกแจงปกติ  การแจกแจง
แบบท ี การแจกแจงไคกําลังสอง  การแจกแจงแบบเอฟ  การสุมตัวอยาง  การประมาณคาพารามิเตอร  
การทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย 

Statistical method and data analysis;  measures of central tendency;  
measures of dispersion;  probability;  random variables;  probability distribution of discrete 
random variables;  binomial distribution;  Poisson distribution;  probability distribution of 
continuous random variables;  normal distribution;  t distribution;  chi-square distribution;  
f distribution; sampling;  estimation of parameters;  testing of hypothesis;  simple 
regression analysis 
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2. กลุมวิชาแกน     จํานวน     18 หนวยกิต 
1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1 (Agricultural Field Work I) 1(0-6-0)  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
การเลือกใชอุปกรณการปลูกอยางถูกตอง  การเตรียมวัสดุเพาะกลา  การเตรียมแปลง เตรียม

หลุมปลูกพืช การเพาะกลา ยายกลา การยายปลูก  การจัดการปุยและศัตรูพืช  การใหน้ําแบบตาง ๆ   
การดูแลพืชปลูกในแปลง ในโรงเรือนควบคุมสภาพแวดลอม การตัดแตงก่ิง พืชผัก ไมดอก และไมผล  
การเก็บเก่ียวพืชไร และพืชสวน การเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน 

Equipment selection;  potting media;  land preparation for crops and 
horticulture;  seedling cultivation;  transplanting;  fertilizer and pest managements;  
irrigation;  growing plant in the greenhouse management;  pruning flower, vegetable, and 
fruit;  harvesting crops and horticulture;  learning the local culture 

 
1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 (Agricultural Field Work II) 1(0-6-0)  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2  
สัตวเศรษฐกิจชนิดตางๆ  พื้นฐานการดูแลและการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เครื่องมือและ

เทคโนโลยีในการผลิตสัตวเศรษฐกิจ  การจัดการฟารมสัตวเศรษฐกิจที่ถูกสุขลักษณะ  การทํางานเปนทีม
และความมีวินัยในการทํางานดานการเกษตร 

Livestock animals;  principle of livestock production and management;  tools 
and technology for raising of livestock animals;  hygienic livestock farm management;  
teamwork and discipline to work in the agricultural field 

 
1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 (Fundamentals of Agriculture I) 2(2-0-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1  
การจําแนกกลุมพืชไรและพืชสวน  การขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ   

การเขตกรรม  การจัดการดินและน้ํา  การปลูกแฝกเพ่ือการอนุรักษดิน  การจัดการธาตุอาหารพืช   
จุลภูมิอากาศ  การจัดการศัตรูพืช  การจัดการกอนและหลังการเก็บเก่ียว  การจัดการผลิตพืชตามมาตรฐาน
การเกษตรที่ดี  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทคโนโลยีสมัยใหมกับการผลิตพืช 

Classification of agronomic and horticultural crops;  sexual and asexual 
propagation;  cultural practices;  soil and water management;  vetiver grass for soil 
conservation;   plant nutrition management;  microclimate;  pest management;  pre-
harvest and post-harvest management;  production management of crops based on good 
agricultural practices (GAP);  concept of sufficiency economy;  new technologies for crop 
production 
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1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 (Fundamentals of Agriculture II) 2(2-0-4)  
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสัมพันธของวิทยาศาสตรกับการเกษตร  ขอมูลและสารสนเทศการตลาดดานการเกษตร   

การผลิตสัตวและประมง  อุตสาหกรรมการเกษตร 
Relationship between science and agriculture;  agricultural marketing 

information;   principles of livestock and fisheries production;  agro-industry 
 

1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
(Agricultural and Agro-industrial Economics) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เศรษฐศาสตรเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หลักการทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร การประยุกต

ที่เหมาะสมกับเนื้อหาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร ปจจัยดาน
ปริมาณ ความตองการ และตลาดสินคา สหกรณการเกษตร และบทบาทอุตสาหกรรมเกษตรตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

Agriculture and Agro-Industrial conomics;  principle of conomics theory;  
applications that suitable the content of agricultural and agro-industry;  allocation of 
resources;  factors of demand, supply and market products;  agriculture cooperative and role 
of industry agriculture which is resulted in order to economy development 

 
1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อการจัดการและพัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

(New Theory Agriculture for Farm Management and Economic 
Development) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจัดการฟารมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมและพัฒนากลยุทธในการวางแผน  การพัฒนา

พ้ืนที่ฟารม  การใชทรัพยากรปจจัยการผลิต  การจัดการงบประมาณและบัญชีฟารม  การประเมินและ 
การจัดการความเสี่ยงฟารม  ปญหาขอจํากัดสําหรับของการจัดการฟารมเศรษฐกิจ  

Strategic management and development based on New theory Agriculture in 
planning farm layout;  use of production factor resources;  farm budgets and accounting;  
farming risk assessment and management;  farming problems and limitations;  economic 
farming management and development 
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1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร (Principles of Agricultural Extension) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สภาพพื้นฐานของสังคมเกษตร  การพัฒนาการเกษตร  กลยุทธ หลักการ ปรัชญาและกลยุทธ

ในการสงเสริมการเกษตร วิธีการสงเสริมการเกษตร การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่องานสงเสริมการเกษตร   
การติดตอสื่อสารทางการเกษตร  การวางแผนงานสงเสริมการเกษตร  การประเมินผลงานสงเสริม
การเกษตร  การติดตามประเมินผลงานสงเสริมการเกษตร 

Context descriptions of the agricultural community;  agricultural development;  
agricultural strategies and principles;  philosophy and strategies in agricultural extension;  
agriculture data collection for agricultural extension;  establishment of agricultural 
communications;  plans of agricultural extension;  evaluation of agricultural extension;  
monitor of agricultural extension 

 
1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายใน ชนิด และสวนประกอบของเครื่องยนต ระบบ

การจุดระเบิด การจายน้ํามัน เชื้อเพลิง การระบายความรอน การดูแลบํารุงรักษา ตลอดจนการศกึษา
รายละเอียดเก่ียวกับชนิดของแทรคเตอร เครื่องทุนแรง เครื่องมือ ทางการเกษตรที่ใชกับแทรคเตอร การ
ปฏิบัติงาน การใชงานของแทรคเตอร และชนิดของอุปกรณเครื่องมือเก่ียวของกับการเกษตรที่จําเปน 

Principles 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 and their operation;  other 
agricultural implements 
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3 กลุมวิชาชีพ     ไมนอยกวา   48 หนวยกิต 
วิชาเอกพืชไร แผนสหกิจศึกษา 
 3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ      จํานวน    28 หนวยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและการใชประโยชนทรัพยากรดิน  การกอกําเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน  

สมบัติทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพของดิน  การจําแนกประเภทและการสํารวจดิน  สิ่งมีชีวิตในดินและ 
ความอุดมสมบูรณของดิน  ปุยและการใชปุย  การอนุรักษดิน  มลพิษของดินและการจัดการ 

Importance and utilization of soil resource;  soil genesis and morphology;  
physicochemical and biological soil properties;  classification and soil survey;  soil 
organisms and soil fertility;  fertilizer and fertilizer use;  soil conservation;  soil pollution 
and management 

 
1201 240 พืชไรเศรษฐกิจ (Economic Field Crops) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย แหลงปลูก สถานการณการผลิตใน

ปจจุบัน และแนวโนมการผลิตในอนาคต การจําแนกชนิด การใชประโยชน ปญหาในการผลิตและแนวทาง
ในการแกไขของธัญพืช  พืชหัว  พืชวงศถั่ว  พืชน้ํามัน  พืชเสนใย  พืชอุตสาหกรรม  พืชพลังงานและพืช
อาหารสัตว 

Importance of field crops in global and national levels, locations, production 
today contexts and future trends, kinds of crops, utilization, production problems and 
suggestions for improvement of cereal crops;  tuber crops;  grain legumes;  oil crops;  fiber 
crops;  industrial crops;  energy crops and forage crops 

 
1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืช  จุลอุตุนิยมวิทยาของกลุมพืช  การแขงขันระหวางพืช  

อัตราการเจริญเติบโตของกลุมพืช  การกระจายคารโบไฮเดรตสูผลิตผล  การวิเคราะหองคประกอบผลผลิต 
Analysis of plant growth;  microclimate in plant communities;  competition 

among plants;  plants’ rates of growth;  distribution of carbohydrates into products;  
analysis of product components 
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1201 330 การปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน (Introduction to Plant Breeding) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน   
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญในการปรับปรุงพันธุพืช  ประวัติการปรับปรุงพันธุพืช  การประยุกตใชความรูทาง 

พันธุศาสตรเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช  วิธีการคัดเลือกพันธุพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม  การปรับปรุงพันธุ
ลูกผสม  การปรับปรุงประชากรพืช  เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช  การขยายพันธุและการ
เก็บรักษาพันธุ 

Importance of improvement of major crop species;  history of important 
breeding developing methods;  applications of genetic principles by means of plant 
breeding procedures;  methods of selection for self-and-cross-pollinated crops;  hybrid 
breeding method;  plant population improvement;  biotechnology for plant breeding;  
propagation and conservation 

 
1201 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  

(Statistical Methods for Agricultural Research) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 141 สถิติเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายระเบียบวิธีการวิจัย  หลักการวิจัย  หลักการวางแผนการทดลอง  การวางแผน

การทดลองและการวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลองที่มีการศึกษา 1 ปจจัยและมากกวา 1 ปจจัยข้ึน
ไป การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย  การแปลผล  การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย 

Definitions of research methodology;  principles of research;  principles of 
experimental designs;  experimental designs and analysis of variance for one and more 
than one factors;  mean differential tests;  interpretation;  simple linear regression and 
correlation 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การพัฒนาของเมล็ดพันธุ  องคประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ  การงอกของเมล็ดพันธุ   

การพักตัวของเมล็ดพันธุ  ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุ  การเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ  การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ  การรับรองเมล็ดพันธุ  อุตสาหกรรมและมาตรฐานเมล็ด
พันธุ 

Seed development;  seed components and properties;  seed germination;  
seed dormancy;  seed vigor and deterioration;  seed production;  seed storage;  seed 
quality control;  seed certification;  seed industry and seed standards 
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1201 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การคนควา การวิเคราะห การสังเคราะห การเขียน การอภิปราย และการเสนอแนวคิด

ทางดานพืชไร 
Research, analysis, synthesis, writing, discussion and idea expressions in 

agronomy 
 

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 

1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พ้ืนฐานเก่ียวกับแมลง  ความสําคัญของแมลง  สัณฐานวิทยาภายนอก  สรีรวิทยาของแมลง 

การเจริญเติบโต  พฤติกรรมของแมลง  การจําแนกแมลง  การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชวิธีกล  
การเขตกรรม โดยใชพันธุศาสตร การปองกันกําจัดโดยชีววิธ ีสารฆาแมลง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน  ประโยชนของแมลง  แมลงศตัรูพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ 

Fundamentals of entomology;  insect importance;  insect morphology;  insect 
physiology;  insect development;  insect behavior;  insect systematics;  insect pest control, 
physical control, cultural control, genetic control, biological control, insecticide control, 
integrated insect control;  beneficial insects;  economic entomology 

 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูทั่วไปและประวัติโรคพืช  ปรสิตและเชื้อโรคกลไกการเกิดโรคพืช  อาการพืชที่เปนโรค  

สรีรวิทยาของพืชเปนโรค  อิทธิพลสภาพแวดลอมที่มีตอพืช  กลไกการปองกันโรคของพืชพันธุศาสตรที่
เก่ียวของกับพืชและเชื้อโรค  โรคเกิดจากแบคทีเรีย  โรคเกิดจากเชื้อรา  โรคเกิดจากไวรัส ไวรอยดและ 
ไฟโตพลาสมา  โรคจากไสเดือนฝอย  การควบคุมโรคพืช 

Introduction and history of plant pathology;  parasites and pathogens;  
mechanisms of pathogenesis;  symptoms of plant disease;  physiology of infected plants;  
influence of the environment on plant diseases;  mechanism of plant defense;  genetics of 
plant-pathogen interaction;  bacterial diseases;  fungal diseases;  viral, viroid and 
phytoplasma diseases;  nematode diseases;  plant disease control 
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1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 

1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
น้ํา ความสัมพันธระหวางน้ํากับเซลล การดูดน้ําและลําเลียงน้ําในพืช การคายน้ําและการเปด

ปดปากใบ อิทธิพลของน้ําตอการเจริญเติบโต และใหผลผลิต  ธาตุอาหารพืช ดิน การดูดและการลําเลียง
ธาตุอาหาร ความสัมพันธระหวางความเขมขนธาตุอาหารและผลผลิต  การสังเคราะหดวยแสง คลอโลพ
ลาสต พลังงานแสง คลอโรฟลล ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง วัฎจักรคาลวิน กระบวนการ 
โฟโตเรสไพเรชัน พืช C-4 และ พืช CAM  การขนสงสารอินทรียในโฟลเอม โครงสรางของโฟลเอมและ
ของเหลวในโฟลเอม แบบแผนการขนสงในโฟลเอม การขนสงอาหารเขาสูโฟลเอมและออกจากโฟลเอม 
กลไกการลําเลียงในโฟลเอม  ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  การออกดอก การติดผล  
การหายใจ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเครบส การถายทอดอิเลคตรอน  การสุกและการวายของผลไม  

Water, relationship between water and plant cell, water uptake and transport 
in plant, transpiration, influence of water on plant growth and yield;  plant nutrients, soil, 
nutrient uptake and translocation, relationship between nutrient concentration and yield;  
photosynthesis, chloroplast, light energy, chlorophyll, light reaction, Calvin cycle, 
Photorespiration, C4 and CAM plants;  phloem translocation, phloem structure and 
phloem sap, patterns of phloem translocation, phloem loading and unloading, mechanism 
of phloem translocation;  plant hormones and growth regulators;  flowering, fruiting;  
respiration, Glycolysis, Kreb’s cycle, electron transport chain;  ripening and senescence of 
fruit 

 
 3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา   13 หนวยกิต 

1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจัดองคกรธุรกิจเกษตร  การวางแผนทางดานการผลิตทางการเกษตร  การตลาดสินคา

เกษตรควบคูกันกับการสรางผูประกอบการดานธุรกิจเกษตรรายใหม  ขอตกลงกฎหมายการคา  การลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Agricultural enterprises;  planning of agricultural production;  agricultural 
marketing in paralle to build up new entrepreneur;  trade agreement;  tariff trade barriers 
including trade investment, both domestic and international business 
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1201 200 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติและความสําคัญ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  การปลูกและการดูแลรักษายาง  โรค

และศัตรูยาง  การขยายพันธุยางพารา  การกรีดยาง  การผลิตและการจัดเกรดยางแผนและยางแทง  การ
ทดสอบสมบัติของยางดิบ  ยางธรรมชาติเกรดพิเศษ  การตลาดยางพารา 

History and importance;  plant physiology;  establishment and management of 
a rubber plantation;  diseases and pests of rubber;  rubber reproduction;  latex tapping;  
production and classification of latex sheet and block latex;  testing of raw natural latex;  
special grades of natural latex;  latex and rubber marketing 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
วิวัฒนาการความอุดมสมบูรณของดิน  ดินและปจจัยควบคุมการเจริญเติบโตพืช  ธาตุอาหาร

พืช  ธาตุอาหารหลักในดิน ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารพืช  ปุย  การประเมินระดับธาตุอาหารพืชใน
ดิน  ความอุดมสมบูรณของดินกับเกษตรอินทรีย 

Soil fertility history;  soil and factors controlling plant growth;  plant nutrients;  
soil macronutrients, micronutrients and trace elements;  fertilizer;  assessing plant 
nutrients in soil;  soil fertility and organic agriculture 

 
1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  

1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม  ยีนและโครโมโซม  จีโนมพืช  การแสดงออกของยีน  

เทคโนโลยีรีคอมบีแนนตดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรมในพืช  พืชจําลองพันธุและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เทคโนโลยีพีซีอาร  เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ  การประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอในการปรับปรุง
พันธุพืช 

Structure and functions of genetic materials;  genes and chromosomes;  plant 
genomes;  gene expression;  recombinant DNA technology;  plant genetic engineering;  
transgenic plants and biosafety;  PCR technology;  molecular markers;  application of 
molecular markers for crop improvement 
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1201 341 ธัญพืช (Cereal Crops) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ภาพรวมธัญพืช  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพ้ืนที่ปลูก 

พฤกษศาสตรและการจําแนก สรีรวิทยา วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรู
และการปองกันกําจัด พันธุและการปรับปรุงพันธุ แนวโนมการพัฒนาพันธุและการตลาดในอนาคต  
การใชประโยชน การแปรรูปและมาตรฐานสินคาเกษตรของขาวโพด  ขาวฟาง  ขาว  ขาวสาลแีละ 
ขาวบารเลย 

Overview of cereal crops;  economic importance, origin and distribution, 
botany and classification, physiological aspects, cultivation practices, harvesting, pests and 
pest control, cultivars and breeding techniques, future trends in cereal breeding and 
marketing, utilization, processing and agricultural commodity standards of corn;  sorghum;  
rice;  wheat and barley 

 
1201 342 พืชเสนใย (Fiber Crops) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพ้ืนที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติ

ดูแลรักษา การเก็บเก่ียว โรคแมลงศตัรูและการปองกันกําจัด วิธีการปรับปรุงคณุภาพเสนใย พันธุและการ
ปรับปรุงพันธุ การตลาด การแปรรูป การใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานสินคาเกษตรของ
ฝาย  ปอแกว  ปอกระเจาและปานศรนารายณ 

Economic importance, origin and distribution, cultivation practices, harvesting, 
pests and pest control, methods of fiber quality improvement, cultivars and breeding 
techniques, marketing, processing, industrial uses and agricultural commodity standards of 
cotton;  kenaf;  jute and sisal 

 
1201 343 พืชน้ํามัน (Oil Crops) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ภาพรวมพืชน้ํามัน  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก วิธีการ

ปลูกและการปฏิบัติ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว โรคแมลงศตัรูและการปองกันกําจัด พันธุและการปรับปรุง
พันธุ การตลาด การแปรรูป การใชประโยชนพืชน้ํามันที่สําคญัทางบริโภคและอุตสาหกรรม แนวโนมการ
ผลิตในอนาคตและมาตรฐานสินคาเกษตรของปาลมน้ํามัน  มะพราว  ถั่วเหลือง  ทานตะวัน  งา  ถั่วลิสง
และละหุง 

Overview of oil crops;  economic importance, origin and distribution, cultivation 
and management practices, harvesting, pests and pest control, cultivars and breeding 
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techniques, marketing, processing, utilization of oil crops for consumption and industry, 
future trends in production and agricultural commodity standards of oil palm;  coconut;  
soybean;  sunflower;  sesame;  peanut and castor bean 

 
1201 344 พืชอตุสาหกรรม (Industrial Crops) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพ้ืนที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติ

ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศตัรูและการปองกันกําจัด พันธุและการปรับปรุงพันธุ ปญหาการตลาด 
แนวโนมการตลาดในอนาคต การแปรรูป การใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม และมาตรฐานสินคาเกษตร
ของยางพารา  มันสําปะหลัง  ออย  ยาสูบและสับปะรด 

Economic importance, origin and distribution, cultivation and management 
practices, harvesting, pests and pest control, cultivars and breeding techniques, problems 
of marketing, future trends in marketing, processing, industrial uses and agricultural 
commodity standards of para rubber;  cassava;  sugar cane;  tobacco and pineapple 

 
1201 345 พืชวงศถั่ว (Grain Legumes) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พืชวงศถั่วในวงศยอยตางๆ  พืชวงศถ่ัวที่เปนอาหารมนุษย อาหารสัตว และพืชบํารุงดิน   

ถั่วหลัก (ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วพุม) และถั่วรอง (ถ่ัวพู และถั่วหรั่ง) ในแงสรีรวิทยา  
การเขตกรรม โรคและแมลงศัตรูท่ีสําคัญ การตลาดและมาตรฐานสินคา (ถั่วบางชนิด)  พืชวงศถั่วกับวัฏจักร
ไนโตรเจนและพืชวงศถั่วในระบบการเกษตร 

Legumes in various sub-families;  legumes as human food, as animal feed and 
for soil improvement;  major legumes (peanut, soybean, mung bean, and cowpea) and 
minor legumes (winged bean and Bambara groundnut) in terms of physiology, cultural 
practice, major diseases and insect pests, marketing and commodity standards (selected 
legumes);  legumes and the nitrogen cycle and legumes in agricultural systems 
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1201 352 การวิเคราะหธาตุอาหารพืช (Plant Nutrition Analysis) 3(1-6-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการวิเคราะหธาตุอาหาร  การสุมตัวอยางพืชเพ่ือเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะห 

ธาตุอาหาร  การยอยตัวอยางพืชดวยวิธีเปยกและการเผาเปนเถา  การวิเคราะหธาตุไนโตรเจนในพืชดวย 
วิธีกลั่น การหาปริมาณฟอสฟอรัสในพืชดวยวิธีการเปลี่ยนสี  การวิเคราะหหาปริมาณโพแทสเซียม 
แคลเซียมและแมกนีเซียมในพืชดวยวิธีการเปลงแสงและการดูดกลืนแสง  การใชเครื่องมือในการวิเคราะห
ธาตุอาหารดวยหลักการทางเคมีและฟสิกส  การศกึษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหธาตุอาหารพืชที่มี
หลากหลายวิธแีละการประเมินปริมาณธาตุอาหารในพืช 

Principles of plant analysis;  plant sampling and preparation for analysis;  
digestion with wet oxidation and dry ashing method;  Kjedahl method for nitrogen;  
discoloration for phosphorus;  light emission or absorption for potassium, calcium and 
magnesium;  principle of analytical instruments based on physical and chemical 
characteristics;  comparisons of various plant analytical techniques and evaluation of plant 
nutrient contents 

 
1201 353 มาตรฐานการจัดการระบบและคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

(Standard Management System and Quality for Economic 
Crops Production) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
นโยบายความปลอดภัยอาหาร  มาตรฐานสินคาเกษตร  นิยามและความสําคัญของเกษตรดีที่

เหมาะสมและเกษตรอินทรียสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ  ขอกําหนดและความปลอดภัยสําหรับมาตรฐาน
ตางๆ และการแขงขันทางการคา  การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

Food safety policy, agricultural standards;  definition and importance of Good 
Agricultural Practice and Organic Agriculture for economic crops production;  security 
requirements for other standards and commercial competition policy;  supply chain 
management and logistics of economic crops 

 
1201 451 ความสัมพันธระหวางดินกับพืช (Soil-Plant Relationships) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 312 ความอุดมสมบูรณของดิน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญของสวนประกอบของดินที่มีตอพืช  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่

เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช  น้ําในดิน  ความสัมพันธระหวางดิน – น้ํา – พืช  ดินกับการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 
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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 crop cultivation 

 
1201 452 หลักการวางแผนการใชท่ีดิน (Principles of Land Use Planning) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายและความสําคญัของการวางแผนการใชที่ดิน  ขั้นตอนในการวางแผนการใชที่ดิน   

การจําแนกชนิดท่ีดิน  การประเมินคาที่ดิน  การวิเคราะหความเหมาะสมที่ดิน  คุณภาพที่ดินและสมรรถนะ
ที่ดิน  การใชที่ดิน  สาเหตุการเสื่อมโทรมที่ดินและปญหาการใชที่ดิน  วิธีการประเมินการวางแผนการใช
ที่ดิน 

Definitions and importance of land use planning;  procedures in land use 
planning;  classification of land types;  land valuation;  land suitability analysis;  land 
quality and land capability;  land use;  factors affecting land degradation and land use 
problems;  methods for evaluating land use planning 

 
1201 453 วัชพืชและการควบคุม (Weeds and Weed Control) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจําแนกชนิด การเจริญเติบโต การขยายพันธุและการแพรกระจายพันธุของวัชพืช  

ความสัมพันธระหวางวัชพืชกับพืชปลูกและมนุษย  การแขงขันระหวางพืชปลูกกับวัชพืช  หลักการจัดการ
วัชพืช  การควบคุมวัชพืชดวยวิธีกายภาพ วิธีเขตกรรม วธิีชีวภาพ วิธีกฎหมายและวิธีเคมี  ขอควรระวังใน
การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและผลกระทบตอสภาพแวดลอม  การควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจบางชนิดและ
วัชพืชรายแรงบางชนิด 

Classification, growth, propagation, and distribution of weeds;  weed - crop – 
human relationships;  plant and weeds competition;  principles of weed control;  weed 
control by physical methods, cultural methods, biological methods, legal methods and 
chemical methods;  precautions in herbicide application and their effects on environment;  
weed control in some economic crops and control of some worst weeds 
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1201 454 อตุุนิยมวิทยาเกษตร (Agricultural Meteorology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูพื้นฐานทางดานอุตุนิยมวิทยาการเกษตรเบื้องตน  บรรยากาศโลก  สารประกอบ

อุตุนิยมวิทยา รังสีจากดวงอาทิตย อุณหภูมิ ลม เมฆ การระเหยน้ํา น้ําฟา สมดุลน้ํา  ชนิดและการใช
เครื่องตรวจอากาศ  การประยุกตใชขอมูลภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร  การทําฝนเทียม  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ  การศกึษาดูงาน 

Fundamentals of agricultural meteorology;  global atmosphere;  components 
of meteorology, radiation, temperature, wind, cloud, evaporation, precipitation, water 
balance;  types and application of meteorological instruments;  application of 
meteorological data for agricultural areas;  rainmaking;  climate change and natural 
disasters;  site visit  

 
1201 455 วนเกษตร (Agroforestry) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความเปนมาและหลักการของระบบวนเกษตร  ความเก่ียวเนื่องกับระบบเกษตรยั่งยืน   

เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย  การวิเคราะหเชิงระบบของระบบวนเกษตร  หลักการ
นิเวศวทิยาของระบบวนเกษตรและนิเวศปาไมและความสัมพันธของวนเกษตรกับระบบปาไม  ชนิดพืชและ
คุณลักษณะทีใ่ชในระบบวนเกษตร การแกงแยงและพึ่งพากันของกิจกรรมทางเลือกตางๆ ในระบบวนเกษตร  
ชนิดของระบบวนเกษตร  ความสัมพันธของวนเกษตรกับความเปนอยูของมนุษยและสิ่งแวดลอม  เครื่องมือ 
ปฏิบัติการวิเคราะหโครงการการทําวนเกษตรท้ังระบบในระดับครัวเรือน  ตัวอยางความสําเร็จของวนเกษตร 

Principles and history of agricultural development related to agroforestry;  the 
relation of agroforestry with sustainable agriculture, sufficiency agriculture, mixed farming, 
organic farming, how to use system approach to agroforestry analysis;  principals in 
ecology of agroforestry farming and forestry and the relationship between them, types of 
forest, agroforestry plants and their characteristics; competition and inter-dependence in 
the chosen activities of agroforestry;  types of agroforestry systems;  importance of 
agroforestry to man’s existence and its environment;  tool and equipment analysis;  
analysis of a family agroforestry system project;  success story of agro-forestry 
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1201 456 ระบบการปลูกพืช (Cropping Systems) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ทรัพยากรและปจจัยที่เก่ียวของกับระบบการปลูกพืช  การแขงขันและการพ่ึงพากันในสังคม

พืช  ระบบนิเวศ ระบบการเกษตร และระบบการปลูกพืช  ระบบการปลูกพืชแบบตางๆ  หลักการเลือกใช
และการจัดการระบบการปลูกพืช  การวิเคราะหพ้ืนที่เพื่อจัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมและการประเมิน
คุณคาของระบบการปลูกพืช  การวิจัย การทดสอบ การประเมิน และการถายทอดเก่ียวกับระบบการปลูก
พืช  บทสงทาย 

Resources and factors involving cropping systems;  competition and 
interdependency in crop communities;  ecological systems;  agricultural systems;  cropping 
systems;  major cropping systems;  selection criteria and management of cropping 
systems;  area appraisal for and evaluation of cropping systems;  research, evaluation and 
extension of cropping systems;  epilogue 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการพื้นฐานการจัดการน้ํา  ความสําคัญของน้ําและการจัดการตอระบบการผลิต

การเกษตร  ลักษณะกายภาพของดินท่ีสัมพันธกับน้ํา ทฤษฎีสมดุลของน้ําในดิน วิธีการใหน้ําแกพืชปลูก  
กระบวนการคิดเปนระบบโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหความตองการน้ําของพืชตามสภาพทางกายภาพและ
ปญหาการจัดการน้ําในระดับแปลง  หลักและวิธีการใหน้ําระดับฟารมเกษตรกรและการระบายน้ํา  การ
จัดการน้ําในดินในสภาพพื้นที่อาศัยน้ําฝนระดับแปลงนา 

Principles of water management;  importance of water and water 
management for an agricultural production system;  soil – water relations;  theory of soil 
water balance;  methods of water supply;  the steps towards establishing a water supply 
system based on instrumental analysis of crop water demand and physical characteristics 
together with problems of managing water supply at field area level;  principles and 
practices of agricultural farm water supply and drainage management of ground water in 
rain –fed rice fields 

 
1201 458 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 1 (Selected Topics in Agronomy I) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูหรือเทคโนโลยีทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ในสาขาพืชไร  
Knowledge or modern technology and new developments in field crop 

science 
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1201 459 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 2 (Selected Topics in Agronomy II) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูหรือเทคโนโลยีทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ในสาขาพืชไร การฝกปฏิบัติการเพื่อเสริม

ทักษะความชํานาญ 
Knowledge or advanced technology and development in crop science;   

hands - on practices in laboratory;  and field work to enhance skills and expertise 
 

1201 468 การผลิตและการใชส่ือเพื่องานสงเสริมและเผยแพร 
(Production and Application of Media for Extension Workers) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการใชสื่อประสมประเภทตาง ๆ  องคประกอบทางศิลปะการออกแบบ  สื่อภาพถาย 

กลองและการใชกลองถายภาพ หลักการถายภาพเบ้ืองตน เลนสและอุปกรณถายภาพ  สื่อวิทยุกระจายเสียง  
สื่อวิทยุโทรทัศน 

Principles of various multimedia;  elements of artistic design;  media 
photographs, cameras and using the camera, basic principles of photography, optics and 
imaging devices;  radio and television 

 
1201 483 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การทํางานทดลองหรือสํารวจคนควาทางดานพืชไร โดยมีการวางแผนงานทดลองหรือ

แผนการดําเนินการ การเก็บและบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการเขียนรายงานผลการ
ทดลองหรือสํารวจคนควานั้น 

Experimentation or surveying in agronomy, including experimental design or 
work planning, collecting and recording data, data analysis and results summary and 
report writing 

 
1202 356 แมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สาเหตุการระบาดของแมลง วิธีการจําแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของประเทศไทย 

ชีวประวัติ ลักษณะการเขาทําลายความเสียหาย  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชไร พืชผักและไม
ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  วิธีปองกันกําจัดศัตรูพืช  แมลงที่มีประโยชนในดานเศรษฐกิจ  แมลง
ผสมเกสร  แมลงใหผลิตภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติ 
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Sources of insect pests and their outbreaks, classification and identification of 
important insect pests in Thailand, the biology;  type of damage;  measurement of 
damage in economic terms, 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 (Pest Control) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ชนิดและลักษณะการทําลายของศัตรูพืช  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  การปองกัน

กําจัดแมลงศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆ  การวินิจฉัยโรคพืช  การควบคุมโรคพืช  ความเปนพิษของสารเคมี
ปราบศัตรูพืช  การใชสารเคมีปราบศัตรูพืช  การใชสารควบคมุศัตรูพืชอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

Types of pests and crop destruction;  economic thresholds for insect 
management;  variety of insect pest management;  plant disease diagnosis;  plant disease 
control;  mode of action of pesticides;  application of pesticide;  safe and appropriate use 
of pesticides 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณการผลิตกาแฟของโลก ภูมิภาคอาเซียนและ

ประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟ  ชนิด พันธุและนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ   
การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาตนกาแฟ  การใหปุยกาแฟ   
การตัดแตงกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว   
การแปรรูป   การบริโภค และการใชประโยชน  การตลาดของกาแฟ 

Importance and history of coffee;  situation of coffee production in the world, 
ASEAN and Thailand;  botanical characteristics of coffee;  types, cultivars and growth habit 
of coffee;  propagation and breeding of coffee;  planting and cultural practices for coffee 
trees;  fertilizer application in coffee;  coffee pruning;  control of diseases and insect pests 
of coffee;  harvest and post-harvest practices;  processing;  consumption and utilization;  
coffee marketing 
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1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตวที่สําคัญ  ถิ่นกําเนิด  การปลูกสราง   

การจัดการ  การเก็บเก่ียวและการนําไปใชประโยชน  พันธุและการเลือกพันธุสําหรับการปลูกเพ่ือทําหญา
แหง และหญาหมัก  การวิเคราะหคุณคาทางอาหาร  ความสําคัญของการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว  รูปแบบ
ของทุงหญาเลี้ยงสัตว  ปจจัยการผลิต  ความสัมพันธของการจัดการทุงหญากับสภาพการเจริญเติบโตของ
พืชและความตองการอาหารของสัตว  การจัดการสัตวเขาแทะเล็ม  การใชและการจัดการทุงหญาสําหรับ
สัตวเลี้ยง  การผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

Classification and morphology of the important forage crops;  origin;  methods 
of cultivation;  management;  harvesting and utilization;  breed and selection for hay and 
silage making;  nutritional content evaluation;  importance of pasture management;  types 
of pasture;  factors affecting production;  relationship between pasture management, plant 
growth conditions and livestock demand;  grazing management;  using and managing 
pasture for livestock;  forage seed production  

 
1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเริ่มตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โมเดลและแนวคิดธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต เว็บ และ โมบาย
แพลตฟอรม  การสรางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร เว็บไซต โมบายไซต และ แอพพลิเคชัน  
ระบบการชําระเงินและความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  แนวคิดการประชาสัมพันธ
และการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  การตลาดผานทางกลุมที่มีความสนใจเดียวกัน โมบาย 
และทองถ่ิน  หัวขอทางจริยธรรม สังคม และ การเมือง เก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร   
การบริการและการคาปลีกออนไลน  สื่อและเนื้อหาทางการเกษตรออนไลน  โซเชียลเน็ตเวิรค การประมูล 
และเว็บทา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจสูธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน และการคารวมทางการเกษตร 

Beginning of E-commerce for agriculture;  E-commerce business models and 
concepts for agriculture;  E-commerce infrastructure;  the internet, web and mobile 
platform;  developing an E-commerce for agriculture;  web sites, mobile sites and 
applications;  agriculture E-commerce security and payment systems;  agriculture  
E-commerce marketing and advertising concepts;  social, mobile and local marketing;  
ethical, social and political issues in E-commerce for agriculture;  online retail and services;  
online content and media in agriculture;  social networks, auctions and portals;  B2B  
E-commerce;  supply chain management and collaborative commerce in agriculture 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่องานดานการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการและแนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่  

ระบบซอฟทแวรและฮารดแวร  โครงสรางฐานขอมูลและฐานขอมูล  ลักษณะสัมพันธ  ฟงกชั่นตาง ๆ ของ
ระบบ  การนําเขา  การแกไขและการแปลงขอมูล  การวิเคราะห  การจําลองและการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 

Principles and concepts of geographical information systems;  management of 
spatial data;  GIS software and hardware;  data base structure and relationships;  functions 
of GIS system;  data input;  data correction;  data manipulation;  query and analysis;  
modeling and presentation 

 
1213 454 การวิเคราะหภาพถายระยะไกลเพื่องานดานการเกษตร 

(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural Tasks) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายและการไดมาซึ่งภาพถายระยะไกล  ชนิดตางๆ ของภาพถายระยะไกล ตัวอยาง

การใชประโยชนภาพถายระยะไกล หลักการเบื้องตนของระบบภาพถายระยะไกล การไดมาซึ่งขอมูล 
คุณสมบัติที่สําคัญของดาวเทียม กระบวนการจําแนกภาพถายระยะไกลจากดาวเทียมรายละเอียดตางๆ  
เครื่องมือวิเคราะหและจําแนกขอมูลภาพถายโดยการใชโปรแกรมระบบเปด QGIS และปลั๊กอิน เทคนิคการ
วิเคราะหภาพถายดาวเทียมรวมถึงแหลงขอมูลท่ีใช  การใชประโยชนจากภาพถาย Google Earth  ตัวอยาง
การประยุกตใชงานการเกษตรและสิ่งแวดลอมและงานดานอ่ืนๆ 

Meaning and characteristics of satellite imagery;  the creation of data;  
important properties of satellite;  detailed classification of satellite imagery;  using open - 
sourced QGIS and plug – ins as analytical tools for classifying images to produce data using 
Google Earth images;  examples of applications to agricultural, environmental and other 
tasks 
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2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  7 หนวยกิต 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเตรียมตัวเพ่ือการฝกงานในสถานประกอบการ  การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม   

การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทสังคม  
จริยธรรมวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  อธิบายและ
สรุปผลการศกึษา  โดยสามารถเขียนและนําเสนอผลงานได  ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรมองคกร   
อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  กฎหมายที่เก่ียวของกับแรงงานและ 
สถานประกอบการ 

Student preparation for working in the private sector;  contact and selection 
of suitable workplace;  resume writing and job interview techniques;  personality 
development and social etiquette training;  professional ethics;  basic work skills;  data 
collection and analysis;  interpretation;  discussion;  summary, report writing and 
presentation, organizational culture;  quality control and standardization of production;  
hygiene and safety in the workplace;  labor law and workplace regulations 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูเกี่ยวกับองคกรและโครงสราง  กฎระเบียบ  วัฒนธรรมและภารกิจหลักขององคกร  

การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  กรณีศึกษาที่นาสนใจและเปนประโยชนตอองคกรและนักศึกษา
ผูปฏิบัติงาน  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารเชิงวิชาการ  การนําเสนอผลงาน 

Information about the organization and structure;  rules;  culture and mission;  
assignments and operating;  case studies interesting and useful for both organizations and 
the student;  operating report writing;  academic documents;  presentation 
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3 กลุมวิชาชีพ     ไมนอยกวา   48 หนวยกิต 
วิชาเอกพืชไร แผนปกต ิ
 3.1 กลุมวิชาชีพบังคับ      จํานวน    28 หนวยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและการใชประโยชนทรัพยากรดิน  การกอกําเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน  

สมบัติทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพของดิน  การจําแนกประเภทและการสํารวจดิน  สิ่งมีชีวิตในดินและ 
ความอุดมสมบูรณของดิน  ปุยและการใชปุย  การอนุรักษดิน  มลพิษของดินและการจัดการ 

Importance and utilization of soil resource;  soil genesis and morphology;  
physicochemical and biological soil properties;  classification and soil survey;  soil 
organisms and soil fertility;  fertilizer and fertilizer use;  soil conservation;  soil pollution 
and management 

 
1201 240 พืชไรเศรษฐกิจ (Economic Field Crops) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย แหลงปลูก สถานการณการผลิตใน

ปจจุบัน และแนวโนมการผลิตในอนาคต การจําแนกชนิด การใชประโยชน ปญหาในการผลิตและแนวทาง
ในการแกไขของธัญพืช  พืชหัว  พืชวงศถั่ว  พืชน้ํามัน  พืชเสนใย  พืชอุตสาหกรรม  พืชพลังงานและพืช
อาหารสัตว 

Importance of field crops in global and national levels, locations, production 
today contexts and future trends, kinds of crops, utilization, production problems and 
suggestions for improvement of cereal crops;  tuber crops;  grain legumes;  oil crops;  fiber 
crops;  industrial crops;  energy crops and forage crops 

 
1201 321 สรีรวิทยาของพืชไร (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช   
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืช  จุลอุตุนิยมวิทยาของกลุมพืช  การแขงขันระหวางพืช  

อัตราการเจริญเติบโตของกลุมพืช  การกระจายคารโบไฮเดรตสูผลิตผล  การวิเคราะหองคประกอบผลผลิต 
Analysis of plant growth;  microclimate in plant communities;  competition 

among plants;  plants’ rates of growth;  distribution of carbohydrates into products;  
analysis of product components 
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1201 330 การปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน (Introduction to Plant Breeding) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน   
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญในการปรับปรุงพันธุพืช  ประวัติการปรับปรุงพันธุพืช  การประยุกตใชความรูทาง 

พันธุศาสตรเพ่ือการปรับปรุงพันธุพืช  วิธีการคัดเลือกพันธุพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม  การปรับปรุงพันธุ
ลูกผสม  การปรับปรุงประชากรพืช  เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช  การขยายพันธุและการ
เก็บรักษาพันธุ 

Importance of improvement of major crop species;  history of important 
breeding developing methods;  applications of genetic principles by means of plant 
breeding procedures;  methods of selection for self-and-cross-pollinated crops;  hybrid 
breeding method;  plant population improvement;  biotechnology for plant breeding;  
propagation and conservation 

 
1201 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  

(Statistical Methods for Agricultural Research) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 141 สถิติเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายระเบียบวิธีการวิจัย  หลักการวิจัย  หลักการวางแผนการทดลอง  การวางแผน

การทดลองและการวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลองที่มีการศึกษา 1 ปจจัยและมากกวา 1 ปจจัยข้ึน
ไป การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย  การแปลผล  การถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย 

Definitions of research methodology;  principles of research;  principles of 
experimental designs;  experimental designs and analysis of variance for one and more 
than one factors;  mean differential tests;  interpretation;  simple linear regression and 
correlation 
1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชไร (Seed Technology in Agronomy) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การพัฒนาของเมล็ดพันธุ  องคประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ  การงอกของเมล็ดพันธุ   

การพักตัวของเมล็ดพันธุ  ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุ  การเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ  การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ  การรับรองเมล็ดพันธุ  อุตสาหกรรมและมาตรฐานเมล็ด
พันธุ 

Seed development;  seed components and properties;  seed germination;  
seed dormancy;  seed vigor and deterioration;  seed production;  seed storage;  seed 
quality control;  seed certification;  seed industry and seed standards 
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1201 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การคนควา การวิเคราะห การสังเคราะห การเขียน การอภิปราย และการเสนอแนวคิด

ทางดานพืชไร 
Research, analysis, synthesis, writing, discussion and idea expressions in 

agronomy 
 

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 

1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พ้ืนฐานเก่ียวกับแมลง  ความสําคัญของแมลง  สัณฐานวิทยาภายนอก  สรีรวิทยาของแมลง 

การเจริญเติบโต  พฤติกรรมของแมลง  การจําแนกแมลง  การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชวิธีกล  
การเขตกรรม โดยใชพันธุศาสตร การปองกันกําจัดโดยชีววิธ ีสารฆาแมลง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน  ประโยชนของแมลง  แมลงศตัรูพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ 

Fundamentals of entomology;  insect importance;  insect morphology;  insect 
physiology;  insect development;  insect behavior;  insect systematics;  insect pest control, 
physical control, cultural control, genetic control, biological control, insecticide control, 
integrated insect control;  beneficial insects;  economic entomology 

 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูทั่วไปและประวัติโรคพืช  ปรสิตและเชื้อโรคกลไกการเกิดโรคพืช  อาการพืชที่เปนโรค  

สรีรวิทยาของพืชเปนโรค  อิทธิพลสภาพแวดลอมที่มีตอพืช  กลไกการปองกันโรคของพืชพันธุศาสตรที่
เก่ียวของกับพืชและเชื้อโรค  โรคเกิดจากแบคทีเรีย  โรคเกิดจากเชื้อรา  โรคเกิดจากไวรัส ไวรอยดและ 
ไฟโตพลาสมา  โรคจากไสเดือนฝอย  การควบคุมโรคพืช 

Introduction and history of plant pathology;  parasites and pathogens;  
mechanisms of pathogenesis;  symptoms of plant disease;  physiology of infected plants;  
influence of the environment on plant diseases;  mechanism of plant defense;  genetics of 
plant-pathogen interaction;  bacterial diseases;  fungal diseases;  viral, viroid and 
phytoplasma diseases;  nematode diseases;  plant disease control 
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1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 

1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
น้ํา ความสัมพันธระหวางน้ํากับเซลล การดูดน้ําและลําเลียงน้ําในพืช การคายน้ําและการเปด

ปดปากใบ อิทธิพลของน้ําตอการเจริญเติบโต และใหผลผลิต  ธาตุอาหารพืช ดิน การดูดและการลําเลียง
ธาตุอาหาร ความสัมพันธระหวางความเขมขนธาตุอาหารและผลผลิต  การสังเคราะหดวยแสง คลอโลพ
ลาสต พลังงานแสง คลอโรฟลล ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง วัฎจักรคาลวิน กระบวนการ 
โฟโตเรสไพเรชัน พืช C-4 และ พืช CAM  การขนสงสารอินทรียในโฟลเอม โครงสรางของโฟลเอมและ
ของเหลวในโฟลเอม แบบแผนการขนสงในโฟลเอม การขนสงอาหารเขาสูโฟลเอมและออกจากโฟลเอม 
กลไกการลําเลียงในโฟลเอม  ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  การออกดอก การติดผล  
การหายใจ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเครบส การถายทอดอิเลคตรอน  การสุกและการวายของผลไม  

Water, relationship between water and plant cell, water uptake and transport 
in plant, transpiration, influence of water on plant growth and yield;  plant nutrients, soil, 
nutrient uptake and translocation, relationship between nutrient concentration and yield;  
photosynthesis, chloroplast, light energy, chlorophyll, light reaction, Calvin cycle, 
Photorespiration, C4 and CAM plants;  phloem translocation, phloem structure and 
phloem sap, patterns of phloem translocation, phloem loading and unloading, mechanism 
of phloem translocation;  plant hormones and growth regulators;  flowering, fruiting;  
respiration, Glycolysis, Kreb’s cycle, electron transport chain;  ripening and senescence of 
fruit 

 
 3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา   13 หนวยกิต 

1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจัดองคกรธุรกิจเกษตร  การวางแผนทางดานการผลิตทางการเกษตร  การตลาดสินคา

เกษตรควบคูกันกับการสรางผูประกอบการดานธุรกิจเกษตรรายใหม  ขอตกลงกฎหมายการคา  การลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Agricultural enterprises;  planning of agricultural production;  agricultural 
marketing in paralle to build up new entrepreneur;  trade agreement;  tariff trade barriers 
including trade investment, both domestic and international business 
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1201 200 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติและความสําคัญ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  การปลูกและการดูแลรักษายาง  โรค

และศัตรูยาง  การขยายพันธุยางพารา  การกรีดยาง  การผลิตและการจัดเกรดยางแผนและยางแทง  การ
ทดสอบสมบัติของยางดิบ  ยางธรรมชาติเกรดพิเศษ  การตลาดยางพารา 

History and importance;  plant physiology;  establishment and management of 
a rubber plantation;  diseases and pests of rubber;  rubber reproduction;  latex tapping;  
production and classification of latex sheet and block latex;  testing of raw natural latex;  
special grades of natural latex;  latex and rubber marketing 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
วิวัฒนาการความอุดมสมบูรณของดิน  ดินและปจจัยควบคุมการเจริญเติบโตพืช  ธาตุอาหาร

พืช  ธาตุอาหารหลักในดิน ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารพืช  ปุย  การประเมินระดับธาตุอาหารพืชใน
ดิน  ความอุดมสมบูรณของดินกับเกษตรอินทรีย 

Soil fertility history;  soil and factors controlling plant growth;  plant nutrients;  
soil macronutrients, micronutrients and trace elements;  fertilizer;  assessing plant 
nutrients in soil;  soil fertility and organic agriculture 

 
1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  

1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม  ยีนและโครโมโซม  จีโนมพืช  การแสดงออกของยีน  

เทคโนโลยีรีคอมบีแนนตดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรมในพืช  พืชจําลองพันธุและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เทคโนโลยีพีซีอาร  เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ  การประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอในการปรับปรุง
พันธุพืช 

Structure and functions of genetic materials;  genes and chromosomes;  plant 
genomes;  gene expression;  recombinant DNA technology;  plant genetic engineering;  
transgenic plants and biosafety;  PCR technology;  molecular markers;  application of 
molecular markers for crop improvement 
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1201 341 ธัญพืช (Cereal Crops) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ภาพรวมธัญพืช  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพ้ืนที่ปลูก 

พฤกษศาสตรและการจําแนก สรีรวิทยา วิธีการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรู
และการปองกันกําจัด พันธุและการปรับปรุงพันธุ แนวโนมการพัฒนาพันธุและการตลาดในอนาคต  
การใชประโยชน การแปรรูปและมาตรฐานสินคาเกษตรของขาวโพด  ขาวฟาง  ขาว  ขาวสาลแีละ 
ขาวบารเลย 

Overview of cereal crops;  economic importance, origin and distribution, 
botany and classification, physiological aspects, cultivation practices, harvesting, pests and 
pest control, cultivars and breeding techniques, future trends in cereal breeding and 
marketing, utilization, processing and agricultural commodity standards of corn;  sorghum;  
rice;  wheat and barley 

 
1201 342 พืชเสนใย (Fiber Crops) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพ้ืนที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติ

ดูแลรักษา การเก็บเก่ียว โรคแมลงศตัรูและการปองกันกําจัด วิธีการปรับปรุงคณุภาพเสนใย พันธุและการ
ปรับปรุงพันธุ การตลาด การแปรรูป การใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมและมาตรฐานสินคาเกษตรของ
ฝาย  ปอแกว  ปอกระเจาและปานศรนารายณ 

Economic importance, origin and distribution, cultivation practices, harvesting, 
pests and pest control, methods of fiber quality improvement, cultivars and breeding 
techniques, marketing, processing, industrial uses and agricultural commodity standards of 
cotton;  kenaf;  jute and sisal 

 
1201 343 พืชน้ํามัน (Oil Crops) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ภาพรวมพืชน้ํามัน  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก วิธีการ

ปลูกและการปฏิบัติ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว โรคแมลงศตัรูและการปองกันกําจัด พันธุและการปรับปรุง
พันธุ การตลาด การแปรรูป การใชประโยชนพืชน้ํามันที่สําคญัทางบริโภคและอุตสาหกรรม แนวโนมการ
ผลิตในอนาคตและมาตรฐานสินคาเกษตรของปาลมน้ํามัน  มะพราว  ถั่วเหลือง  ทานตะวัน  งา  ถั่วลิสง
และละหุง 

Overview of oil crops;  economic importance, origin and distribution, cultivation 
and management practices, harvesting, pests and pest control, cultivars and breeding 
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techniques, marketing, processing, utilization of oil crops for consumption and industry, 
future trends in production and agricultural commodity standards of oil palm;  coconut;  
soybean;  sunflower;  sesame;  peanut and castor bean 

 
1201 344 พืชอตุสาหกรรม (Industrial Crops) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพ้ืนที่ปลูก วิธีการปลูกและการปฏิบัติ

ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศตัรูและการปองกันกําจัด พันธุและการปรับปรุงพันธุ ปญหาการตลาด 
แนวโนมการตลาดในอนาคต การแปรรูป การใชประโยชนในทางอุตสาหกรรม และมาตรฐานสินคาเกษตร
ของยางพารา  มันสําปะหลัง  ออย  ยาสูบและสับปะรด 

Economic importance, origin and distribution, cultivation and management 
practices, harvesting, pests and pest control, cultivars and breeding techniques, problems 
of marketing, future trends in marketing, processing, industrial uses and agricultural 
commodity standards of para rubber;  cassava;  sugar cane;  tobacco and pineapple 

 
1201 345 พืชวงศถั่ว (Grain Legumes) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พืชวงศถั่วในวงศยอยตางๆ  พืชวงศถ่ัวที่เปนอาหารมนุษย อาหารสัตว และพืชบํารุงดิน   

ถั่วหลัก (ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วพุม) และถั่วรอง (ถ่ัวพู และถั่วหรั่ง) ในแงสรีรวิทยา  
การเขตกรรม โรคและแมลงศัตรูท่ีสําคัญ การตลาดและมาตรฐานสินคา (ถั่วบางชนิด)  พืชวงศถั่วกับวัฏจักร
ไนโตรเจนและพืชวงศถั่วในระบบการเกษตร 

Legumes in various sub-families;  legumes as human food, as animal feed and 
for soil improvement;  major legumes (peanut, soybean, mung bean, and cowpea) and 
minor legumes (winged bean and Bambara groundnut) in terms of physiology, cultural 
practice, major diseases and insect pests, marketing and commodity standards (selected 
legumes);  legumes and the nitrogen cycle and legumes in agricultural systems 
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1201 352 การวิเคราะหธาตุอาหารพืช (Plant Nutrition Analysis) 3(1-6-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการวิเคราะหธาตุอาหาร  การสุมตัวอยางพืชเพ่ือเตรียมตัวอยางสําหรับวิเคราะห 

ธาตุอาหาร  การยอยตัวอยางพืชดวยวิธีเปยกและการเผาเปนเถา  การวิเคราะหธาตุไนโตรเจนในพืชดวย 
วิธีกลั่น การหาปริมาณฟอสฟอรัสในพืชดวยวิธีการเปลี่ยนสี  การวิเคราะหหาปริมาณโพแทสเซียม 
แคลเซียมและแมกนีเซียมในพืชดวยวิธีการเปลงแสงและการดูดกลืนแสง  การใชเครื่องมือในการวิเคราะห
ธาตุอาหารดวยหลักการทางเคมีและฟสิกส  การศกึษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหธาตุอาหารพืชที่มี
หลากหลายวิธแีละการประเมินปริมาณธาตุอาหารในพืช 

Principles of plant analysis;  plant sampling and preparation for analysis;  
digestion with wet oxidation and dry ashing method;  Kjedahl method for nitrogen;  
discoloration for phosphorus;  light emission or absorption for potassium, calcium and 
magnesium;  principle of analytical instruments based on physical and chemical 
characteristics;  comparisons of various plant analytical techniques and evaluation of plant 
nutrient contents 

 
1201 353 มาตรฐานการจัดการระบบและคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

(Standard Management System and Quality for Economic 
Crops Production) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
นโยบายความปลอดภัยอาหาร  มาตรฐานสินคาเกษตร  นิยามและความสําคัญของเกษตรดีที่

เหมาะสมและเกษตรอินทรียสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ  ขอกําหนดและความปลอดภัยสําหรับมาตรฐาน
ตางๆ และการแขงขันทางการคา  การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

Food safety policy, agricultural standards;  definition and importance of Good 
Agricultural Practice and Organic Agriculture for economic crops production;  security 
requirements for other standards and commercial competition policy;  supply chain 
management and logistics of economic crops 

 
1201 451 ความสัมพันธระหวางดินกับพืช (Soil-Plant Relationships) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 312 ความอุดมสมบูรณของดิน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญของสวนประกอบของดินที่มีตอพืช  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่

เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช  น้ําในดิน  ความสัมพันธระหวางดิน – น้ํา – พืช  ดินกับการปลูก 
พืชเศรษฐกิจ 



102 

 

 

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 crop cultivation 

 
1201 452 หลักการวางแผนการใชท่ีดิน (Principles of Land Use Planning) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายและความสําคญัของการวางแผนการใชที่ดิน  ขั้นตอนในการวางแผนการใชที่ดิน   

การจําแนกชนิดท่ีดิน  การประเมินคาที่ดิน  การวิเคราะหความเหมาะสมที่ดิน  คุณภาพที่ดินและสมรรถนะ
ที่ดิน  การใชที่ดิน  สาเหตุการเสื่อมโทรมที่ดินและปญหาการใชที่ดิน  วิธีการประเมินการวางแผนการใช
ที่ดิน 

Definitions and importance of land use planning;  procedures in land use 
planning;  classification of land types;  land valuation;  land suitability analysis;  land 
quality and land capability;  land use;  factors affecting land degradation and land use 
problems;  methods for evaluating land use planning 

 
1201 453 วัชพืชและการควบคุม (Weeds and Weed Control) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจําแนกชนิด การเจริญเติบโต การขยายพันธุและการแพรกระจายพันธุของวัชพืช  

ความสัมพันธระหวางวัชพืชกับพืชปลูกและมนุษย  การแขงขันระหวางพืชปลูกกับวัชพืช  หลักการจัดการ
วัชพืช  การควบคุมวัชพืชดวยวิธีกายภาพ วิธีเขตกรรม วธิีชีวภาพ วิธีกฎหมายและวิธีเคมี  ขอควรระวังใน
การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชและผลกระทบตอสภาพแวดลอม  การควบคุมวัชพืชในพืชเศรษฐกิจบางชนิดและ
วัชพืชรายแรงบางชนิด 

Classification, growth, propagation, and distribution of weeds;  weed - crop – 
human relationships;  plant and weeds competition;  principles of weed control;  weed 
control by physical methods, cultural methods, biological methods, legal methods and 
chemical methods;  precautions in herbicide application and their effects on environment;  
weed control in some economic crops and control of some worst weeds 
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1201 454 อตุุนิยมวิทยาเกษตร (Agricultural Meteorology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูพื้นฐานทางดานอุตุนิยมวิทยาการเกษตรเบื้องตน  บรรยากาศโลก  สารประกอบ

อุตุนิยมวิทยา รังสีจากดวงอาทิตย อุณหภูมิ ลม เมฆ การระเหยน้ํา น้ําฟา สมดุลน้ํา  ชนิดและการใช
เครื่องตรวจอากาศ  การประยุกตใชขอมูลภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร  การทําฝนเทียม  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ  การศกึษาดูงาน 

Fundamentals of agricultural meteorology;  global atmosphere;  components 
of meteorology, radiation, temperature, wind, cloud, evaporation, precipitation, water 
balance;  types and application of meteorological instruments;  application of 
meteorological data for agricultural areas;  rainmaking;  climate change and natural 
disasters;  site visit  

 
1201 455 วนเกษตร (Agroforestry) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความเปนมาและหลักการของระบบวนเกษตร  ความเก่ียวเนื่องกับระบบเกษตรยั่งยืน   

เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย  การวิเคราะหเชิงระบบของระบบวนเกษตร  หลักการ
นิเวศวทิยาของระบบวนเกษตรและนิเวศปาไมและความสัมพันธของวนเกษตรกับระบบปาไม  ชนิดพืชและ
คุณลักษณะที่ใชในระบบวนเกษตร การแกงแยงและพึ่งพากันของกิจกรรมทางเลือกตางๆ ในระบบวนเกษตร  
ชนิดของระบบวนเกษตร  ความสัมพันธของวนเกษตรกับความเปนอยูของมนุษยและสิ่งแวดลอม  เครื่องมือ 
ปฏิบัติการวิเคราะหโครงการการทําวนเกษตรท้ังระบบในระดับครัวเรือน  ตัวอยางความสําเร็จของวนเกษตร 

Principles and history of agricultural development related to agroforestry;  the 
relation of agroforestry with sustainable agriculture, sufficiency agriculture, mixed farming, 
organic farming, how to use system approach to agroforestry analysis;  principals in 
ecology of agroforestry farming and forestry and the relationship between them, types of 
forest, agroforestry plants and their characteristics; competition and inter-dependence in 
the chosen activities of agroforestry;  types of agroforestry systems;  importance of 
agroforestry to man’s existence and its environment;  tool and equipment analysis;  
analysis of a family agroforestry system project;  success story of agro-forestry 
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1201 456 ระบบการปลูกพืช (Cropping Systems) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ทรัพยากรและปจจัยที่เก่ียวของกับระบบการปลูกพืช  การแขงขันและการพ่ึงพากันในสังคม

พืช  ระบบนิเวศ ระบบการเกษตร และระบบการปลูกพืช  ระบบการปลูกพืชแบบตางๆ  หลักการเลือกใช
และการจัดการระบบการปลูกพืช  การวิเคราะหพ้ืนที่เพื่อจัดระบบการปลูกพืชใหเหมาะสมและการประเมิน
คุณคาของระบบการปลูกพืช  การวิจัย การทดสอบ การประเมิน และการถายทอดเก่ียวกับระบบการปลูก
พืช  บทสงทาย 

Resources and factors involving cropping systems;  competition and 
interdependency in crop communities;  ecological systems;  agricultural systems;  cropping 
systems;  major cropping systems;  selection criteria and management of cropping 
systems;  area appraisal for and evaluation of cropping systems;  research, evaluation and 
extension of cropping systems;  epilogue 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการพื้นฐานการจัดการน้ํา  ความสําคัญของน้ําและการจัดการตอระบบการผลิต

การเกษตร  ลักษณะกายภาพของดินท่ีสัมพันธกับน้ํา ทฤษฎีสมดุลของน้ําในดิน วิธีการใหน้ําแกพืชปลูก  
กระบวนการคิดเปนระบบโดยใชเครื่องมือการวิเคราะหความตองการน้ําของพืชตามสภาพทางกายภาพและ
ปญหาการจัดการน้ําในระดับแปลง  หลักและวิธีการใหน้ําระดับฟารมเกษตรกรและการระบายน้ํา  การ
จัดการน้ําในดินในสภาพพื้นที่อาศัยน้ําฝนระดับแปลงนา 

Principles of water management;  importance of water and water 
management for an agricultural production system;  soil – water relations;  theory of soil 
water balance;  methods of water supply;  the steps towards establishing a water supply 
system based on instrumental analysis of crop water demand and physical characteristics 
together with problems of managing water supply at field area level;  principles and 
practices of agricultural farm water supply and drainage management of ground water in 
rain –fed rice fields 

 
1201 458 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 1 (Selected Topics in Agronomy I) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูหรือเทคโนโลยีทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ในสาขาพืชไร  
Knowledge or modern technology and new developments in field crop 

science 
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1201 459 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 2 (Selected Topics in Agronomy II) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูหรือเทคโนโลยีทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ในสาขาพืชไร การฝกปฏิบัติการเพื่อเสริม

ทักษะความชํานาญ 
Knowledge or advanced technology and development in crop science;   

hands - on practices in laboratory;  and field work to enhance skills and expertise 
 

1201 468 การผลิตและการใชส่ือเพื่องานสงเสริมและเผยแพร 
(Production and Application of Media for Extension Workers) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการใชสื่อประสมประเภทตาง ๆ  องคประกอบทางศิลปะการออกแบบ  สื่อภาพถาย 

กลองและการใชกลองถายภาพ หลักการถายภาพเบ้ืองตน เลนสและอุปกรณถายภาพ  สื่อวิทยุกระจายเสียง  
สื่อวิทยุโทรทัศน 

Principles of various multimedia;  elements of artistic design;  media 
photographs, cameras and using the camera, basic principles of photography, optics and 
imaging devices;  radio and television 

 
1202 356 แมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สาเหตุการระบาดของแมลง วิธีการจําแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของประเทศไทย 

ชีวประวัติ ลักษณะการเขาทําลายความเสียหาย  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชไร พืชผักและไม
ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  วิธีปองกันกําจัดศัตรูพืช  แมลงที่มีประโยชนในดานเศรษฐกิจ  แมลง
ผสมเกสร  แมลงใหผลิตภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติ 

Sources of insect pests and their outbreaks, classification and identification of 
important insect pests in Thailand, the biology;  type of damage;  measurement of 
damage in economic terms, 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 (Pest Control) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ชนิดและลักษณะการทําลายของศัตรูพืช  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  การปองกัน

กําจัดแมลงศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆ  การวินิจฉัยโรคพืช  การควบคุมโรคพืช  ความเปนพิษของสารเคมี
ปราบศัตรูพืช  การใชสารเคมีปราบศัตรูพืช  การใชสารควบคมุศัตรูพืชอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

Types of pests and crop destruction;  economic thresholds for insect 
management;  variety of insect pest management;  plant disease diagnosis;  plant disease 
control;  mode of action of pesticides;  application of pesticide;  safe and appropriate use 
of pesticides 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณการผลิตกาแฟของโลก ภูมิภาคอาเซียนและ

ประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟ  ชนิด พันธุและนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ   
การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาตนกาแฟ  การใหปุยกาแฟ   
การตัดแตงกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว   
การแปรรูป   การบริโภค และการใชประโยชน  การตลาดของกาแฟ 

Importance and history of coffee;  situation of coffee production in the world, 
ASEAN and Thailand;  botanical characteristics of coffee;  types, cultivars and growth habit 
of coffee;  propagation and breeding of coffee;  planting and cultural practices for coffee 
trees;  fertilizer application in coffee;  coffee pruning;  control of diseases and insect pests 
of coffee;  harvest and post-harvest practices;  processing;  consumption and utilization;  
coffee marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

 

1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตวที่สําคัญ  ถิ่นกําเนิด  การปลูกสราง   

การจัดการ  การเก็บเก่ียวและการนําไปใชประโยชน  พันธุและการเลือกพันธุสําหรับการปลูกเพ่ือทําหญา
แหง และหญาหมัก  การวิเคราะหคุณคาทางอาหาร  ความสําคัญของการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว  รูปแบบ
ของทุงหญาเลี้ยงสัตว  ปจจัยการผลิต  ความสัมพันธของการจัดการทุงหญากับสภาพการเจริญเติบโตของ
พืชและความตองการอาหารของสัตว  การจัดการสัตวเขาแทะเล็ม  การใชและการจัดการทุงหญาสําหรับ
สัตวเลี้ยง  การผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

Classification and morphology of the important forage crops;  origin;  methods 
of cultivation;  management;  harvesting and utilization;  breed and selection for hay and 
silage making;  nutritional content evaluation;  importance of pasture management;  types 
of pasture;  factors affecting production;  relationship between pasture management, plant 
growth conditions and livestock demand;  grazing management;  using and managing 
pasture for livestock;  forage seed production  

 
1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเริ่มตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โมเดลและแนวคิดธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต เว็บ และ โมบาย
แพลตฟอรม  การสรางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร เว็บไซต โมบายไซต และ แอพพลิเคชัน  
ระบบการชําระเงินและความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  แนวคิดการประชาสัมพันธ
และการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  การตลาดผานทางกลุมที่มีความสนใจเดียวกัน โมบาย 
และทองถ่ิน  หัวขอทางจริยธรรม สังคม และ การเมือง เก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร   
การบริการและการคาปลีกออนไลน  สื่อและเนื้อหาทางการเกษตรออนไลน  โซเชียลเน็ตเวิรค การประมูล 
และเว็บทา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจสูธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน และการคารวมทางการเกษตร 

Beginning of E-commerce for agriculture;  E-commerce business models and 
concepts for agriculture;  E-commerce infrastructure;  the internet, web and mobile 
platform;  developing an E-commerce for agriculture;  web sites, mobile sites and 
applications;  agriculture E-commerce security and payment systems;  agriculture  
E-commerce marketing and advertising concepts;  social, mobile and local marketing;  
ethical, social and political issues in E-commerce for agriculture;  online retail and services;  
online content and media in agriculture;  social networks, auctions and portals;  B2B  
E-commerce;  supply chain management and collaborative commerce in agriculture 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่องานดานการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการและแนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่  

ระบบซอฟทแวรและฮารดแวร  โครงสรางฐานขอมูลและฐานขอมูล  ลักษณะสัมพันธ  ฟงกชั่นตาง ๆ ของ
ระบบ  การนําเขา  การแกไขและการแปลงขอมูล  การวิเคราะห  การจําลองและการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 

Principles and concepts of geographical information systems;  management of 
spatial data;  GIS software and hardware;  data base structure and relationships;  functions 
of GIS system;  data input;  data correction;  data manipulation;  query and analysis;  
modeling and presentation 

 
1213 454 การวิเคราะหภาพถายระยะไกลเพื่องานดานการเกษตร 

(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural Tasks) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายและการไดมาซึ่งภาพถายระยะไกล  ชนิดตางๆ ของภาพถายระยะไกล ตัวอยาง

การใชประโยชนภาพถายระยะไกล หลักการเบื้องตนของระบบภาพถายระยะไกล การไดมาซึ่งขอมูล 
คุณสมบัติที่สําคัญของดาวเทียม กระบวนการจําแนกภาพถายระยะไกลจากดาวเทียมรายละเอียดตางๆ  
เครื่องมือวิเคราะหและจําแนกขอมูลภาพถายโดยการใชโปรแกรมระบบเปด QGIS และปลั๊กอิน เทคนิคการ
วิเคราะหภาพถายดาวเทียมรวมถึงแหลงขอมูลท่ีใช  การใชประโยชนจากภาพถาย Google Earth  ตัวอยาง
การประยุกตใชงานการเกษตรและสิ่งแวดลอมและงานดานอ่ืนๆ 

Meaning and characteristics of satellite imagery;  the creation of data;  
important properties of satellite;  detailed classification of satellite imagery;  using open - 
sourced QGIS and plug – ins as analytical tools for classifying images to produce data using 
Google Earth images;  examples of applications to agricultural, environmental and other 
tasks 
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3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน   5 หนวยกิต 
1201 201 ฝกงาน 1 (Field Work I) 1(0-6-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 102  ฝกงานเกษตรศาสตร 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเก็บตัวอยางดินเพื่อสงวิเคราะหและการตรวจสอบธาตุอาหารหลักในดิน  การเตรียมพ้ืนที่

สําหรับปลูกพืช  การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุในหองปฏิบัติการ  การปลูกพืชไร  การตรวจสอบ
ความงอกของเมล็ดพันธุในแปลงปลูกและการปลูกซอม  พันธุและการขยายพันธุ  การเจริญเติบโตของพืช  
การปลูกขาว  ขอมูลภูมิอากาศกับการปลูกพืช  การจัดการศัตรูพืช  การใสปุยและการปรับปรุงดิน  การให
น้ํา  การเก็บเก่ียวและการวัดผลผลิต  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Soil sampling for analysis and soil testing for primary nutrients;  land 
preparation for planting;  laboratory seed germination test;  field crop planting;  field 
germination test and replanting;  cultivars and propagation;  crop growth; rice cultivation 
practice;  climate and cropping;  pest management;  fertilizer applications and soil 
improvement;  water management;  harvesting;  and yield measurement,  online market 

 
1201 202 ฝกงาน 2 (Field Work II) 1(0-6-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 201  ฝกงาน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเตรียมเมล็ดพันธุและการตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ  การเตรียมพื้นทีแ่ละการสุม

เก็บตัวอยางดินสําหรับปลูกพืชไร ถั่วเขียว ถั่วลิสง ขาวโพดและขาว  การปลูกพืชไรและขาว  การจัดการปุย
และศัตรูพืช  การวางแผนดานธุรกิจการเกษตรและการเขียนแผนธุรกิจ  แนวทางการผลิตพืชแบบเกษตร
อินทรีย  การเก็บเก่ียว  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต  การเรียนรูวิถีชีวิตชาวนาผานประเพณีบุญคูณลาน 

Seed preparing and testing germination;  land preparation and soil sampling 
for planting corn, mung bean, peanut and rice;  fertilizer and pest managements;  Business 
planning;  guidelines for organic plant production;  harvesting;  yield and yield 
components of rice, corn, peanuts, mung bean;  learning in tradition rice ways culture  

 
1201 203 ฝกงานนอกสถานที ่(External Field Work) 1(0-6-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 201  ฝกงาน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การฝกงานนอกสถานที่เก่ียวกับระบบการผลิตและการจัดการพืชไรเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม 
Practicing field crop production and management related to business and 

industrial agronomic production outside the university 
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1201 483 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การทํางานทดลองหรือสํารวจคนควาทางดานพืชไร โดยมีการวางแผนงานทดลองหรือ

แผนการดําเนินการ การเก็บและบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล การเขียนรายงานผลการ
ทดลองหรือสํารวจคนควานั้น 

Experimentation or surveying in agronomy, including experimental design or 
work planning, collecting and recording data, data analysis and results summary, report 
writing  

 
วิชาเอกพืชสวน แผนสหกิจศึกษา 
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบงัคับ      จํานวน   25 หนวยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและการใชประโยชนทรัพยากรดิน  การกอกําเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน  

สมบัติทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพของดิน  การจําแนกประเภทและการสํารวจดิน  สิ่งมีชีวิตในดินและ 
ความอุดมสมบูรณของดิน  ปุยและการใชปุย  การอนุรักษดิน  มลพิษของดินและการจัดการ 

Importance and utilization of soil resource;  soil genesis and morphology;  
physicochemical and biological soil properties;  classification and soil survey;  soil 
organisms and soil fertility;  fertilizer and fertilizer use;  soil conservation;  soil pollution 
and management 

 
1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พ้ืนฐานเก่ียวกับแมลง  ความสําคัญของแมลง  สัณฐานวิทยาภายนอก  สรีรวิทยาของแมลง 

การเจริญเติบโต  พฤติกรรมของแมลง  การจําแนกแมลง  การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชวิธีกล  
การเขตกรรม โดยใชพันธุศาสตร การปองกันกําจัดโดยชีววิธ ีสารฆาแมลง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน  ประโยชนของแมลง  แมลงศตัรูพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ 

Fundamentals of entomology;  insect importance;  insect morphology;  insect 
physiology;  insect development;  insect behavior;  insect systematics;  insect pest control, 
physical control, cultural control, genetic control, biological control, insecticide control, 
integrated insect control;  beneficial insects;  economic entomology 
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1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 

1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูทั่วไปและประวัติโรคพืช  ปรสิตและเชื้อโรคกลไกการเกิดโรคพืช  อาการพืชที่เปนโรค  

สรีรวิทยาของพืชเปนโรค  อิทธิพลสภาพแวดลอมที่มีตอพืช  กลไกการปองกันโรคของพืชพันธุศาสตรที่
เก่ียวของกับพืชและเชื้อโรค  โรคเกิดจากแบคทีเรีย  โรคเกิดจากเชื้อรา  โรคเกิดจากไวรัส ไวรอยดและ 
ไฟโตพลาสมา  โรคจากไสเดือนฝอย  การควบคุมโรคพืช 

Introduction and history of plant pathology;  parasites and pathogens;  
mechanisms of pathogenesis;  symptoms of plant disease;  physiology of infected plants;  
influence of the environment on plant diseases;  mechanism of plant defense;  genetics of 
plant-pathogen interaction;  bacterial diseases;  fungal diseases;  viral, viroid and 
phytoplasma diseases;  nematode diseases;  plant disease control 

 
1202 231 หลักการขยายพันธุพืช (Principles of Plant Propagation) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการขยายพันธุพืช  โรงเรือนขยายพันธุพืชและวัสดุปลูก  สารควบคุมการเจริญเติบโตที่

เก่ียวของกับการขยายพันธุพืช  การขยายพันธุพืชแบบใชเพศ การขยายพันธุดวยเมล็ด การขยายพันธุใน
สภาพปลอดเชื้อ  การขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศ การปกชํา การตอน การติดตา การตอกิ่ง การทาบก่ิง  
การขยายพันธุดวยลําตนและรากพิเศษ  การขยายพันธุดวยวิธีจุลภาค 

Principles of plant propagation;  greenhouse in plant propagation and growing 
media;  plant growth regulating chemicals;  sexual propagation, seed propagation, in vitro 
culture system;  asexual propagation, cutting propagation, layering propagation, budding 
propagation, grafting propagation, approach grafting propagation;  propagation by 
specialized stem and root;  micro-propagation 
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1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 

1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
น้ํา ความสัมพันธระหวางน้ํากับเซลล การดูดน้ําและลําเลียงน้ําในพืช การคายน้ําและการเปด

ปดปากใบ อิทธิพลของน้ําตอการเจริญเติบโต และใหผลผลิต  ธาตุอาหารพืช ดิน การดูดและการลําเลียง
ธาตุอาหาร ความสัมพันธระหวางความเขมขนธาตุอาหารและผลผลิต  การสังเคราะหดวยแสง คลอโลพ
ลาสต พลังงานแสง คลอโรฟลล ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง วัฎจักรคาลวิน กระบวนการ 
โฟโตเรสไพเรชัน พืช C-4 และ พืช CAM  การขนสงสารอินทรียในโฟลเอม โครงสรางของโฟลเอมและ
ของเหลวในโฟลเอม แบบแผนการขนสงในโฟลเอม การขนสงอาหารเขาสูโฟลเอมและออกจากโฟลเอม 
กลไกการลําเลียงในโฟลเอม  ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  การออกดอก การติดผล  
การหายใจ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเครบส การถายทอดอิเลคตรอน  การสุกและการวายของผลไม  

Water, relationship between water and plant cell, water uptake and transport 
in plant, transpiration, influence of water on plant growth and yield;  plant nutrients, soil, 
nutrient uptake and translocation, relationship between nutrient concentration and yield;  
photosynthesis, chloroplast, light energy, chlorophyll, light reaction, Calvin cycle, 
Photorespiration, C4 and CAM plants;  phloem translocation, phloem structure and 
phloem sap, patterns of phloem translocation, phloem loading and unloading, mechanism 
of phloem translocation;  plant hormones and growth regulators;  flowering, fruiting;  
respiration, Glycolysis, Kreb’s cycle, electron transport chain;  ripening and senescence of 
fruit 

 
1202 330 การปรบัปรุงพันธุพืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  
1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แหลงพันธุกรรม  การสืบพันธุของพืช  การทํางานของยีน  ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผสม

ตัวเองและพืชผสมขาม  การปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเอง  การปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม  อินบรีดดิ้ง และ
เฮทเทอโรซีส  การปรับปรุงประชากร  พันธุลูกผสม  การปรับปรุงพันธุโดยวิธีการกลายพันธุ  การแปรปรวน
ของโครโมโซมกับการปรับปรุงพันธุ  การใชเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพมาชวยในงานปรับปรุงพันธุ  การ
จัดการกับพืชพันธุใหม 

Plant genetic resources;  plant reproductive systems;  genes and gene actions;  
genetic basis of self-pollinated and cross-pollinated crops;  breeding methods with self-
pollinated crops;  breeding methods with cross-pollinated crops;  inbreeding and 
heterosis;  population improvement;  hybrid development;  mutation breeding;  
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polyploidy in plant breeding;  biotechnology as new tools for plant breeding;  new cultivar 
release 

 
1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

(Statistical Methods for Agricultural Research) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1104 141 สถิติเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมาย  ระเบียบวิธีวิจัย  ชนิดของแผนการทดลองแบบตางๆ  แผนการทดลองแบบสุม

ตลอด  แผนการทดลองแบบสุมภายในบล็อก  แผนการทดลองแบบลาตินสแคว  การจัดทรีตเมนตแบบ
แฟคทอเรียล  การวางแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  เทคนิคการเก็บขอมูล  
การวิเคราะหผลทางสถิติ  การแปลผล  การสรุปผล  การนําเสนอผลการทดลอง  สมการรีเกรสซั่นอยางงาย
และคาสหสัมพันธ  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ 

Meanings of statistical methods for agricultural research;  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 system 

 
1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวน (Seed Technology in Horticulture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนะนําการพัฒนาของเมล็ดพันธุ  องคประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ  การงอกของเมล็ด

พันธุ การพักตัวของเมล็ดพันธุ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุ  การ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ  การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ  การรับรองเมล็ดพันธุ  อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุและ
การศกึษางานวิจัยทางวิทยาการเมล็ดพันธุ 

Introduction to seed development;  seed components and properties;  seed 
germination;  seed dormancy;  seed vigor and deterioration;  seed production;  seed 
storage;  seed quality control;  seed certification;  seed industry and research in seed 
technology 

 
 
 
 
 
 



114 

 

 

1202 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การสืบคนขอมูลทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชาพืชสวน  การอานและการวิเคราะห

บทความทางวิชา  การเขียนบทความทางวิชาการ องคประกอบของการเขียนสัมมนา การเขียนบทนํา การ
เขียนเนื้อหา การเขียนอางอิงในเนื้อหาและทายเลม การเขียนสรุป การเขียนบทคัดยอ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดการการเขียนบทความ  การนําเสนอ เทคนิคในการนําเสนอ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดทําสื่อเพ่ือการนําเสนอ  

Search of scientific literature related to horticulture;  reading and analysis of 
scientific papers;  writing a review article;  article components, writing introduction, writing 
article content, writing references, writing conclusion, writing abstract;  using Microsoft 
Words program for article writing;  presentation, presentation techniques, use of 
PowerPoint program to create media for presentation 

 
 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา  16 หนวยกิต 

1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจัดองคกรธุรกิจเกษตร  การวางแผนทางดานการผลิตทางการเกษตร  การตลาดสินคา

เกษตรควบคูกันกับการสรางผูประกอบการดานธุรกิจเกษตรรายใหม  ขอตกลงกฎหมายการคา  การลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Agricultural enterprises;  planning of agricultural production;  agricultural 
marketing in paralle to build up new entrepreneur;  trade agreement;  tariff trade barriers 
including trade investment, both domestic and international business 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตไมผล  การจําแนกชนิดของไมผล  โครงสรางและหนาที่ของสวนตางๆ ของไมผล   

ดอกและการออกดอก  การติดผลและการเจริญของผล  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  พื้นท่ีปลูก 
ไมผล  ระบบน้ํา  การขยายพันธุ  การใหปุย  การจัดการทรงตนและการตัดแตงกิ่ง  โรคและแมลง   
การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  คุณภาพของผลไม 

Fruit production;  classification and taxonomy of fruits;  structures and their 
functions;  flowers and flowering;  fruit set and development;  plant growth regulators;  
fruit plantation areas;  watering systems;  propagation;  fertilizer application;  training and 
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pruning;  plant diseases and insect pests;  harvest and postharvest procedures;  fruit 
quality 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเคลื่อนที่ของน้ํา การประเมินสถานะของน้ําในตนพืช การคายน้ํา การลําเลียงน้ําจากดิน

ไปในตนพืชจนออกสูบรรยากาศ  การประเมินความตองการน้ําในพืชสวนชนิดตาง ๆ  ธาตุอาหารพืชท่ี
จําเปนชนิดตาง ๆ และหนาที่ อาการขาดธาตุอาหารพืช และวิธีแกไข การประเมินความตองการธาตุอาหาร
ในพืชสวนชนิดตาง ๆ การใชปุยเคมีและปุยอินทรีย คุณสมบัติของดิน และไมคอรไรซาบริเวณรากพืชตอการ
ดูดซับธาตุอาหาร  กระบวนการสังเคราะหดวยแสง-การเพ่ิมประสิทธิภาพและการยับยั้ง การสังเคราะหแปง
และน้ําตาล และการลําเลียงโดยโฟลเอม  กระบวนการหายใจ และเมแทบอลิซึมของไขมัน  การเจริญเติบโต 
วิธีการวัดการเจริญเติบโต และบริเวณการเจริญในตนพืช  ฮอรโมนชนิดตาง ๆ และการควบคุม 
การเจริญเติบโตในพืชสวน  การออกดอก การติดผล การเจริญของผลในพืชสวนชนิดตาง ๆ  การสุกและ 
การชรา การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในกระบวนการสุกและการชรา และการนําไปประยุกตใชเพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษาผลผลิตพืชสวน  สรีรวิทยาของพืชภายใตสภาวะเครียด 

Water movement, assessment of water in the plant, transpiration, soil plant 
atmosphere continuum;  assessment of nutritional requirement plant nutrition, types and 
function of plant nutrition, plant nutrition deficiency and solutions, fertilizer;  properties of 
soil and mycorrhiza;  photosynthesis, carbohydrate synthesis and phloem translocation;  
respiration and lipid metabolism;  growth and development of horticultural crops, 
measurement of growth and development in horticultural crops;  plant hormones and 
regulators;  flowering and fruiting;  ripening and senescence;  knowledge of physiological 
changes during ripening and senescence and its application to prolonging crop storage;  
plant physiology under stressful conditions 

 
1202 344 การผลิตเห็ด (Mushroom Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติการเพาะเห็ด  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  คุณคาทางอาหารและสรรพคุณยา  

ชีววิทยาเห็ด  ความตองการธาตุอาหาร  ปจจัยสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของเห็ด   
การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดในทอนไม  เห็ดไมคอรไรซา เห็ดโคน  เห็ดพิษ  
การจัดการศัตรูเห็ด  การแปรรูปเห็ด 

History of mushroom cultivation;  its economic importance;  nutritive and 
medicinal value;  biology of mushroom; nutritional requirements;  environmental factors 
affecting mushroom growth in plastic bag, straw mushroom cultivation, log mushroom 
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cultivation;  mycorrhizal mushroom, termite mushroom;  poisonous mushroom;  
mushroom pest management;  mushroom processing 

 
1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญ ความหมาย ประวัติความเปนมาของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  ประเภทของ

พืชเครื่องเทศ  ประเภทของพืชสมุนไพร  การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  
การปลูกและการดูแลรักษาพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวของ
พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม  การนําไปใชประโยชนของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  ความตองการพืชเครื่องเทศและ 
พืชสมุนไพรในปจจุบัน  ปญหาการขาดแคลนพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรไทย  การพัฒนาอุตสาหกรรม 
พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรของไทย 

Importance, meanings and history of spices and medicinal plants;  types of 
spices;  types of medicinal plants;  growth analysis;  planting and cultivation of spices and 
medicinal plants;  harvesting and postharvest technology for spices and medicinal plants;  
good agricultural practices of spices and medicinal plants;  utilization of spices and 
medicinal plants;  current demand of spices and medicinal plants;  shortage of Thai spices 
and medicinal plants;  industrial development of Thai spices and medicinal plants 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การปลูกหมอน  การปฏิบัติดูแลใหเหมาะสมกับการเลี้ยง  ชนิดและพันธุหมอนท่ีเหมาะสมใน

แตละสภาพ  การเตรียมสวนหมอนสําหรับการเลี้ยงไหมขายรังไหม  การเตรียมโรงเรือนตางๆ สําหรับการ
เลี้ยงไหม  ขอปฏิบัติในการเลี้ยงไหม  ขบวนการสาวไหม  เครื่องสาวไหมและการใชรางผลผลิตจากรังไหม 

Fundamentals of mulberry cultivation;  appropriate management;  kinds and 
varieties of mulberry and their suitability for various growing conditions;  preparation for 
silkworm rearing and silk production;  preparation of various facilities necessary for 
silkworm rearing;  basic practices in silkworm rearing;  process of silk thread-making;  
necessary accessories for silk thread-making and use of by-products from silkworm 
cocoons 
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1202348 ผักเศรษฐกิจ (Economic Vegetable Crops) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111  เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายของพืชผักและความสําคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมผักบางชนิด  การ

จําแนกพืชผัก คุณคาโภชนาการ 5 คุณคาอาหารตามสีภายในพืช  หลักการผลิตผัก หลักการจัดการแผนงาน 
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสูงสุดในการผลิตพืช  การจัดหาเมล็ดพันธุและวิธีการขยายพันธุ เทคโนโลยี
การปลูกพืชแบบใชดินและแบบไมใชดิน แรธาตุอาหาร การดูแลปกปองพืช การปองกันศัตรูพืช การจัดการ
กอนและหลังการเก็บเก่ียว  การตลาดพืชผัก  การศึกษาพืชผักตามวงศ กะหล่ําปลี พริก-มะเขือ ขาวโพด 
หนอไมฝรั่ง แตงกวา ผักกาดหอม ขิงขา หอม-กระเทียม ถั่ว ผักบุงไทย-จีน เผือก 

Definitions of vegetables and the importance of some economic vegetables 
for industry;  nutritive value based on 5 colors phytonutrients;  principles of vegetable 
production, management planning, optimization of the most suitable environment factors 
for plant production, variety of seed selection and other propagation operations, soil and 
soilless vegetable production techniques, nutritive minerals, plant protection, pest control, 
pre and post harvesting operations;  marketing;  taxonomic study of vegetable families, 
Cruiferarae, Solanaceae, Gramineae, Liliaceae, Cucubitaceae, Compositae, Zingiberaceae, 
Amarylilidaceae or Alliacea, Leguminosae, Convolvulaceae, Araceae 

 
1202 349 การผลิตผักพื้นบาน (Indigenous Vegetable Crop Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญ  การจําแนกผักพ้ืนบาน  หลักการเบื้องตนในการผลิต  การผลิตผักพ้ืนบาน การ

ผลิตผักพื้นบานวงศกะเพรา-โหระพา การผลิตผักพื้นบานวงศขิง-ขา การผลิตผักพื้นบานวงศแตง การผลิตผัก
พ้ืนบานวงศถ่ัว การผลิตผักพื้นบานวงศผักชี การผลิตผักพื้นบานวงศมะเขือ การผลิตผักพืน้บานวงศอ่ืนๆ  
การตลาดผักพื้นบาน  

Importance of indigenous crops;  identifying indigenous vegetables;  principles 
of indigenous vegetable production;  producing indigenous vegetable crops;  Lamiaceae 
family, Zingiberaceae family, Cucurbitaceae family, Leguminosae family, Apiaceae family, 
Solanum family, miscellaneous families;  marketing of indigenous vegetables 
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1202 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 
(Postharvest Technology for Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเก่ียวและความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวที่มีตอ

ผลิตผลพืชสวน  ปจจัยทางชีววิทยาและทางกายภาพที่มีผลตอการเสียคุณภาพของผลิตผล  ชนิดและ
ลักษณะโครงสรางของผลิตผลพืชสวน  การคายน้ําของผลิตผล  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี
ของผลิตผลซึ่งเก่ียวกับการบริบูรณ  การสุกของผลและการวายในระยะหลังการเก็บเก่ียว  เอทิลีนและการใช
ประโยชนกับผลิตผล  ดัชนีการเก็บเก่ียว  คุณภาพและมาตรฐานของผลิตผล  การควบคุมโรคพืชและแมลง
ศัตรูพืชในระยะหลังการเก็บเก่ียว  การจัดการตอผลิตผลประเภทตางๆ จากแหลงผลิตสูผูบริโภค การทําให
ผลิตผลเย็นลงกอนการเก็บรักษา การบรรจุหีบหอผลิตผล การเก็บรักษาและการขนสง  

Postharvest loss of horticultural produce and the importance of postharvest 
technology in the produce;  biological and physical factors affecting postharvest loss of the 
produce;  types and structure of horticultural produce;  water loss of harvested produce;  
physiological and biochemical changes related to maturation, fruit ripening, and 
senescence of harvested horticultural produce;  ethylene and its application to the 
produce;  harvesting index;  quality and standards for the harvested produce;  postharvest 
disease and pest control of the harvested produce;  handling of various types of 
horticultural produce from farm to consumers, precooling, packaging, storage and 
transportation 

 
1202 351 การตกแตงสถานที่และการจัดสวน (Landscape Gardening) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
งานทางดานภูมิทัศน  ประวัติการจัดสวน  แนวความคิดและรูปแบบการจัดสวน  ความรู

พ้ืนฐานดานการออกแบบ  องคประกอบและสิ่งกอสราง  พรรณไมและสนามหญา  การออกแบบจัดสวน   
การประเมินราคา  การดูแลบํารุงรักษา  การจัดแสดงผลงานทางภูมิทัศน 

Landscape works;  history of gardening;  gardening concepts and patterns;  
basic principles of design;  elements and construction;  varieties of plant and lawn;  
gardening design;  valuation;  maintenance;  landscape exhibition 
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1202 353 การจัดดอกไมและตกแตงสถานท่ี  
(Flower Arrangement and Decoration) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติการจัดดอกไม  หลักการและแนวคิดการจัดดอกไม  องคประกอบและหลักศิลปะใน

การจัด  ลักษณะของดอกไมและใบไม เครื่องมือ และอุปกรณที่ใช  การจัดดอกไมรูปแบบตางๆ  การจัด
กระเชา  จัดชอดอกไม ทําริบบิ้น  จัดดอกไมตกแตงกรอบรูป  การจัดพวงหรีด  จัดดอกไมแหง จัดดอกไม
เทียม  ผูกผาประดับและตกแตงสถานท่ี  การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ การประเมินราคา การจัดแสดงผลงาน 

History of flower arrangement;  principles and ideas of floristry;  composition 
and artistry principles of flower arrangement;  leaf and flower features, tools and 
equipment;  styles of floristry such as flower basket;  bouquet, how to make a ribbon 
bow;  making floral decoration for picture frame;  wreath making;  dried flower 
arrangement, artificial flower arrangement;  fabric binding down and site decoration;  
business management; valuation;  exhibition 

 
1202 354 การจัดการสนามหญา (Turfgrass Management) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติความเปนมาหญาสนาม อาชีพที่เก่ียวของ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร ชนิดของหญา

สนาม  การใหน้ํา  ปุยหญาสนาม  การตัดหญา  การออกแบบและการจัดการสนามกอลฟ  วัชพืช  โรค 
แมลงและศัตรูของหญา  การดูแลบํารุงรักษา  

History of turfgrass and professions related to turf grass;  its botanical 
characteristics, kinds of turfgrass;  watering;  turf grass fertilizer;  turfgrass cutting;  design 
and golf course design and management;  weeds;  plant diseases;  insects and pest 
management;  maintenance 

 
1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน  

(Principles of Art for Landscape Design) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน  ประวัติการเขียนแบบ  การเขียนรูปทัศนียภาพ  ศิลปะ 

องคประกอบศิลปะ  การเขียนภาพลายเสน  ทฤษฏีสี  เทคนิคการใชสี  การจัดแสดงผลงาน 
landscape design and drawing;  history of drawing;  perspective drawing;  art, 

composition in art;  drawing;  color theory;  painting techniques;  exhibition 
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1202 356 แมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สาเหตุการระบาดของแมลง วิธีการจําแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของประเทศไทย 

ชีวประวัติ ลักษณะการเขาทําลายความเสียหาย  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชไร พืชผักและไม
ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  วิธีปองกันกําจัดศัตรูพืช  แมลงที่มีประโยชนในดานเศรษฐกิจ  แมลง
ผสมเกสร  แมลงใหผลิตภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติ 

Sources of insect pests and their outbreaks, classification and identification of 
important insect pests in Thailand, the biology;  type of damage;  measurement of 
damage in economic terms, 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 357 มาตรฐานการจัดการการผลิตพืชสวน 

(Standardized Production Management of Horticultural Crops) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พลวัตการผลิตพืชสวนและการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการผลิต  การ

วางแผนและการจัดการการผลิตพืชสวนตามมาตรฐาน  หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  กระบวนการ
ตรวจรับรองมาตรฐานแปลง  กระบวนการจัดการการผลิตพืชสวนแบบเกษตรแมนยําสูง  กระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน  การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสสําหรับผลิตผลพืชสวน   
ระบบการตรวจสอบยอนกลับสําหรับผลิตผลพืชสวน 

Dynamics of horticultural crop production and use of information technology 
database for production planning;  planning and production management of horticultural 
crops based on Good Agricultural Practices (GAP);  certification process for GAP standards;  
production management of horticultural crops using precision farming;  postharvest 
management of horticultural crops;  supply chain management and logistics of 
horticultural crops;  traceability system for horticultural crop production 
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1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช (Pest Control) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ชนิดและลักษณะการทําลายของศัตรูพืช  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  การปองกัน

กําจัดแมลงศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆ  การวินิจฉัยโรคพืช  การควบคุมโรคพืช  ความเปนพิษของสารเคมี
ปราบศัตรูพืช  การใชสารเคมีปราบศัตรูพืช  การใชสารควบคมุศัตรูพืชอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

Types of pests and crop destruction;  economic thresholds for insect 
management;  variety of insect pest management;  plant disease diagnosis;  plant disease 
control;  mode of action of pesticides;  application of pesticide;  safe and appropriate use 
of pesticides 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 330 การปรับปรุงพันธุพืชสวน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนวความคิด  วิธีการปรับปรุงพันธุผัก  วัตถุประสงคดานการปรับปรุงพันธุพืชเนนดานพืชผัก  

กลไกการควบคุมการถายละอองเกสร  การเก็บรวบรวมสายพันธุ  การปลูก  การคัดเลือก  การผสมพันธุ  
เทคนิคการปรับปรุงพันธุและการคดัเลือกลักษณะพิเศษ  ลักษณะตัวผูเปนหมันในพริก  การผสมตัวเองไมติด
ในพืชวงศกะหล่ําและลักษณะที่เปนตัวเมียลวนในแตงกวา  การใชเทคนิคทางชีวภาพมาชวยในงานปรับปรุง
พันธุ 

Plant breeding concepts;  breeding methods in vegetable crops;  objectives in 
plant breeding with emphasis on vegetables;  pollination control mechanisms;  germplasm 
collection;  planting;  selection;  hybridization;  breeding and selection techniques of 
specific characters, male sterility in pepper, self-incompatibility in the cabbage family and 
gynoecious cucumber;  using biotechnological techniques in plant breeding 

 
1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Principles of Plant Tissue Culture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนําไปใชประโยชน  การจัดการหองปฏิบัติการเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช  สาเหตุของการปนเปอนในงานเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและวิธีปองกันกําจัด  แบบแผนการเจริญพัฒนา
เปนตนพืชในหลอดแกวและการศกึษาการเจริญพัฒนาของตนพืชในหลอดแกว  อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
เทคนิคการขยายพันธุพืชโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดตางๆ การเลี้ยงอับละอองเกสร  
การขยายพันธุกลวยไมโดยการเพาะเมล็ด  การเก็บรักษาพันธุกรรมพืช  เทคโนโลยีชีวภาพ 

Principles of plant tissue culture and their applications;  the laboratory setting 
for plant tissue culture;  cause of contamination and controls;  patterns of plant 
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development in vitro and how to study it;  compositions of nutrient media;  techniques 
and procedures for plant tissue culture, other cultures, orchid seed propagation;  plant 
germplasm preservation;  biotechnology 

 
1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน (Horticultural Seed Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 440 วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน  หลักการเบ้ืองตนการผลิตเมล็ดพันธุ  การสืบพันธุของพืช   

การพัฒนาและการแกของเมล็ด  ปจจัยที่มีผลตอการผลิตเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุผัก  การผลิต 
เมล็ดพันธุไมดอก  ธุรกิจเมล็ดพันธุพืชสวน 

Horticultural seed production;  basic principles of seed production;  plant 
reproduction;  seed development and maturity;  factors affecting seed production;  
vegetable seed production;  flower seed production;  marketing of horticultural crop seeds 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณการผลิตกาแฟของโลก ภูมิภาคอาเซียนและ

ประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟ  ชนิด พันธุและนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ   
การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาตนกาแฟ  การใหปุยกาแฟ   
การตัดแตงกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว   
การแปรรูป   การบริโภค และการใชประโยชน  การตลาดของกาแฟ 

Importance and history of coffee;  situation of coffee production in the world, 
ASEAN and Thailand;  botanical characteristics of coffee;  types, cultivars and growth habit 
of coffee;  propagation and breeding of coffee;  planting and cultural practices for coffee 
trees;  fertilizer application in coffee;  coffee pruning;  control of diseases and insect pests 
of coffee;  harvest and post-harvest practices;  processing;  consumption and utilization;  
coffee marketing 
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1202 443 การผลิตไมผลเขตรอน (Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตไมผลเขตรอน  การผลิตทุเรียน การผลิตมังคดุ การผลิตเงาะ การผลิตลางสาดและ

ลองกอง การผลิตมะมวง การผลิตกลวย การผลิตมะละกอ การผลิตนอยหนา การผลิตมะมวงหิมพานต  
การผลิตมะขาม การผลิตแกวมังกร การผลิตฝรั่ง การผลติสับปะรด การผลิตกระทอน การผลิตขนุน และ
การผลิตมะพราว 

Tropical fruit production;  durian, mangosteen, rambutan, langsat, mango, 
banana, papaya, custard apple, cashew nut, tamarind, dragon fruit, guava, pineapple, 
santol, jackfruit and coconut production 

 
1202 444 การผลิตไมผลเขตกึ่งรอน (Sub-Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตไมผลเขตก่ึงรอน  การผลิตองุน การผลิตลิ้นจี่ การผลิตลําไย การผลิตสตรอเบอรรี่  

การผลิตอาโวกาโด และการผลิตสม 
Sub-tropical fruit crop production;  grape, lychee, longan, strawberry, avocado 

and citrus production 
 

1202 445 การผลิตไมดอกไมประดับ 
(Floriculture and Ornamental Plant Prodution) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ  ชนิดและลักษณะของไมดอกไมประดับ ปจจัยที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตของไมดอกไมประดับ การปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคแมลง 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  การนําเอาไมดอกไมประดับไปใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ การทัศนศึกษา
แปลงปลูกไมดอกไมประดับ  

Flower and ornamental plant production technology;  factors affecting the 
growth of flowers and ornamental plants;  kinds and characteristics, cultivation, 
propagation, pest control and postharvest technology for flower and ornamental plant;  
use of those plants for commercial purpose;  field trip to a flower and ornamental plant 
farms 
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1202 446 วิทยาการกลวยไมเบื้องตน (Fundamentals of Orchidology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติและความสําคัญของการปลูกเลี้ยงกลวยไม  ลักษณะสําคัญของกลวยไม  การจําแนก

กลวยไมสกุลตางๆ  การขยายพันธุกลวยไมโดยการผสมเกสร โดยไมใชเพศ  เทคนิคการเพาะเมล็ดและ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม  ปจจัยที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของกลวยไม  ศัตรูของกลวยไมและ 
การปองกันกําจัด  ธุรกิจการคาเก่ียวกับกลวยไม  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  การประกวดกลวยไมและ
สังคมกลวยไม 

History and importance of orchid culture;  important characteristics of orchids;  
classification of orchid genera;  orchid propagation, orchid pollination, asexual propagation, 
techniques of seed culture and tissue culture;  factors affecting orchid growth;  orchid 
pests and their control;  orchid business;  post harvest technology;  orchid competitions 
and orchid societies 

 
1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน 1 (Landscape Design I) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทาง
ภูมิทัศน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติการจัดสวน  กระบวนการออกแบบทางภูมิทัศนการสํารวจวิเคราะหพื้นที่และการใช

พ้ืนที่  การฝกคิดหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตอบสนองความตองการของผูใช
พ้ืนที่  การฝกทักษะการออกแบบและเขียนแบบทางภูมิทัศนของพ้ืนที่ระดับบานพักอาศัย  พื้นฐานการเลือก
พรรณไมใหเหมาะสมกับภูมิลักษณและภูมิอากาศระดับจุลภาค  การประเมินราคาดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร  การนําเสนองานทางภูมิทัศน 

Landscape design history;  landscape design process;  site inventory and 
analysis;  conceptualizing landscape design that balances site opportunities/constraints 
and client needs;  training in design principles to produce a complete landscape design 
representation for residential area;  basic plant selection to suit the micro-land form and 
micro-climate;  computation of cost estimate;  landscape design presentation 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ลักษณะภูมิลักษณท้ังแบบมหภาคและจุลภาค  การอานและแปลผังสํารวจบริเวณ  พื้นฐาน

การคาํนวณความลาดชันและพ้ืนฐานการปรับระดับ  การวิเคราะหผังสํารวจบริเวณดวยการสราง
แบบจําลองกายภาพและใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางแบบจําลองผังสํารวจบริเวณ  การประยุกตใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบในกระบวนการออกแบบทางภูมิทัศนของพ้ืนท่ีระดับบานพักอาศัย 
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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 
landscape design at residential level 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ทางดานพืชสวนหรือสาขาที่เกี่ยวของ   

การประยุกตใชความรูเพื่อการผลิตพืชสวนโดยเนนการระดมความคิดเห็นในเทคโนโลยีที่สนใจ  การนําเสนอ
หัวขอพิเศษทางพืชสวน 

Literature review and discussion of selected topics of recent advanced 
knowledge in horticultural science or related field;  applying knowledge to horticultural 
crop production with emphasis on discussion of interesting technology;  data presentation 
of selected horticultural topics 

 
1202 459 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 2 (Selected Topics in Horticulture II) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ทางดานพืชสวนหรือสาขาที่เกี่ยวของ   

การประยุกตใชความรูเพื่อการผลิตพืชสวนโดยเนนการระดมความคิดเห็นในเทคโนโลยีที่สนใจ   
การปฏิบัติการ  การนําเสนอหัวขอพิเศษทางพืชสวน 

Literature review and discussion of selected topics of recent advanced 
knowledge in horticultural science or related field;  applying knowledge to horticultural 
crop production with emphasis on discussion of interesting technology;  laboratory;  data 
presentation of selected horticultural topics 

 
1202 473 การทํางานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาการเกษตร 

(Working with Farmers through Group Process for Agriculture 
Development) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สถานการณและปญหาของเกษตรกรและชุมชนชนบท  แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนา

เกษตรกรและชุมชนชนบทโดยกระบวนการกลุม การเปลี่ยนกระบวนทัศนเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน 
เกษตรกรรมยั่งยืน การทํางานเปนกลุม/องคกรชุมชน 
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Situations and problems of farmers and rural communities;  approaches and 
tools for rural development through group process, paradigm shift to sufficiency economy, 
household accounting, sustainable agriculture and working as a group/ community 
organization 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
วิวัฒนาการความอุดมสมบูรณของดิน  ดินและปจจัยควบคุมการเจริญเติบโตพืช  ธาตุอาหาร

พืช  ธาตุอาหารหลักในดิน ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารพืช  ปุย  การประเมินระดับธาตุอาหารพืชใน
ดิน  ความอุดมสมบูรณของดินกับเกษตรอินทรีย 

Soil fertility history;  soil and factors controlling plant growth;  plant nutrients;  
soil macronutrients, micronutrients and trace elements;  fertilizer;  assessing plant 
nutrients in soil;  soil fertility and organic agriculture 

 
1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  

1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม  ยีนและโครโมโซม  จีโนมพืช  การแสดงออกของยีน  

เทคโนโลยีรีคอมบีแนนตดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรมในพืช  พืชจําลองพันธุและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เทคโนโลยีพีซีอาร  เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ  การประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอในการปรับปรุง
พันธุพืช 

Structure and functions of genetic materials;  genes and chromosomes;  plant 
genomes;  gene expression;  recombinant DNA technology;  plant genetic engineering;  
transgenic plants and biosafety;  PCR technology;  molecular markers;  application of 
molecular markers for crop improvement 
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1213 360 สะเพรดชทีเพื่องานดานการเกษตร  
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การใชโปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องตน  การจัดการขอมูล  การประยุกตใชสูตรและฟงกชั่น

สําหรับงานดานการเกษตร  การใชตาราง Pivot ชวยวิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานดานเกษตร   
การสรางแบบฟอรมสําหรับปอนขอมูล  การสรางชารต  เทคนิคการแกปญหาดวยการวิเคราะหแบบเงื่อนไข 
การใชงานมาโครอยางงาย และการใชงานโปรแกรมเสริม  การนําเขาขอมูล/สงออกจากโปรแกรมอื่นมาใช
ในโปรแกรมสะเพรดซีท  สรางแบบจําลองทางดวยโปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program;  data  management;  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for agriculture 
tasks;  using Pivot tables to analyze and summarize data related to agriculture tasks;  
creating forms for data entry;  creating charts;  technical problem-solving with the what-if 
analysis, using macro and add-in program;  importing and exporting data from spreadsheet 
program to other programs;  spreadsheet model program 

 
1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเริ่มตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โมเดลและแนวคิดธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต เว็บ และ โมบาย
แพลตฟอรม  การสรางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร เว็บไซต โมบายไซต และ แอพพลิเคชัน  
ระบบการชําระเงินและความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  แนวคิดการประชาสัมพันธ
และการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  การตลาดผานทางกลุมที่มีความสนใจเดียวกัน โมบาย 
และทองถ่ิน  หัวขอทางจริยธรรม สังคม และ การเมือง เก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร   
การบริการและการคาปลีกออนไลน  สื่อและเนื้อหาทางการเกษตรออนไลน  โซเชียลเน็ตเวิรค การประมูล 
และเว็บทา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจสูธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน และการคารวมทางการเกษตร 

Beginning of E-commerce for agriculture;  E-commerce business models and 
concepts for agriculture;  E-commerce infrastructure;  the internet, web and mobile 
platform;  developing an E-commerce for agriculture;  web sites, mobile sites and 
applications;  agriculture E-commerce security and payment systems;  agriculture  
E-commerce marketing and advertising concepts;  social, mobile and local marketing;  
ethical, social and political issues in E-commerce for agriculture;  online retail and services;  
online content and media in agriculture;  social networks, auctions and portals;  B2B  
E-commerce;  supply chain management and collaborative commerce in agriculture 
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2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  7 หนวยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเตรียมตัวเพ่ือการฝกงานในสถานประกอบการ  การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม   

การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทสังคม  
จริยธรรมวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  อธิบายและ
สรุปผลการศกึษา  โดยสามารถเขียนและนําเสนอผลงานได  ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรมองคกร   
อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  กฎหมายที่เก่ียวของกับแรงงานและ 
สถานประกอบการ 

Student preparation for working in the private sector;  contact and selection 
of suitable workplace;  resume writing and job interview techniques;  personality 
development and social etiquette training;  professional ethics;  basic work skills;  data 
collection and analysis;  interpretation;  discussion;  summary, report writing and 
presentation, organizational culture;  quality control and standardization of production;  
hygiene and safety in the workplace;  labor law and workplace regulations 

 
1202 485 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-36-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูเกี่ยวกับองคกรและโครงสราง  กฎระเบียบ  วัฒนธรรมและภารกิจหลักขององคกร  

การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  กรณีศึกษาที่นาสนใจและเปนประโยชนตอองคกรและนักศึกษา
ผูปฏิบัติงาน  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารเชิงวิชาการ  การนําเสนอผลงาน 

Information about the organization and structure;  rules;  culture and mission;  
assignments and operating;  case studies interesting and useful for both organizations and 
the student;  operating report writing;  academic documents;  presentation 
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วิชาเอกพืชสวน แผนปกต ิ
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบงัคับ      จํานวน   25 หนวยกิต 

1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและการใชประโยชนทรัพยากรดิน  การกอกําเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน  

สมบัติทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพของดิน  การจําแนกประเภทและการสํารวจดิน  สิ่งมีชีวิตในดินและ 
ความอุดมสมบูรณของดิน  ปุยและการใชปุย  การอนุรักษดิน  มลพิษของดินและการจัดการ 

Importance and utilization of soil resource;  soil genesis and morphology;  
physicochemical and biological soil properties;  classification and soil survey;  soil 
organisms and soil fertility;  fertilizer and fertilizer use;  soil conservation;  soil pollution 
and management 

 
1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน (Introduction to Entomology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พ้ืนฐานเก่ียวกับแมลง  ความสําคัญของแมลง  สัณฐานวิทยาภายนอก  สรีรวิทยาของแมลง 

การเจริญเติบโต  พฤติกรรมของแมลง  การจําแนกแมลง  การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชวิธีกล  
การเขตกรรม โดยใชพันธุศาสตร การปองกันกําจัดโดยชีววิธ ีสารฆาแมลง การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน  ประโยชนของแมลง  แมลงศตัรูพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ 

Fundamentals of entomology;  insect importance;  insect morphology;  insect 
physiology;  insect development;  insect behavior;  insect systematics;  insect pest control, 
physical control, cultural control, genetic control, biological control, insecticide control, 
integrated insect control;  beneficial insects;  economic entomology 

 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความรูทั่วไปและประวัติโรคพืช  ปรสิตและเชื้อโรคกลไกการเกิดโรคพืช  อาการพืชที่เปนโรค  

สรีรวิทยาของพืชเปนโรค  อิทธิพลสภาพแวดลอมที่มีตอพืช  กลไกการปองกันโรคของพืชพันธุศาสตรที่
เก่ียวของกับพืชและเชื้อโรค  โรคเกิดจากแบคทีเรีย  โรคเกิดจากเชื้อรา  โรคเกิดจากไวรัส ไวรอยดและ 
ไฟโตพลาสมา  โรคจากไสเดือนฝอย  การควบคุมโรคพืช 

Introduction and history of plant pathology;  parasites and pathogens;  
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mechanisms of pathogenesis;  symptoms of plant disease;  physiology of infected plants;  
influence of the environment on plant diseases;  mechanism of plant defense;  genetics of 
plant-pathogen interaction;  bacterial diseases;  fungal diseases;  viral, viroid and 
phytoplasma diseases;  nematode diseases;  plant disease control 

 
1202 231 หลักการขยายพันธุพืช (Principles of Plant Propagation) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการขยายพันธุพืช  โรงเรือนขยายพันธุพืชและวัสดุปลูก  สารควบคุมการเจริญเติบโตที่

เก่ียวของกับการขยายพันธุพืช  การขยายพันธุพืชแบบใชเพศ การขยายพันธุดวยเมล็ด การขยายพันธุใน
สภาพปลอดเชื้อ  การขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศ การปกชํา การตอน การติดตา การตอกิ่ง การทาบก่ิง  
การขยายพันธุดวยลําตนและรากพิเศษ  การขยายพันธุดวยวิธีจุลภาค 

Principles of plant propagation;  greenhouse in plant propagation and growing 
media;  plant growth regulating chemicals;  sexual propagation, seed propagation, in vitro 
culture system;  asexual propagation, cutting propagation, layering propagation, budding 
propagation, grafting propagation, approach grafting propagation;  propagation by 
specialized stem and root;  micro-propagation 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
น้ํา ความสัมพันธระหวางน้ํากับเซลล การดูดน้ําและลําเลียงน้ําในพืช การคายน้ําและการเปด

ปดปากใบ อิทธิพลของน้ําตอการเจริญเติบโต และใหผลผลิต  ธาตุอาหารพืช ดิน การดูดและการลําเลียง
ธาตุอาหาร ความสัมพันธระหวางความเขมขนธาตุอาหารและผลผลิต  การสังเคราะหดวยแสง คลอโลพ
ลาสต พลังงานแสง คลอโรฟลล ปฏิกิริยาการสังเคราะหดวยแสง วัฎจักรคาลวิน กระบวนการ 
โฟโตเรสไพเรชัน พืช C-4 และ พืช CAM  การขนสงสารอินทรียในโฟลเอม โครงสรางของโฟลเอมและ
ของเหลวในโฟลเอม แบบแผนการขนสงในโฟลเอม การขนสงอาหารเขาสูโฟลเอมและออกจากโฟลเอม 
กลไกการลําเลียงในโฟลเอม  ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  การออกดอก การติดผล  
การหายใจ ไกลโคลิซิส วัฏจักรเครบส การถายทอดอิเลคตรอน  การสุกและการวายของผลไม  

Water, relationship between water and plant cell, water uptake and transport 
in plant, transpiration, influence of water on plant growth and yield;  plant nutrients, soil, 
nutrient uptake and translocation, relationship between nutrient concentration and yield;  
photosynthesis, chloroplast, light energy, chlorophyll, light reaction, Calvin cycle, 
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Photorespiration, C4 and CAM plants;  phloem translocation, phloem structure and 
phloem sap, patterns of phloem translocation, phloem loading and unloading, mechanism 
of phloem translocation;  plant hormones and growth regulators;  flowering, fruiting;  
respiration, Glycolysis, Kreb’s cycle, electron transport chain;  ripening and senescence of 
fruit 

 
1202 330 การปรบัปรุงพันธุพืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  
1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แหลงพันธุกรรม  การสืบพันธุของพืช  การทํางานของยีน  ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชผสม

ตัวเองและพืชผสมขาม  การปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเอง  การปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม  อินบรีดดิ้ง และ
เฮทเทอโรซีส  การปรับปรุงประชากร  พันธุลูกผสม  การปรับปรุงพันธุโดยวิธีการกลายพันธุ  การแปรปรวน
ของโครโมโซมกับการปรับปรุงพันธุ  การใชเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพมาชวยในงานปรับปรุงพันธุ  การ
จัดการกับพืชพันธุใหม 

Plant genetic resources;  plant reproductive systems;  genes and gene actions;  
genetic basis of self-pollinated and cross-pollinated crops;  breeding methods with self-
pollinated crops;  breeding methods with cross-pollinated crops;  inbreeding and 
heterosis;  population improvement;  hybrid development;  mutation breeding;  
polyploidy in plant breeding;  biotechnology as new tools for plant breeding;  new cultivar 
release 

 
1202 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 

(Statistical Methods for Agricultural Research) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1104 141 สถิติเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมาย  ระเบียบวิธีวิจัย  ชนิดของแผนการทดลองแบบตางๆ  แผนการทดลองแบบสุม

ตลอด  แผนการทดลองแบบสุมภายในบล็อก  แผนการทดลองแบบลาตินสแคว  การจัดทรีตเมนตแบบ
แฟคทอเรียล  การวางแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย  เทคนิคการเก็บขอมูล  
การวิเคราะหผลทางสถิติ  การแปลผล  การสรุปผล  การนําเสนอผลการทดลอง  สมการรีเกรสซั่นอยางงาย
และคาสหสัมพันธ  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ 

Meanings of statistical methods for agricultural research;  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 
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interpretation;  discussion;  conclusion;  presentation;  simple regression and correlation;  
statistical analysis system 

 
1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวน (Seed Technology in Horticulture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนะนําการพัฒนาของเมล็ดพันธุ  องคประกอบและสมบัติของเมล็ดพันธุ  การงอกของเมล็ด

พันธุ การพักตัวของเมล็ดพันธุ ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุ  การ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ  การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ  การรับรองเมล็ดพันธุ  อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุและ
การศกึษางานวิจัยทางวิทยาการเมล็ดพันธุ 

Introduction to seed development;  seed components and properties;  seed 
germination;  seed dormancy;  seed vigor and deterioration;  seed production;  seed 
storage;  seed quality control;  seed certification;  seed industry and research in seed 
technology 

 
1202 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การสืบคนขอมูลทางวิชาการที่เก่ียวของกับสาขาวิชาพืชสวน  การอานและการวิเคราะห

บทความทางวิชา  การเขียนบทความทางวิชาการ องคประกอบของการเขียนสัมมนา การเขียนบทนํา การ
เขียนเนื้อหา การเขียนอางอิงในเนื้อหาและทายเลม การเขียนสรุป การเขียนบทคัดยอ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดการการเขียนบทความ  การนําเสนอ เทคนิคในการนําเสนอ การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการจัดทําสื่อเพ่ือการนําเสนอ  

Search of scientific literature related to horticulture;  reading and analysis of 
scientific papers;  writing a review article;  article components, writing introduction, writing 
article content, writing references, writing conclusion, writing abstract;  using Microsoft 
Words program for article writing;  presentation, presentation techniques, use of 
PowerPoint program to create media for presentation 
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 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา  16 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจัดองคกรธุรกิจเกษตร  การวางแผนทางดานการผลิตทางการเกษตร  การตลาดสินคา

เกษตรควบคูกันกับการสรางผูประกอบการดานธุรกิจเกษตรรายใหม  ขอตกลงกฎหมายการคา  การลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Agricultural enterprises;  planning of agricultural production;  agricultural 
marketing in paralle to build up new entrepreneur;  trade agreement;  tariff trade barriers 
including trade investment, both domestic and international business 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตไมผล  การจําแนกชนิดของไมผล  โครงสรางและหนาที่ของสวนตางๆ ของไมผล   

ดอกและการออกดอก  การติดผลและการเจริญของผล  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  พื้นท่ีปลูก 
ไมผล  ระบบน้ํา  การขยายพันธุ  การใหปุย  การจัดการทรงตนและการตัดแตงกิ่ง  โรคและแมลง   
การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  คุณภาพของผลไม 

Fruit production;  classification and taxonomy of fruits;  structures and their 
functions;  flowers and flowering;  fruit set and development;  plant growth regulators;  
fruit plantation areas;  watering systems;  propagation;  fertilizer application;  training and 
pruning;  plant diseases and insect pests;  harvest and postharvest procedures;  fruit 
quality 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเคลื่อนที่ของน้ํา การประเมินสถานะของน้ําในตนพืช การคายน้ํา การลําเลียงน้ําจากดิน

ไปในตนพืชจนออกสูบรรยากาศ  การประเมินความตองการน้ําในพืชสวนชนิดตาง ๆ  ธาตุอาหารพืชท่ี
จําเปนชนิดตาง ๆ และหนาที่ อาการขาดธาตุอาหารพืช และวิธีแกไข การประเมินความตองการธาตุอาหาร
ในพืชสวนชนิดตาง ๆ การใชปุยเคมีและปุยอินทรีย คุณสมบัติของดิน และไมคอรไรซาบริเวณรากพืชตอการ
ดูดซับธาตุอาหาร  กระบวนการสังเคราะหดวยแสง-การเพ่ิมประสิทธิภาพและการยับยั้ง การสังเคราะหแปง
และน้ําตาล และการลําเลียงโดยโฟลเอม  กระบวนการหายใจ และเมแทบอลิซึมของไขมัน  การเจริญเติบโต 
วิธีการวัดการเจริญเติบโต และบริเวณการเจริญในตนพืช  ฮอรโมนชนิดตาง ๆ และการควบคุม 
การเจริญเติบโตในพืชสวน  การออกดอก การติดผล การเจริญของผลในพืชสวนชนิดตาง ๆ  การสุกและ 



134 

 

 

การชรา การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในกระบวนการสุกและการชรา และการนําไปประยุกตใชเพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษาผลผลิตพืชสวน  สรีรวิทยาของพืชภายใตสภาวะเครียด 

Water movement, assessment of water in the plant, transpiration, soil plant 
atmosphere continuum;  assessment of nutritional requirement plant nutrition, types and 
function of plant nutrition, plant nutrition deficiency and solutions, fertilizer;  properties of 
soil and mycorrhiza;  photosynthesis, carbohydrate synthesis and phloem translocation;  
respiration and lipid metabolism;  growth and development of horticultural crops, 
measurement of growth and development in horticultural crops;  plant hormones and 
regulators;  flowering and fruiting;  ripening and senescence;  knowledge of physiological 
changes during ripening and senescence and its application to prolonging crop storage;  
plant physiology under stressful conditions 

 
1202 344 การผลิตเห็ด (Mushroom Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติการเพาะเห็ด  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ  คุณคาทางอาหารและสรรพคุณยา  

ชีววิทยาเห็ด  ความตองการธาตุอาหาร  ปจจัยสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของเห็ด   
การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การเพาะเห็ดฟาง การเพาะเห็ดในทอนไม  เห็ดไมคอรไรซา เห็ดโคน  เห็ดพิษ  
การจัดการศัตรูเห็ด  การแปรรูปเห็ด 

History of mushroom cultivation;  its economic importance;  nutritive and 
medicinal value;  biology of mushroom; nutritional requirements;  environmental factors 
affecting mushroom growth in plastic bag, straw mushroom cultivation, log mushroom 
cultivation;  mycorrhizal mushroom, termite mushroom;  poisonous mushroom;  
mushroom pest management;  mushroom processing 

 
1202 345 การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญ ความหมาย ประวัติความเปนมาของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  ประเภทของ

พืชเครื่องเทศ  ประเภทของพืชสมุนไพร  การวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  
การปลูกและการดูแลรักษาพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวของ
พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพตามระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม  การนําไปใชประโยชนของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  ความตองการพืชเครื่องเทศและ 
พืชสมุนไพรในปจจุบัน  ปญหาการขาดแคลนพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรไทย  การพัฒนาอุตสาหกรรม 
พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรของไทย 
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Importance, meanings and history of spices and medicinal plants;  types of 
spices;  types of medicinal plants;  growth analysis;  planting and cultivation of spices and 
medicinal plants;  harvesting and postharvest technology for spices and medicinal plants;  
good agricultural practices of spices and medicinal plants;  utilization of spices and 
medicinal plants;  current demand of spices and medicinal plants;  shortage of Thai spices 
and medicinal plants;  industrial development of Thai spices and medicinal plants 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การปลูกหมอน  การปฏิบัติดูแลใหเหมาะสมกับการเลี้ยง  ชนิดและพันธุหมอนท่ีเหมาะสมใน

แตละสภาพ  การเตรียมสวนหมอนสําหรับการเลี้ยงไหมขายรังไหม  การเตรียมโรงเรือนตางๆ สําหรับการ
เลี้ยงไหม  ขอปฏิบัติในการเลี้ยงไหม  ขบวนการสาวไหม  เครื่องสาวไหมและการใชรางผลผลิตจากรังไหม 

Fundamentals of mulberry cultivation;  appropriate management;  kinds and 
varieties of mulberry and their suitability for various growing conditions;  preparation for 
silkworm rearing and silk production;  preparation of various facilities necessary for 
silkworm rearing;  basic practices in silkworm rearing;  process of silk thread-making;  
necessary accessories for silk thread-making and use of by-products from silkworm 
cocoons 

 
1202348 ผักเศรษฐกิจ (Economic Vegetable Crops) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111  เกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายของพืชผักและความสําคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมผักบางชนิด  การ

จําแนกพืชผัก คุณคาโภชนาการ 5 คุณคาอาหารตามสีภายในพืช  หลักการผลิตผัก หลักการจัดการแผนงาน 
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสูงสุดในการผลิตพืช  การจัดหาเมล็ดพันธุและวิธีการขยายพันธุ เทคโนโลยี
การปลูกพืชแบบใชดินและแบบไมใชดิน แรธาตุอาหาร การดูแลปกปองพืช การปองกันศัตรูพืช การจัดการ
กอนและหลังการเก็บเก่ียว  การตลาดพืชผัก  การศึกษาพืชผักตามวงศ กะหล่ําปลี พริก-มะเขือ ขาวโพด 
หนอไมฝรั่ง แตงกวา ผักกาดหอม ขิงขา หอม-กระเทียม ถั่ว ผักบุงไทย-จีน เผือก 

Definitions of vegetables and the importance of some economic vegetables 
for industry;  nutritive value based on 5 colors phytonutrients;  principles of vegetable 
production, management planning, optimization of the most suitable environment factors 
for plant production, variety of seed selection and other propagation operations, soil and 
soilless vegetable production techniques, nutritive minerals, plant protection, pest control, 
pre and post harvesting operations;  marketing;  taxonomic study of vegetable families, 
Cruiferarae, Solanaceae, Gramineae, Liliaceae, Cucubitaceae, Compositae, Zingiberaceae, 
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Amarylilidaceae or Alliacea, Leguminosae, Convolvulaceae, Araceae 
 

1202 349 การผลิตผักพื้นบาน (Indigenous Vegetable Crop Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญ  การจําแนกผักพ้ืนบาน  หลักการเบื้องตนในการผลิต  การผลิตผักพ้ืนบาน การ

ผลิตผักพื้นบานวงศกะเพรา-โหระพา การผลิตผักพื้นบานวงศขิง-ขา การผลิตผักพื้นบานวงศแตง การผลิตผัก
พ้ืนบานวงศถ่ัว การผลิตผักพื้นบานวงศผักชี การผลิตผักพื้นบานวงศมะเขือ การผลิตผักพืน้บานวงศอ่ืนๆ  
การตลาดผักพื้นบาน  

Importance of indigenous crops;  identifying indigenous vegetables;  principles 
of indigenous vegetable production;  producing indigenous vegetable crops;  Lamiaceae 
family, Zingiberaceae family, Cucurbitaceae family, Leguminosae family, Apiaceae family, 
Solanum family, miscellaneous families;  marketing of indigenous vegetables 

 
1202 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 

(Postharvest Technology for Horticultural Crops) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การสูญเสียผลิตผลหลังการเก็บเก่ียวและความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวที่มีตอ

ผลิตผลพืชสวน  ปจจัยทางชีววิทยาและทางกายภาพที่มีผลตอการเสียคุณภาพของผลิตผล  ชนิดและ
ลักษณะโครงสรางของผลิตผลพืชสวน  การคายน้ําของผลิตผล  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี
ของผลิตผลซึ่งเก่ียวกับการบริบูรณ  การสุกของผลและการวายในระยะหลังการเก็บเก่ียว  เอทิลีนและการใช
ประโยชนกับผลิตผล  ดัชนีการเก็บเก่ียว  คุณภาพและมาตรฐานของผลิตผล  การควบคุมโรคพืชและแมลง
ศัตรูพืชในระยะหลังการเก็บเก่ียว  การจัดการตอผลิตผลประเภทตางๆ จากแหลงผลิตสูผูบริโภค การทําให
ผลิตผลเย็นลงกอนการเก็บรักษา การบรรจุหีบหอผลิตผล การเก็บรักษาและการขนสง  

Postharvest loss of horticultural produce and the importance of postharvest 
technology in the produce;  biological and physical factors affecting postharvest loss of the 
produce;  types and structure of horticultural produce;  water loss of harvested produce;  
physiological and biochemical changes related to maturation, fruit ripening, and 
senescence of harvested horticultural produce;  ethylene and its application to the 
produce;  harvesting index;  quality and standards for the harvested produce;  postharvest 
disease and pest control of the harvested produce;  handling of various types of 
horticultural produce from farm to consumers, precooling, packaging, storage and 
transportation 
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1202 351 การตกแตงสถานที่และการจัดสวน (Landscape Gardening) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
งานทางดานภูมิทัศน  ประวัติการจัดสวน  แนวความคิดและรูปแบบการจัดสวน  ความรู

พ้ืนฐานดานการออกแบบ  องคประกอบและสิ่งกอสราง  พรรณไมและสนามหญา  การออกแบบจัดสวน   
การประเมินราคา  การดูแลบํารุงรักษา  การจัดแสดงผลงานทางภูมิทัศน 

Landscape works;  history of gardening;  gardening concepts and patterns;  
basic principles of design;  elements and construction;  varieties of plant and lawn;  
gardening design;  valuation;  maintenance;  landscape exhibition 

 
1202 353 การจัดดอกไมและตกแตงสถานท่ี  

(Flower Arrangement and Decoration) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติการจัดดอกไม  หลักการและแนวคิดการจัดดอกไม  องคประกอบและหลักศิลปะใน

การจัด  ลักษณะของดอกไมและใบไม เครื่องมือ และอุปกรณที่ใช  การจัดดอกไมรูปแบบตางๆ  การจัด
กระเชา  จัดชอดอกไม ทําริบบิ้น  จัดดอกไมตกแตงกรอบรูป  การจัดพวงหรีด  จัดดอกไมแหง จัดดอกไม
เทียม  ผูกผาประดับและตกแตงสถานท่ี  การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ การประเมินราคา การจัดแสดงผลงาน 

History of flower arrangement;  principles and ideas of floristry;  composition 
and artistry principles of flower arrangement;  leaf and flower features, tools and 
equipment;  styles of floristry such as flower basket;  bouquet, how to make a ribbon 
bow;  making floral decoration for picture frame;  wreath making;  dried flower 
arrangement, artificial flower arrangement;  fabric binding down and site decoration;  
business management; valuation;  exhibition 

 
1202 354 การจัดการสนามหญา (Turfgrass Management) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติความเปนมาหญาสนาม อาชีพที่เก่ียวของ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร ชนิดของหญา

สนาม  การใหน้ํา  ปุยหญาสนาม  การตัดหญา  การออกแบบและการจัดการสนามกอลฟ  วัชพืช  โรค 
แมลงและศัตรูของหญา  การดูแลบํารุงรักษา  

History of turfgrass and professions related to turf grass;  its botanical 
characteristics, kinds of turfgrass;  watering;  turf grass fertilizer;  turfgrass cutting;  design 
and golf course design and management;  weeds;  plant diseases;  insects and pest 
management;  maintenance 
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1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน  
(Principles of Art for Landscape Design) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การออกแบบและเขียนแบบภูมิทัศน  ประวัติการเขียนแบบ  การเขียนรูปทัศนียภาพ  ศิลปะ 

องคประกอบศิลปะ  การเขียนภาพลายเสน  ทฤษฏีสี  เทคนิคการใชสี  การจัดแสดงผลงาน 
landscape design and drawing;  history of drawing;  perspective drawing;  art, 

composition in art;  drawing;  color theory;  painting techniques;  exhibition 
 

1202 356 แมลงท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สาเหตุการระบาดของแมลง วิธีการจําแนกชนิดของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของประเทศไทย 

ชีวประวัติ ลักษณะการเขาทําลายความเสียหาย  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืชไร พืชผักและไม
ผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  วิธีปองกันกําจัดศัตรูพืช  แมลงที่มีประโยชนในดานเศรษฐกิจ  แมลง
ผสมเกสร  แมลงใหผลิตภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติ 

Sources of insect pests and their outbreaks, classification and identification of 
important insect pests in Thailand, the biology;  type of damage;  measurement of 
damage in economic terms, 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 357 มาตรฐานการจัดการการผลิตพืชสวน 

(Standardized Production Management of Horticultural Crops) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พลวัตการผลิตพืชสวนและการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการวางแผนการผลิต  การ

วางแผนและการจัดการการผลิตพืชสวนตามมาตรฐาน  หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  กระบวนการ
ตรวจรับรองมาตรฐานแปลง  กระบวนการจัดการการผลิตพืชสวนแบบเกษตรแมนยําสูง  กระบวนการ
จัดการหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน  การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสสําหรับผลิตผลพืชสวน   
ระบบการตรวจสอบยอนกลับสําหรับผลิตผลพืชสวน 

Dynamics of horticultural crop production and use of information technology 
database for production planning;  planning and production management of horticultural 
crops based on Good Agricultural Practices (GAP);  certification process for GAP standards;  
production management of horticultural crops using precision farming;  postharvest 
management of horticultural crops;  supply chain management and logistics of 
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horticultural crops;  traceability system for horticultural crop production 
 

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช (Pest Control) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ชนิดและลักษณะการทําลายของศัตรูพืช  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  การปองกัน

กําจัดแมลงศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆ  การวินิจฉัยโรคพืช  การควบคุมโรคพืช  ความเปนพิษของสารเคมี
ปราบศัตรูพืช  การใชสารเคมีปราบศัตรูพืช  การใชสารควบคมุศัตรูพืชอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

Types of pests and crop destruction;  economic thresholds for insect 
management;  variety of insect pest management;  plant disease diagnosis;  plant disease 
control;  mode of action of pesticides;  application of pesticide;  safe and appropriate use 
of pesticides 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 330 การปรับปรุงพันธุพืชสวน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนวความคิด  วิธีการปรับปรุงพันธุผัก  วัตถุประสงคดานการปรับปรุงพันธุพืชเนนดานพืชผัก  

กลไกการควบคุมการถายละอองเกสร  การเก็บรวบรวมสายพันธุ  การปลูก  การคัดเลือก  การผสมพันธุ  
เทคนิคการปรับปรุงพันธุและการคดัเลือกลักษณะพิเศษ  ลักษณะตัวผูเปนหมันในพริก  การผสมตัวเองไมติด
ในพืชวงศกะหล่ําและลักษณะที่เปนตัวเมียลวนในแตงกวา  การใชเทคนิคทางชีวภาพมาชวยในงานปรับปรุง
พันธุ 

Plant breeding concepts;  breeding methods in vegetable crops;  objectives in 
plant breeding with emphasis on vegetables;  pollination control mechanisms;  germplasm 
collection;  planting;  selection;  hybridization;  breeding and selection techniques of 
specific characters, male sterility in pepper, self-incompatibility in the cabbage family and 
gynoecious cucumber;  using biotechnological techniques in plant breeding 

 
1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Principles of Plant Tissue Culture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนําไปใชประโยชน  การจัดการหองปฏิบัติการเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช  สาเหตุของการปนเปอนในงานเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและวิธีปองกันกําจัด  แบบแผนการเจริญพัฒนา
เปนตนพืชในหลอดแกวและการศกึษาการเจริญพัฒนาของตนพืชในหลอดแกว  อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
เทคนิคการขยายพันธุพืชโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดตางๆ การเลี้ยงอับละอองเกสร  
การขยายพันธุกลวยไมโดยการเพาะเมล็ด  การเก็บรักษาพันธุกรรมพืช  เทคโนโลยีชีวภาพ 
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Principles of plant tissue culture and their applications;  the laboratory setting 
for plant tissue culture;  cause of contamination and controls;  patterns of plant 
development in vitro and how to study it;  compositions of nutrient media;  techniques 
and procedures for plant tissue culture, other cultures, orchid seed propagation;  plant 
germplasm preservation;  biotechnology 

 
1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน (Horticultural Seed Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 440 วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน  หลักการเบ้ืองตนการผลิตเมล็ดพันธุ  การสืบพันธุของพืช   

การพัฒนาและการแกของเมล็ด  ปจจัยที่มีผลตอการผลิตเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุผัก  การผลิต 
เมล็ดพันธุไมดอก  ธุรกิจเมล็ดพันธุพืชสวน 

Horticultural seed production;  basic principles of seed production;  plant 
reproduction;  seed development and maturity;  factors affecting seed production;  
vegetable seed production;  flower seed production;  marketing of horticultural crop seeds 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญและประวัติของกาแฟ  สถานการณการผลิตกาแฟของโลก ภูมิภาคอาเซียนและ

ประเทศไทย  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกาแฟ  ชนิด พันธุและนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ   
การขยายพันธุและการปรับปรุงพันธุกาแฟ  การปลูกและการดูแลรักษาตนกาแฟ  การใหปุยกาแฟ   
การตัดแตงกิ่งกาแฟ  การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ  การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว   
การแปรรูป   การบริโภค และการใชประโยชน  การตลาดของกาแฟ 

Importance and history of coffee;  situation of coffee production in the world, 
ASEAN and Thailand;  botanical characteristics of coffee;  types, cultivars and growth habit 
of coffee;  propagation and breeding of coffee;  planting and cultural practices for coffee 
trees;  fertilizer application in coffee;  coffee pruning;  control of diseases and insect pests 
of coffee;  harvest and post-harvest practices;  processing;  consumption and utilization;  
coffee marketing 
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1202 443 การผลิตไมผลเขตรอน (Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตไมผลเขตรอน  การผลิตทุเรียน การผลิตมังคดุ การผลิตเงาะ การผลิตลางสาดและ

ลองกอง การผลิตมะมวง การผลิตกลวย การผลิตมะละกอ การผลิตนอยหนา การผลิตมะมวงหิมพานต  
การผลิตมะขาม การผลิตแกวมังกร การผลิตฝรั่ง การผลิตสับปะรด การผลิตกระทอน การผลิตขนุน และ
การผลิตมะพราว 

Tropical fruit production;  durian, mangosteen, rambutan, langsat, mango, 
banana, papaya, custard apple, cashew nut, tamarind, dragon fruit, guava, pineapple, 
santol, jackfruit and coconut production 

 
1202 444 การผลิตไมผลเขตกึ่งรอน (Sub-Tropical Fruit Crop Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การผลิตไมผลเขตก่ึงรอน  การผลิตองุน การผลิตลิ้นจี่ การผลิตลําไย การผลิตสตรอเบอรรี่  

การผลิตอาโวกาโด และการผลิตสม 
Sub-tropical fruit crop production;  grape, lychee, longan, strawberry, avocado 

and citrus production 
 

1202 445 การผลิตไมดอกไมประดับ 
(Floriculture and Ornamental Plant Prodution) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เทคโนโลยีการผลิตไมดอกไมประดับ  ชนิดและลักษณะของไมดอกไมประดับ ปจจัยที่มีผลตอ

การเจริญเติบโตของไมดอกไมประดับ การปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคแมลง 
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  การนําเอาไมดอกไมประดับไปใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ การทัศนศึกษา
แปลงปลูกไมดอกไมประดับ  

Flower and ornamental plant production technology;  factors affecting the 
growth of flowers and ornamental plants;  kinds and characteristics, cultivation, 
propagation, pest control and postharvest technology for flower and ornamental plant;  
use of those plants for commercial purpose;  field trip to a flower and ornamental plant 
farms 
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1202 446 วิทยาการกลวยไมเบื้องตน (Fundamentals of Orchidology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติและความสําคัญของการปลูกเลี้ยงกลวยไม  ลักษณะสําคัญของกลวยไม  การจําแนก

กลวยไมสกุลตางๆ  การขยายพันธุกลวยไมโดยการผสมเกสร โดยไมใชเพศ  เทคนิคการเพาะเมล็ดและ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไม  ปจจัยที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโตของกลวยไม  ศัตรูของกลวยไมและ 
การปองกันกําจัด  ธุรกิจการคาเก่ียวกับกลวยไม  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  การประกวดกลวยไมและ
สังคมกลวยไม 

History and importance of orchid culture;  important characteristics of orchids;  
classification of orchid genera;  orchid propagation, orchid pollination, asexual propagation, 
techniques of seed culture and tissue culture;  factors affecting orchid growth;  orchid 
pests and their control;  orchid business;  post harvest technology;  orchid competitions 
and orchid societies 

 
1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน 1 (Landscape Design I) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทาง
ภูมิทัศน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติการจัดสวน  กระบวนการออกแบบทางภูมิทัศนการสํารวจวิเคราะหพื้นที่และการใช

พ้ืนที่  การฝกคิดหาแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และตอบสนองความตองการของผูใช
พ้ืนที่  การฝกทักษะการออกแบบและเขียนแบบทางภูมิทัศนของพ้ืนที่ระดับบานพักอาศัย  พื้นฐานการเลือก
พรรณไมใหเหมาะสมกับภูมิลักษณและภูมิอากาศระดับจุลภาค  การประเมินราคาดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร  การนําเสนองานทางภูมิทัศน 

Landscape design history;  landscape design process;  site inventory and 
analysis;  conceptualizing landscape design that balances site opportunities/constraints 
and client needs;  training in design principles to produce a complete landscape design 
representation for residential area;  basic plant selection to suit the micro-land form and 
micro-climate;  computation of cost estimate;  landscape design presentation 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ลักษณะภูมิลักษณท้ังแบบมหภาคและจุลภาค  การอานและแปลผังสํารวจบริเวณ  พื้นฐาน

การคาํนวณความลาดชันและพ้ืนฐานการปรับระดับ  การวิเคราะหผังสํารวจบริเวณดวยการสราง
แบบจําลองกายภาพและใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางแบบจําลองผังสํารวจบริเวณ  การประยุกตใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบในกระบวนการออกแบบทางภูมิทัศนของพ้ืนท่ีระดับบานพักอาศัย 
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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 
landscape design at residential level 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ทางดานพืชสวนหรือสาขาที่เกี่ยวของ   

การประยุกตใชความรูเพื่อการผลิตพืชสวนโดยเนนการระดมความคิดเห็นในเทคโนโลยีที่สนใจ  การนําเสนอ
หัวขอพิเศษทางพืชสวน 

Literature review and discussion of selected topics of recent advanced 
knowledge in horticultural science or related field;  applying knowledge to horticultural 
crop production with emphasis on discussion of interesting technology;  data presentation 
of selected horticultural topics 

 
1202 459 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 2 (Selected Topics in Horticulture II) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ทางดานพืชสวนหรือสาขาที่เกี่ยวของ   

การประยุกตใชความรูเพื่อการผลิตพืชสวนโดยเนนการระดมความคิดเห็นในเทคโนโลยีที่สนใจ   
การปฏิบัติการ  การนําเสนอหัวขอพิเศษทางพืชสวน 

Literature review and discussion of selected topics of recent advanced 
knowledge in horticultural science or related field;  applying knowledge to horticultural 
crop production with emphasis on discussion of interesting technology;  laboratory;  data 
presentation of selected horticultural topics 

 
1202 473 การทํางานกับเกษตรกรโดยกระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาการเกษตร 

(Working with Farmers through Group Process for Agriculture 
Development) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สถานการณและปญหาของเกษตรกรและชุมชนชนบท  แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนา

เกษตรกรและชุมชนชนบทโดยกระบวนการกลุม การเปลี่ยนกระบวนทัศนเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือน 
เกษตรกรรมยั่งยืน การทํางานเปนกลุม/องคกรชุมชน 
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Situations and problems of farmers and rural communities;  approaches and 
tools for rural development through group process, paradigm shift to sufficiency economy, 
household accounting, sustainable agriculture and working as a group/ community 
organization 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1201 211 ปฐพีศาสตรเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
วิวัฒนาการความอุดมสมบูรณของดิน  ดินและปจจัยควบคุมการเจริญเติบโตพืช  ธาตุอาหาร

พืช  ธาตุอาหารหลักในดิน ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารพืช  ปุย  การประเมินระดับธาตุอาหารพืชใน
ดิน  ความอุดมสมบูรณของดินกับเกษตรอินทรีย 

Soil fertility history;  soil and factors controlling plant growth;  plant nutrients;  
soil macronutrients, micronutrients and trace elements;  fertilizer;  assessing plant 
nutrients in soil;  soil fertility and organic agriculture 

 
1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  

1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โครงสรางและหนาที่ของสารพันธุกรรม  ยีนและโครโมโซม  จีโนมพืช  การแสดงออกของยีน  

เทคโนโลยีรีคอมบีแนนตดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรมในพืช  พืชจําลองพันธุและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เทคโนโลยีพีซีอาร  เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ  การประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอในการปรับปรุง
พันธุพืช 

Structure and functions of genetic materials;  genes and chromosomes;  plant 
genomes;  gene expression;  recombinant DNA technology;  plant genetic engineering;  
transgenic plants and biosafety;  PCR technology;  molecular markers;  application of 
molecular markers for crop improvement 
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1213 360 สะเพรดชทีเพื่องานดานการเกษตร  
(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การใชโปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องตน  การจัดการขอมูล  การประยุกตใชสูตรและฟงกชั่น

สําหรับงานดานการเกษตร  การใชตาราง Pivot ชวยวิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานดานเกษตร   
การสรางแบบฟอรมสําหรับปอนขอมูล  การสรางชารต  เทคนิคการแกปญหาดวยการวิเคราะหแบบเงื่อนไข 
การใชงานมาโครอยางงาย และการใชงานโปรแกรมเสริม  การนําเขาขอมูล/สงออกจากโปรแกรมอื่นมาใช
ในโปรแกรมสะเพรดซีท  สรางแบบจําลองทางดวยโปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program;  data  management;  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for agriculture 
tasks;  using Pivot tables to analyze and summarize data related to agriculture tasks;  
creating forms for data entry;  creating charts;  technical problem-solving with the what-if 
analysis, using macro and add-in program;  importing and exporting data from spreadsheet 
program to other programs;  spreadsheet model program 

 
1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเริ่มตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โมเดลและแนวคิดธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต เว็บ และ โมบาย
แพลตฟอรม  การสรางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร เว็บไซต โมบายไซต และ แอพพลิเคชัน  
ระบบการชําระเงินและความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  แนวคิดการประชาสัมพันธ
และการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  การตลาดผานทางกลุมที่มีความสนใจเดียวกัน โมบาย 
และทองถ่ิน  หัวขอทางจริยธรรม สังคม และ การเมือง เก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร   
การบริการและการคาปลีกออนไลน  สื่อและเนื้อหาทางการเกษตรออนไลน  โซเชียลเน็ตเวิรค การประมูล 
และเว็บทา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจสูธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน และการคารวมทางการเกษตร 

Beginning of E-commerce for agriculture;  E-commerce business models and 
concepts for agriculture;  E-commerce infrastructure;  the internet, web and mobile 
platform;  developing an E-commerce for agriculture;  web sites, mobile sites and 
applications;  agriculture E-commerce security and payment systems;  agriculture  
E-commerce marketing and advertising concepts;  social, mobile and local marketing;  
ethical, social and political issues in E-commerce for agriculture;  online retail and services;  
online content and media in agriculture;  social networks, auctions and portals;  B2B  
E-commerce;  supply chain management and collaborative commerce in agriculture 
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2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  5 หนวยกิต 
1202 301 ฝกงาน 1 (Field Work I) 1(0-6-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การพัฒนาการผลิตพืชสวน  นวัตกรรมและแนวคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่ม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับผูประกอบการรุนใหม การเขียนแผนธุรกิจ การทําบัญชี 
ประเมินความคุมทุนในการผลิต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความหลากหลายของผลิตภัณฑพืชสวน การจัดการ
ผลผลิต  

Development of horticultural crop productions; innovation and creativity; 
agricultural science and technology for a new generation of entrepreneurs, business 
planning, accounting, feasibility analysis, online marketing; a variety of horticultural 
products; management of horticultural products  

 
1202 302 ฝกงาน 2 (Field Work II) 1(0-6-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 301 ฝกงาน 1 หรือ 
1202 303 ฝกงานนอกสถานท่ี 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ดําเนินแผนธุรกิจจากวิชาฝกงาน 1 ติดตาม นําเสนอ สรุป รายงาน ประเมินผล 
Business implementation from Field Work I;  monitoring; presentation;  

conclusion;  report;  evaluation 
 

1202 303 ฝกงานนอกสถานที่ (External Field Work) 1(0-6-0) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การพัฒนาการผลิตพืชสวน  นวัตกรรมและแนวคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาเพิ่ม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับผูประกอบการรุนใหม การเขียนแผนธุรกิจ การทําบัญชี 
ประเมินความคุมทุนในการผลิต พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ความหลากหลายของผลิตภัณฑพืชสวน การจัดการ
ผลผลิต ฝกงานนอกสถานที่ไมนอยกวา 150 ชั่วโมง หรือ 30 วัน 

Development of horticultural crop productions; innovation and creativity; 
agricultural science and technology for a new generation of entrepreneurs, business 
planning, accounting, feasibility analysis, online marketing;  variety of horticultural 
products; management of horticultural products;  training outside the university not less 
than 150 hours or 30 days 
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1202 481 ปญหาพิเศษ 1 (Special Problems I) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โครงสรางบทความทางวิชาการ  ขั้นตอนการทํางานวิจัย  องคประกอบของขอเสนอ

โครงการวิจัย  การวิเคราะหบทความ  การสืบคนบทความ  การเขียนอางอิง  การเขียนขอเสนอโครงการ  
การฟงและพูดในที่ชุมชน  การนําเสนอโครงการ  

Structure of academic article;  steps involved in doing research work;  
elements of research proposal;  article analysis;  literature review;  writing references;  
writing proposal;  public listening and speaking;  project presentation  

 
1202 482 ปญหาพิเศษ 2 (Special Problems II) 2(1-3-2) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1202 482 ปญหาพิเศษ 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การทดลอง  องคประกอบของรายงานปญหาพิเศษฉบับสมบูรณ  เทคนิคการเขียน 

ผลการทดลอง  เทคนิคการเขียนวิจารณผลการทดลอง  เทคนิคการเขียนเอกสารอางอิง  เทคนิคการเขียน
บทคัดยอ  การนําเสนอ 

Experiment;  full report elements;  writing result technique;  writing discussion 
technique;  writing reference technique;  presentation 

 
วิชาเอกสัตวศาสตร แผนสหกิจศึกษา 
 2.3.1 กลุมวิชาชีพบงัคับ      จํานวน   23 หนวยกิต 

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

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี 

 

หลักการพื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  สัณฐานวิทยาและหนาท่ีเชิงระบบ  
ระบบโครงราง ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร 
ระบบไหลเวียน ระบบขับถายปสสาวะ 

Basic principles of anatomy and physiology;  morphology and functions of 
various systems;  skeletal, integument, muscular, nervous, respiratory, digestive, 
circulatory;  urinary system in animals 
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1203 322 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 2 
(Anatomy and Physiology of Farm Animals II) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 321 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 1 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สัณฐานวิทยาและหนาที่ของระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ  ฮอรโมนและกลไก 

การทํางานของฮอรโมน วงจรการเปนสัด การสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การพัฒนาการของตัวออน 
การตั้งทอง การคลอด เทคนิคตางๆเก่ียวกับการสืบพันธุในการผลิตสัตว  

Morphology and functions of endocrine and reproductive systems;  hormones 
and mechanism of operation;  estrous cycle;  gametogenesis;  fertilization;  embryonic 
development;  pregnancy;  parturition;  and reproduction techniques in animal production 

 
1203 323 สุขศาสตรสัตว (Animal Health) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โรคท่ีสําคัญของสัตวเศรษฐกิจในประเทศไทย  การปองกันควบคุมและกําจัดโรค  

การสุขาภิบาลในฟารมเลี้ยงสัตว  การจัดการฟารมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในดานสุขภาพสัตว   
บทปฏิบัติการดานการจัดการสุขภาพสัตว  การตอนสัตวเลี้ยง  การเย็บแผลสัตวเบื้องตน  การใหสารน้ําใน
สัตว  ผลของยาบางชนิดตอระบบภูมิคุมกันในสัตว  การเก็บตัวอยางเลือดและการตรวจเลือดสัตวเบื้องตน  
เทคนิคทางซีรั่มวิทยาในการตรวจโรคสัตวเบ้ืองตน 

Important farm animal diseases in Thailand;  prevention, control and 
eradication of farm animal diseases;  farm sanitation;  effective farm management to for 
animal health;  laboratory emphasis on animal health management;  castration;  basic 
suturing;  fluid injection;  effects of some medicines on animal immune system, blood 
sampling;  serological tests 
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1203 330 การปรับปรุงพันธุปศุสัตว (Livestock Breeding and Improvement) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  

1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การนําหลักพันธุศาสตรมาประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุสัตว  การประเมินพันธุกรรมสัตว  

วิธีการคัดเลือกพันธุสัตว  การปรับปรุงพันธุสัตวเศรษฐกิจประเภทตางๆ  หลักการและเหตุผลในการผสม
พันธุสัตว 

Application of genetics to livestock breeding;  genetic evaluation of livestock;  
selection methods for livestock improvement;  genetic improvement in various species of 
livestock;  principles and reasons behind livestock breeding 

 
1203 350 โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญของสารอาหารตางๆ ตอรางกายสัตว  ความสัมพันธ หนาที่ และประโยชนของ

สารอาหาร  ความเปนพิษของสารตางๆ ที่มีในอาหาร  กระบวนการที่เก่ียวของกับการควบคุมการกินอาหาร  
การประเมินคุณคาทางโภชนาการทางการผลิตสัตว  โรคตางๆ ที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการในสัตว 

Importance of various livestock nutrients;  interrelationships, functions and 
advantages of nutrients;  toxic substances in feed;  processes involved in controlling feed 
intake;  evaluation of nutritive value for animal production;  metabolic disorders related to 
nutrition in livestock 

 
1203 351 โภชนศาสตรสัตวประยุกต (Applied Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 350 โภชนศาสตรสัตว  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว

ประยุกต 
 

คุณสมบัติและวิธีการนําวัตถุดิบอาหารตางๆ มาใชเลี้ยงสัตว  ความเปนพิษในอาหารสัตว   
ความตองการอาหารของสัตวเศรษฐกิจ  ผลของทุพโภชนาการในสัตว  วิธีการคํานวณสูตรอาหารสัตวดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร  อุตสาหกรรมการผลิตและการใชอาหารสัตว  การใชวัตถุดิบอาหารในทองถิ่น 
เพ่ือเลี้ยงสัตว 

Properties and utilization of feed ingredients for livestock consumption;  
toxicity in animal feed;  nutrient requirements in livestock;  effects of malnutrition;  
computerized methods of feed formulation;  industrial feed production and utilization;  
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local raw materials for livestock feed 
 

1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตวประยุกต  
(Applied Animal Nutrition Laboratory) 

1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมม ี  
การปฏิบัติการวิเคราะหหาสารอาหารในวัตถุอาหารตางๆ  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ

อาหารสัตวดวยวิธีการตางๆ ทั้งทางกายภาพและทางเคมี  การประกอบสูตรอาหารสัตว 
Analysis of the nutritional content of animal feed;  various methods of 

physical and chemical evaluation for feed quality;  feed formulation techniques 
 

1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
(Statistical Methods in Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 141 สถิติเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การวิเคราะหขอมูลที่มีการวางแผนการทดลองแบบตางๆ การเปรียบเทียบระหวางกลุมการ

ทดลองที่มีปจจัยเดียวหรือมากกวาหนึ่งปจจัย  การวิเคราะหความแปรปรวนและรีเกรซชั่น การแปลผลการ
ทดลองจากผลงานวิจัยตางๆ  การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  

Data analysis for various experimental designs including group comparisons;  
involving a single factor and more than one, analysis of variance and linear regression, 
interpretation of results of various kinds of research;  research proposal development;  
using statistical analysis software  

 
1203 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : สําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตรชั้นปท่ี 3 

และ 4 
 

วิธีการคนควา วิเคราะห สังเคราะห เขียน วิจารณ และเสนอแนวคิดทางวิชาการดาน 
สัตวศาสตร ในรูปแบบของการสัมมนาแบบสากล 

Methods of information search, analyses, syntheses, writing, discussion and 
presenting animal science papers in the standard seminar context 
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 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจัดองคกรธุรกิจเกษตร  การวางแผนทางดานการผลิตทางการเกษตร  การตลาดสินคา

เกษตรควบคูกันกับการสรางผูประกอบการดานธุรกิจเกษตรรายใหม  ขอตกลงกฎหมายการคา  การลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Agricultural enterprises;  planning of agricultural production;  agricultural 
marketing in paralle to build up new entrepreneur;  trade agreement;  tariff trade barriers 
including trade investment, both domestic and international business 

 
1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตวที่สําคัญ  ถิ่นกําเนิด  การปลูกสราง   

การจัดการ  การเก็บเก่ียวและการนําไปใชประโยชน  พันธุและการเลือกพันธุสําหรับการปลูกเพ่ือทําหญา
แหง และหญาหมัก  การวิเคราะหคุณคาทางอาหาร  ความสําคัญของการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว  รูปแบบ
ของทุงหญาเลี้ยงสัตว  ปจจัยการผลิต  ความสัมพันธของการจัดการทุงหญากับสภาพการเจริญเติบโตของ
พืชและความตองการอาหารของสัตว  การจัดการสัตวเขาแทะเล็ม  การใชและการจัดการทุงหญาสําหรับ
สัตวเลี้ยง  การผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

Classification and morphology of the important forage crops;  origin;  methods 
of cultivation;  management;  harvesting and utilization;  breed and selection for hay and 
silage making;  nutritional content evaluation;  importance of pasture management;  types 
of pasture;  factors affecting production;  relationship between pasture management, plant 
growth conditions and livestock demand;  grazing management;  using and managing 
pasture for livestock;  forage seed production  

 
1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวปก  

(Reproductive Physiology of Poultry) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ระบบสืบพันธุของสัตวปก  ฮอรโมนในระบบสืบพันธุ  วงรอบการสืบพันธุของสัตวปกเพศเมีย  

น้ําเชื้อ  ปจจัยท่ีมีผลตอการสืบพันธุ  การกกฟกไขตามธรรมชาติและพฤติกรรมความเปนแม 
Reproductive system of avian species;  reproductive hormones;  reproductive 
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cycle of female poultry;  semen;  factors affecting reproduction;  natural brooding and 
maternal behavior 

 
1204 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 

(Biotechnology in Livestock Reproduction) 
2(2-0-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เทคโนโลยีการผสมเทียม  เทคโนโลยีการยายฝากตัวออน  การกําหนดและเหนี่ยวนําการเปน

สัด  ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว  ปญหาดานการสืบพันธุของปศุสัตวและ
แนวคิดในแกไขปญหา 

Artificial insemination technology;  embryo transfer technology;  techniques 
for estrus control and inducing;  progress in biotechnology for livestock reproduction;  
livestock reproductive problems and solutions 

 
1204 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 

(Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory) 
1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1203 424  เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุในปศุสัตว 

 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตวที่สอดคลองกับหัวขอที่เรียนในวิชา 
1203424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 

Laboratory work designed to be in accord with the contents of 1203424 
Biotechnology in Livestock Reproduction 

 
1203 440 การผลิตสัตวปก (Poultry Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว
1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
อุปสงคและอุปทานการผลิตสัตวปกของประเทศ  หลักการพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเปนสําหรับ 

การผลิตสัตวปก  ปญหาสําคัญของการผลิตสัตวปกในประเทศไทย 
Supply and demand of poultry production in Thailand;  important principles 

of poultry production;  significant problems of poultry production in Thailand 
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1203 443 การผลิตสุกร (Swine Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว

1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พันธุสุกร การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุสุกร  การตลาด  ระบบการสืบพันธุ  ระบบ

ฮอรโมนและระบบการผสมพันธุ  ระบบโรงเรือน  ของเสียและการนําของเสียกลับมาใชประโยชน  อาหาร
และการใหอาหารสุกร  การจัดการทั่วไปและการแบงเกรดสุกรมีชีวิต  สุขศาสตรสําหรับสุกร การใชระบบ
สารสนเทศในการผลิตสุกร และการวิเคราะหปญหาการผลิตสุกร ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ

Breeds of swine;  breed selection and improvement;  marketing;  reproductive 
system;  hormones and mating systems;  housing systems;  waste management and 
utilization;  feed and swine feeding;  management and price evaluation of on-the-hoof 
swine;  swine health;  application of IT for swine production, theoretical and practical 
analysis of swine production problems 

 
1203 444 การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญของการเลี้ยงแพะและแกะ  ตลาด  ชีววิทยาของแพะและแกะ  พันธุและ 

การปรับปรุงพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการพืชอาหารสัตว  การจัดการ
ในการเลี้ยงแพะและแกะ  โรคท่ีพบบอยๆ ของแพะและแกะ การปองกันและรักษา  การจัดการซากและ
น้ํานม  ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

Importance of goat and sheep raising;  marketing;  goat and sheep biology;  
breeds and breeding;  housing and equipment;  feed and feeding;  pasture management;  
management in goat and sheep raising;  common diseases of goats and sheep, prevention 
and treatment;  carcass and milk management;  field trips 

 
1203 447 การผลิตโคเนื้อและกระบอื (Beef and Buffalo Cattle Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว
1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พันธุโคเนื้อและกระบือที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย  การผสมพันธุและ

คัดเลือกพันธุ  การจัดการดานคอกและโรงเรือน  การใหอาหาร  การเลี้ยงดแูละการจัดการโคระยะตางๆ 
ตั้งแตแรกเกิดจนถึงผสมพันธุ  การขุนโค – กระบือ  การตลาด  โรคและการสุขาภิบาลฟารม 

Breeds of beef cattle and buffalo appropriate for production in Thailand;  
reproduction;  breeding selection;  management of animal housing facilities;  feeding 
equipment;  bovine management from birth to maturity;  fattening;  marketing;  diseases 
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and farm hygiene 
 

1203 448 การผลิตโคนม (Dairy Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว

1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พันธุโคนมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย  การผสมพันธุและคัดเลือกพันธุ   

การจัดการดานคอกและโรงเรือน  การใหอาหาร  การเลี้ยงดูและการจัดการโคระยะตางๆ ตั้งแตแรกเกิด
จนถึงผสมพันธุ  การรีดนมและการจัดการโรงรีดนม 

Breeds of dairy cattle appropriate for production in Thailand;  reproduction, 
breeding selection;  management of animal housing facilities;  feeding equipment;  bovine 
management from birth to maturity;  milking and milking parlor management 

 
1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว  

(Primary Animal Products Management) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตรอยาง
นอย 1 รายวิชา 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว  การเตรียมตัวสัตวกอนสงโรงฆา  หลักและวิธีการฆาชําแหละสัตว

ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ  ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของเนื้อสัตว  คุณสมบัติของเนื้อสัตว ปจจัยที่มีผลตอ
การเนาเสียและวิธีการปองกัน  การดําเนินการเกี่ยวกับนมที่ไดและผลิตภัณฑนม  การจัดการผลผลิตไข 

Principles of meat science;  preparation of livestock for slaughter;  principles in 
slaughtering economically important animals;  factors affecting meat quality;  properties of 
meat, factors affecting meat spoilage and how to control them;  utilization and 
management of milk and milk products;  egg management 

 
1203 451 การผลิตสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน (Companion Animal Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 
1203 350 โภชนศาสตรสัตว 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญ สถิติ และแนวโนมของสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือนที่สําคัญ  สุขภาพ  อาหารและโภชนาการ  

และสวัสดิภาพสัตวเลี้ยง  โรคสําคัญ และการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน  เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการ
ผลิตสัตวเลี้ยง  ระบบการผลิตและการตลาดในประเทศไทย  แนวทางการประกอบธุรกิจสัตวเลี้ยง 

Importance statistic and trends of important companion animals;  health;  food 
and nutrition and animal welfare;  important diseases and basic health care for companion 
animals;  biotechnology and herbs for companion animal production;  production system 
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and marketing in Thailand;  guidelines for running companion animal business 
 

1203 452 การผลิตปศุสัตวในระบบอนิทรีย (Organic Livestock Production) 2(2-0-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตรไม

นอยกวา 1 รายวิชา 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
กฎระเบียบดานเกษตรอินทรีย  สถิติและแนวโนมเกษตรอินทรีย  ผลของเกษตรอินทรียตอ

สังคม สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ  การผลิตปศุสัตวอินทรีย  คุณสมบัติของผลผลิตจากปศุ
สัตวในระบบอินทรีย  สุขภาพและสวัสดิภาพสัตวในระบบอินทรีย  เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการ
ผลิตปศุสัตวอินทรีย 

Regulations of organic agriculture;  statistics and trends in organic agriculture;  
effects of organic agriculture on society, environment and biodiversity;  organic livestock 
production;  properties and features of animal production from organic system;  health 
and welfare of animal in organic system;  biotechnology and herbs in organic animal 
production 

 
1203 456 การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมือง 

(Native Chicken Conservation and Raising) 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติความเปนมา ความสําคัญของไกพ้ืนเมืองไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน  ไกพ้ืนเมืองสาย

พันธุตางๆ  ลักษณะและมาตรฐานไกพ้ืนเมืองตามหลักอุดมทัศนีย  การเลี้ยงและการจัดการไกพ้ืนเมือง  
ปญหา การตลาด และแนวทางการอนุรักษไกพื้นเมือง 

Background and significance of Thai native chickens;  breeds of Thai native 
chicken;  standards of perfection;  principles of native chicken production;  significant 
problems in marketing and conservation of Thai native chickens 

 
1203 458 หัวขอคัดสรรทางสัตวศาสตร 1  

(Selected Topics in Animal Science I) 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : สําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตรชั้นปท่ี 3 

และ 4 
 

การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ทางดานสัตวศาสตร ที่สามารถประยุกตใช 
เพ่ือการผลิตสัตว โดยเนนการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด 
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Collections of recently modern knowledge and development in animal 
science for animal production;  emphasizing presentations, brainstorming and discussions 

 
1203 459 หัวขอคัดสรรทางสัตวศาสตร 2  

(Selected Topics in Animal Science II) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : สําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตรชั้นปท่ี 3 

และ 4 
 

การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆทางดานสัตวศาสตรท่ีสามารถประยุกตใช 
เพ่ือการผลิตสัตว โดยเนนการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด และปฏิบัติการ 

Collection of recently modern knowledge and development in animal science 
for animal production,  emphasizing presentations, brain storming, and discussion, 
including laboratory 

 
1213 360 สะเพรดชทีเพื่องานดานการเกษตร  

(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การใชโปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องตน  การจัดการขอมูล  การประยุกตใชสูตรและฟงกชั่น

สําหรับงานดานการเกษตร  การใชตาราง Pivot ชวยวิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานดานเกษตร   
การสรางแบบฟอรมสําหรับปอนขอมูล  การสรางชารต  เทคนิคการแกปญหาดวยการวิเคราะหแบบเงื่อนไข 
การใชงานมาโครอยางงาย และการใชงานโปรแกรมเสริม  การนําเขาขอมูล/สงออกจากโปรแกรมอื่นมาใช
ในโปรแกรมสะเพรดซีท  สรางแบบจําลองทางดวยโปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program;  data  management;  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for agriculture 
tasks;  using Pivot tables to analyze and summarize data related to agriculture tasks;  
creating forms for data entry;  creating charts;  technical problem-solving with the what-if 
analysis, using macro and add-in program;  importing and exporting data from spreadsheet 
program to other programs;  spreadsheet model program 
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1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเริ่มตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โมเดลและแนวคิดธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต เว็บ และ โมบาย
แพลตฟอรม  การสรางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร เว็บไซต โมบายไซต และ แอพพลิเคชัน  
ระบบการชําระเงินและความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  แนวคิดการประชาสัมพันธ
และการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  การตลาดผานทางกลุมที่มีความสนใจเดียวกัน โมบาย 
และทองถ่ิน  หัวขอทางจริยธรรม สังคม และ การเมือง เก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร   
การบริการและการคาปลีกออนไลน  สื่อและเนื้อหาทางการเกษตรออนไลน  โซเชียลเน็ตเวิรค การประมูล 
และเว็บทา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจสูธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน และการคารวมทางการเกษตร 

Beginning of E-commerce for agriculture;  E-commerce business models and 
concepts for agriculture;  E-commerce infrastructure;  the internet, web and mobile 
platform;  developing an E-commerce for agriculture;  web sites, mobile sites and 
applications;  agriculture E-commerce security and payment systems;  agriculture  
E-commerce marketing and advertising concepts;  social, mobile and local marketing;  
ethical, social and political issues in E-commerce for agriculture;  online retail and services;  
online content and media in agriculture;  social networks, auctions and portals;  B2B  
E-commerce;  supply chain management and collaborative commerce in agriculture 

 
1213 373 การประมวลผลภาพดิจิตอลทางเกษตร  

(Digital Image Processing for Agriculture) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนวคิดการประมวลผลภาพดิจิตอล  การแปลงความเขมแสง และการกรองเชิงพื้นที่   

การกรองดวยความถี่  การปรับปรุงคณุภาพ และการจําลองเรขาคณิตของภาพ  การประมวลผลภาพสี   
การประมวลผลมัลติเรโซลูชันและเวฟเลต  การบีบอัดภาพ  การประมวลผลภาพแบบมอโฟลอจิกคลั   
การแบงภาพ  การอธิบาย และการแทนคา  การระบุวัตถุ  การประยุกตใชการประมวลผลภาพดิจิตอล 
ในงานการเกษตร 

Concept of digital image processing;  intensity transformations and spatial 
filtering;  filtering in the frequency domain;  image restoration and reconstruction;  color 
image processing;  wavelets and multi-resolution processing;  image compression;  
morphological image processing;  image segmentation;  representation and description;  
object recognition;  application of digital image processing in information technology for 
agriculture 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่องานดานการเกษตร 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการและแนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่  

ระบบซอฟทแวรและฮารดแวร  โครงสรางฐานขอมูลและฐานขอมูล  ลักษณะสัมพันธ  ฟงกชั่นตาง ๆ ของ
ระบบ  การนําเขา  การแกไขและการแปลงขอมูล  การวิเคราะห  การจําลองและการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 

Principles and concepts of geographical information systems;  management of 
spatial data;  GIS software and hardware;  data base structure and relationships;  functions 
of GIS system;  data input;  data correction;  data manipulation;  query and analysis;  
modeling and presentation 

 
1213 454 การวิเคราะหภาพถายระยะไกลเพื่องานดานการเกษตร 

(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural Tasks) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายและการไดมาซึ่งภาพถายระยะไกล  ชนิดตางๆ ของภาพถายระยะไกล ตัวอยาง

การใชประโยชนภาพถายระยะไกล หลักการเบื้องตนของระบบภาพถายระยะไกล การไดมาซึ่งขอมูล 
คุณสมบัติที่สําคัญของดาวเทียม กระบวนการจําแนกภาพถายระยะไกลจากดาวเทียมรายละเอียดตางๆ  
เครื่องมือวิเคราะหและจําแนกขอมูลภาพถายโดยการใชโปรแกรมระบบเปด QGIS และปลั๊กอิน เทคนิคการ
วิเคราะหภาพถายดาวเทียมรวมถึงแหลงขอมูลท่ีใช  การใชประโยชนจากภาพถาย Google Earth  ตัวอยาง
การประยุกตใชงานการเกษตรและสิ่งแวดลอมและงานดานอ่ืนๆ 

Meaning and characteristics of satellite imagery;  the creation of data;  
important properties of satellite;  detailed classification of satellite imagery;  using open - 
sourced QGIS and plug – ins as analytical tools for classifying images to produce data using 
Google Earth images;  examples of applications to agricultural, environmental and other 
tasks 
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1213 461 การนําเสนอขอมูลทางเกษตรดวยคอมพิวเตอร 
(Presentation of Agricultural Information with Computer) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวยคอมพิวเตอร  การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวย

การพูด  การวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร  การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวยการเขียน  การใชงาน
ระบบสารสนเทศทางการเกษตร  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร  เทคนิคการสรางงานนําเสนอ
ทางการเกษตร  

Presentation of agricultural information with computers;  oral presentation of 
agricultural data;  agricultural data analysis;  written presentation of agricultural data;  
utilization of agricultural information system;  agricultural information system  
development;  techniques for agricultural presentation  

 
1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องตน 

(Fundamentals of Agricultural Information Technology) 
1(1-0-2) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกษตร  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดหา

ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีเว็บเพ่ืองานดานการเกษตร  ระบบสารสนเทศในสํานักงาน  
ความรูพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จเพ่ืองานดานการเกษตร  แบบจําลองคอมพิวเตอรทางการเกษตร  
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร  การรับรูระยะไกล  ระบบเกษตรความเที่ยงตรงสูง  กฎหมายที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการเกษตร 

Applications of agricultural technology;  information technology management;  
obtaining computer hardware and software;  web technology for agricultural tasks;  
information systems in the office;  basic knowledge of software packages for agricultural 
tasks;  models of computer system for agriculture;  geographical information system;  
remote sensing;  precision agriculture;  laws relating to information technology;  trends in 
information technology in agriculture 

 
1213 463 เกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตร 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติ  อุปกรณตางๆ ที่ใชควบคุมระบบอัตโนมัติ  การนํา

ระบบควบคุมอัตโนมัติมาใชควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเกษตร และเกษตร
แมนยําสูง 
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Principles of automatic control systems;  devices used in automatic control 
systems;  applications of automatic control systems to machines;  electronic equipment 
used in agriculture and precision agriculture 

 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  7 หนวยกิต 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation for Cooperative Education) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเตรียมตัวเพ่ือการฝกงานในสถานประกอบการ  การเลือกสถานประกอบการที่เหมาะสม   

การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  มารยาทสังคม  
จริยธรรมวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงาน  การเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  อธิบายและ
สรุปผลการศกึษา  โดยสามารถเขียนและนําเสนอผลงานได  ตลอดจนเรียนรูวัฒนธรรมองคกร   
อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  กฎหมายที่เก่ียวของกับแรงงานและ 
สถานประกอบการ 

Student preparation for working in the private sector;  contact and selection 
of suitable workplace;  resume writing and job interview techniques;  personality 
development and social etiquette training;  professional ethics;  basic work skills;  data 
collection and analysis;  interpretation;  discussion;  summary, report writing and 
presentation, organizational culture;  quality control and standardization of production;  
hygiene and safety in the workplace;  labor law and workplace regulations 

 
1203 485 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6(0-36-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 
1200 301 ธุรกิจเกษตร 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : สําหรับนักศึกษาแผนการศึกษาสหกิจ

ศึกษา สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชาเอก
สัตวศาสตร 

 

ความรูเกี่ยวกับองคกรและโครงสราง  กฎระเบียบ  วัฒนธรรมและภารกิจหลักขององคกร  
การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  กรณีศึกษาที่นาสนใจและเปนประโยชนตอองคกรและนักศึกษา
ผูปฏิบัติงาน  การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  เอกสารเชิงวิชาการ  การนําเสนอผลงาน 

Information about the organization and structure;  rules;  culture and mission;  
assignments and operating;  case studies interesting and useful for both organizations and 
the student;  operating report writing;  academic documents;  presentation 
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วิชาเอกสัตวศาสตร แผนปกต ิ
1203 321 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 1 

(Anatomy and Physiology of Farm Animals I) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี 

 

หลักการพื้นฐานกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา  สัณฐานวิทยาและหนาท่ีเชิงระบบ  
ระบบโครงราง ระบบปกคลุมรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร 
ระบบไหลเวียน ระบบขับถายปสสาวะ 

Basic principles of anatomy and physiology;  morphology and functions of 
various systems;  skeletal, integument, muscular, nervous, respiratory, digestive, 
circulatory;  urinary system in animals 

 
1203 322 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 2 

(Anatomy and Physiology of Farm Animals II) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 321 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 1 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
สัณฐานวิทยาและหนาที่ของระบบตอมไรทอ และระบบสืบพันธุ  ฮอรโมนและกลไก 

การทํางานของฮอรโมน วงจรการเปนสัด การสรางเซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิ การพัฒนาการของตัวออน 
การตั้งทอง การคลอด เทคนิคตางๆเก่ียวกับการสืบพันธุในการผลิตสัตว  

Morphology and functions of endocrine and reproductive systems;  hormones 
and mechanism of operation;  estrous cycle;  gametogenesis;  fertilization;  embryonic 
development;  pregnancy;  parturition;  and reproduction techniques in animal production 

 
1203 323 สุขศาสตรสัตว (Animal Health) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
โรคท่ีสําคัญของสัตวเศรษฐกิจในประเทศไทย  การปองกันควบคุมและกําจัดโรค  

การสุขาภิบาลในฟารมเลี้ยงสัตว  การจัดการฟารมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในดานสุขภาพสัตว   
บทปฏิบัติการดานการจัดการสุขภาพสัตว  การตอนสัตวเลี้ยง  การเย็บแผลสัตวเบื้องตน  การใหสารน้ําใน
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สัตว  ผลของยาบางชนิดตอระบบภูมิคุมกันในสัตว  การเก็บตัวอยางเลือดและการตรวจเลือดสัตวเบื้องตน  
เทคนิคทางซีรั่มวิทยาในการตรวจโรคสัตวเบ้ืองตน 

Important farm animal diseases in Thailand;  prevention, control and 
eradication of farm animal diseases;  farm sanitation;  effective farm management to for 
animal health;  laboratory emphasis on animal health management;  castration;  basic 
suturing;  fluid injection;  effects of some medicines on animal immune system, blood 
sampling;  serological tests 

 
1203 330 การปรับปรุงพันธุปศุสัตว (Livestock Breeding and Improvement) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน  
1101 221 ปฏิบัติการพนัธุศาสตร
เบื้องตน 
1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การนําหลักพันธุศาสตรมาประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุสัตว  การประเมินพันธุกรรมสัตว  

วิธีการคัดเลือกพันธุสัตว  การปรับปรุงพันธุสัตวเศรษฐกิจประเภทตางๆ  หลักการและเหตุผลในการผสม
พันธุสัตว 

Application of genetics to livestock breeding;  genetic evaluation of livestock;  
selection methods for livestock improvement;  genetic improvement in various species of 
livestock;  principles and reasons behind livestock breeding 

 
1203 350 โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 200 ชีวเคมี 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญของสารอาหารตางๆ ตอรางกายสัตว  ความสัมพันธ หนาที่ และประโยชนของ

สารอาหาร  ความเปนพิษของสารตางๆ ที่มีในอาหาร  กระบวนการที่เก่ียวของกับการควบคุมการกินอาหาร  
การประเมินคุณคาทางโภชนาการทางการผลิตสัตว  โรคตางๆ ที่มีความสัมพันธกับภาวะโภชนาการในสัตว 

Importance of various livestock nutrients;  interrelationships, functions and 
advantages of nutrients;  toxic substances in feed;  processes involved in controlling feed 
intake;  evaluation of nutritive value for animal production;  metabolic disorders related to 
nutrition in livestock 
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1203 351 โภชนศาสตรสัตวประยุกต (Applied Animal Nutrition) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 350 โภชนศาสตรสัตว  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตว

ประยุกต 
 

คุณสมบัติและวิธีการนําวัตถุดิบอาหารตางๆ มาใชเลี้ยงสัตว  ความเปนพิษในอาหารสัตว   
ความตองการอาหารของสัตวเศรษฐกิจ  ผลของทุพโภชนาการในสัตว  วิธีการคํานวณสูตรอาหารสัตวดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร  อุตสาหกรรมการผลิตและการใชอาหารสัตว  การใชวัตถุดิบอาหารในทองถิ่น 
เพ่ือเลี้ยงสัตว 

Properties and utilization of feed ingredients for livestock consumption;  
toxicity in animal feed;  nutrient requirements in livestock;  effects of malnutrition;  
computerized methods of feed formulation;  industrial feed production and utilization;  
local raw materials for livestock feed 

 
1203 352 ปฏิบัติการโภชนศาสตรสัตวประยุกต  

(Applied Animal Nutrition Laboratory) 
1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1102 104 เคมีทั่วไป 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมม ี  
การปฏิบัติการวิเคราะหหาสารอาหารในวัตถุอาหารตางๆ  วิธีการตรวจสอบคุณภาพของ

อาหารสัตวดวยวิธีการตางๆ ทั้งทางกายภาพและทางเคมี  การประกอบสูตรอาหารสัตว 
Analysis of the nutritional content of animal feed;  various methods of 

physical and chemical evaluation for feed quality;  feed formulation techniques 
 

1203 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 
(Statistical Methods in Agricultural Research) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 141 สถิติเบื้องตน  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การวิเคราะหขอมูลที่มีการวางแผนการทดลองแบบตางๆ การเปรียบเทียบระหวางกลุมการ

ทดลองที่มีปจจัยเดียวหรือมากกวาหนึ่งปจจัย  การวิเคราะหความแปรปรวนและรีเกรซชั่น การแปลผลการ
ทดลองจากผลงานวิจัยตางๆ  การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป  

Data analysis for various experimental designs including group comparisons;  
involving a single factor and more than one, analysis of variance and linear regression, 
interpretation of results of various kinds of research;  research proposal development;  
using statistical analysis software  
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1203 480 สัมมนา (Seminar) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : สําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตรชั้นปท่ี 3 

และ 4 
 

วิธีการคนควา วิเคราะห สังเคราะห เขียน วิจารณ และเสนอแนวคิดทางวิชาการดาน 
สัตวศาสตร ในรูปแบบของการสัมมนาแบบสากล 

Methods of information search, analyses, syntheses, writing, discussion and 
presenting animal science papers in the standard seminar context 

 
 2.3.2 กลุมวิชาชีพเลือก      ไมนอยกวา  18 หนวยกิต 

1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจัดองคกรธุรกิจเกษตร  การวางแผนทางดานการผลิตทางการเกษตร  การตลาดสินคา

เกษตรควบคูกันกับการสรางผูประกอบการดานธุรกิจเกษตรรายใหม  ขอตกลงกฎหมายการคา  การลงทุน
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

Agricultural enterprises;  planning of agricultural production;  agricultural 
marketing in paralle to build up new entrepreneur;  trade agreement;  tariff trade barriers 
including trade investment, both domestic and international business 

 
1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตวที่สําคัญ  ถิ่นกําเนิด  การปลูกสราง   

การจัดการ  การเก็บเก่ียวและการนําไปใชประโยชน  พันธุและการเลือกพันธุสําหรับการปลูกเพ่ือทําหญา
แหง และหญาหมัก  การวิเคราะหคุณคาทางอาหาร  ความสําคัญของการจัดการทุงหญาเลี้ยงสัตว  รูปแบบ
ของทุงหญาเลี้ยงสัตว  ปจจัยการผลิต  ความสัมพันธของการจัดการทุงหญากับสภาพการเจริญเติบโตของ
พืชและความตองการอาหารของสัตว  การจัดการสัตวเขาแทะเล็ม  การใชและการจัดการทุงหญาสําหรับ
สัตวเลี้ยง  การผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตว 

Classification and morphology of the important forage crops;  origin;  methods 
of cultivation;  management;  harvesting and utilization;  breed and selection for hay and 
silage making;  nutritional content evaluation;  importance of pasture management;  types 
of pasture;  factors affecting production;  relationship between pasture management, plant 
growth conditions and livestock demand;  grazing management;  using and managing 
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pasture for livestock;  forage seed production  
 

1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวปก  
(Reproductive Physiology of Poultry) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1101 103 ชีววิทยา 2 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ระบบสืบพันธุของสัตวปก  ฮอรโมนในระบบสืบพันธุ  วงรอบการสืบพันธุของสัตวปกเพศเมีย  

น้ําเชื้อ  ปจจัยท่ีมีผลตอการสืบพันธุ  การกกฟกไขตามธรรมชาติและพฤติกรรมความเปนแม 
Reproductive system of avian species;  reproductive hormones;  reproductive 

cycle of female poultry;  semen;  factors affecting reproduction;  natural brooding and 
maternal behavior 

 
1204 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 

(Biotechnology in Livestock Reproduction) 
2(2-0-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เทคโนโลยีการผสมเทียม  เทคโนโลยีการยายฝากตัวออน  การกําหนดและเหนี่ยวนําการเปน

สัด  ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว  ปญหาดานการสืบพันธุของปศุสัตวและ
แนวคิดในแกไขปญหา 

Artificial insemination technology;  embryo transfer technology;  techniques 
for estrus control and inducing;  progress in biotechnology for livestock reproduction;  
livestock reproductive problems and solutions 

 
1204 425 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 

(Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory) 
1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 322 กายวิภาคศาสตรและ
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยงในฟารม 2 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : 1203 424  เทคโนโลยีชีวภาพทางการ
สืบพันธุในปศุสัตว 

 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตวที่สอดคลองกับหัวขอที่เรียนในวิชา 
1203424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว 

Laboratory work designed to be in accord with the contents of 1203424 
Biotechnology in Livestock Reproduction 
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1203 440 การผลิตสัตวปก (Poultry Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว

1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
อุปสงคและอุปทานการผลิตสัตวปกของประเทศ  หลักการพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเปนสําหรับ 

การผลิตสัตวปก  ปญหาสําคัญของการผลิตสัตวปกในประเทศไทย 
Supply and demand of poultry production in Thailand;  important principles 

of poultry production;  significant problems of poultry production in Thailand 
 

1203 443 การผลิตสุกร (Swine Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว

1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พันธุสุกร การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุสุกร  การตลาด  ระบบการสืบพันธุ  ระบบ

ฮอรโมนและระบบการผสมพันธุ  ระบบโรงเรือน  ของเสียและการนําของเสียกลับมาใชประโยชน  อาหาร
และการใหอาหารสุกร  การจัดการทั่วไปและการแบงเกรดสุกรมีชีวิต  สุขศาสตรสําหรับสุกร การใชระบบ
สารสนเทศในการผลิตสุกร และการวิเคราะหปญหาการผลิตสุกร ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ

Breeds of swine;  breed selection and improvement;  marketing;  reproductive 
system;  hormones and mating systems;  housing systems;  waste management and 
utilization;  feed and swine feeding;  management and price evaluation of on-the-hoof 
swine;  swine health;  application of IT for swine production, theoretical and practical 
analysis of swine production problems 

 
1203 444 การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญของการเลี้ยงแพะและแกะ  ตลาด  ชีววิทยาของแพะและแกะ  พันธุและ 

การปรับปรุงพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการพืชอาหารสัตว  การจัดการ
ในการเลี้ยงแพะและแกะ  โรคท่ีพบบอยๆ ของแพะและแกะ การปองกันและรักษา  การจัดการซากและ
น้ํานม  ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

Importance of goat and sheep raising;  marketing;  goat and sheep biology;  
breeds and breeding;  housing and equipment;  feed and feeding;  pasture management;  
management in goat and sheep raising;  common diseases of goats and sheep, prevention 
and treatment;  carcass and milk management;  field trips 
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1203 447 การผลิตโคเนื้อและกระบอื (Beef and Buffalo Cattle Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว

1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พันธุโคเนื้อและกระบือที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย  การผสมพันธุและ

คัดเลือกพันธุ  การจัดการดานคอกและโรงเรือน  การใหอาหาร  การเลี้ยงดแูละการจัดการโคระยะตางๆ 
ตั้งแตแรกเกิดจนถึงผสมพันธุ  การขุนโค – กระบือ  การตลาด  โรคและการสุขาภิบาลฟารม 

Breeds of beef cattle and buffalo appropriate for production in Thailand;  
reproduction;  breeding selection;  management of animal housing facilities;  feeding 
equipment;  bovine management from birth to maturity;  fattening;  marketing;  diseases 
and farm hygiene 

 
1203 448 การผลิตโคนม (Dairy Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว
1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
พันธุโคนมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย  การผสมพันธุและคัดเลือกพันธุ   

การจัดการดานคอกและโรงเรือน  การใหอาหาร  การเลี้ยงดูและการจัดการโคระยะตางๆ ตั้งแตแรกเกิด
จนถึงผสมพันธุ  การรีดนมและการจัดการโรงรีดนม 

Breeds of dairy cattle appropriate for production in Thailand;  reproduction, 
breeding selection;  management of animal housing facilities;  feeding equipment;  bovine 
management from birth to maturity;  milking and milking parlor management 

 
1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว  

(Primary Animal Products Management) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตรอยาง
นอย 1 รายวิชา 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว  การเตรียมตัวสัตวกอนสงโรงฆา  หลักและวิธีการฆาชําแหละสัตว

ที่สําคัญทางเศรษฐกิจ  ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพของเนื้อสัตว  คุณสมบัติของเนื้อสัตว ปจจัยที่มีผลตอ
การเนาเสียและวิธีการปองกัน  การดําเนินการเกี่ยวกับนมที่ไดและผลิตภัณฑนม  การจัดการผลผลิตไข 

Principles of meat science;  preparation of livestock for slaughter;  principles in 
slaughtering economically important animals;  factors affecting meat quality;  properties of 
meat, factors affecting meat spoilage and how to control them;  utilization and 
management of milk and milk products;  egg management 
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1203 451 การผลิตสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน (Companion Animal Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2 

1203 350 โภชนศาสตรสัตว 
 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความสําคัญ สถิติ และแนวโนมของสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือนที่สําคัญ  สุขภาพ  อาหารและโภชนาการ  

และสวัสดิภาพสัตวเลี้ยง  โรคสําคัญ และการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน  เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการ
ผลิตสัตวเลี้ยง  ระบบการผลิตและการตลาดในประเทศไทย  แนวทางการประกอบธุรกิจสัตวเลี้ยง 

Importance statistic and trends of important companion animals;  health;  food 
and nutrition and animal welfare;  important diseases and basic health care for companion 
animals;  biotechnology and herbs for companion animal production;  production system 
and marketing in Thailand;  guidelines for running companion animal business 

 
1203 452 การผลิตปศุสัตวในระบบอนิทรีย (Organic Livestock Production) 2(2-0-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : วิชาชีพเลือกของสาขาสัตวศาสตรไม
นอยกวา 1 รายวิชา 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
กฎระเบียบดานเกษตรอินทรีย  สถิติและแนวโนมเกษตรอินทรีย  ผลของเกษตรอินทรียตอ

สังคม สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ  การผลิตปศุสัตวอินทรีย  คุณสมบัติของผลผลิตจากปศุ
สัตวในระบบอินทรีย  สุขภาพและสวัสดิภาพสัตวในระบบอินทรีย  เทคโนโลยีชีวภาพและสมุนไพรในการ
ผลิตปศุสัตวอินทรีย 

Regulations of organic agriculture;  statistics and trends in organic agriculture;  
effects of organic agriculture on society, environment and biodiversity;  organic livestock 
production;  properties and features of animal production from organic system;  health 
and welfare of animal in organic system;  biotechnology and herbs in organic animal 
production 

 
1203 456 การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมือง 

(Native Chicken Conservation and Raising) 
3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 351  โภชนศาสตรสัตวประยุกต  
1203 330  การปรับปรุงพันธุปศุสัตว 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ประวัติความเปนมา ความสําคัญของไกพ้ืนเมืองไทยในอดีตจนถึงปจจุบัน  ไกพ้ืนเมืองสาย

พันธุตางๆ  ลักษณะและมาตรฐานไกพ้ืนเมืองตามหลักอุดมทัศนีย  การเลี้ยงและการจัดการไกพ้ืนเมือง  
ปญหา การตลาด และแนวทางการอนุรักษไกพื้นเมือง 

Background and significance of Thai native chickens;  breeds of Thai native 
chicken;  standards of perfection;  principles of native chicken production;  significant 
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problems in marketing and conservation of Thai native chickens 
 

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

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : สําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตรชั้นปท่ี 3 

และ 4 
 

การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆ ทางดานสัตวศาสตร ที่สามารถประยุกตใช 
เพ่ือการผลิตสัตว โดยเนนการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด 

Collections of recently modern knowledge and development in animal 
science for animal production;  emphasizing presentations, brainstorming and discussions 

 
1203 459 หัวขอคัดสรรทางสัตวศาสตร 2  

(Selected Topics in Animal Science II) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : สําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตรชั้นปท่ี 3 

และ 4 
 

การประมวลความรูที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมๆทางดานสัตวศาสตรท่ีสามารถประยุกตใช 
เพ่ือการผลิตสัตว โดยเนนการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด และปฏิบัติการ 

Collection of recently modern knowledge and development in animal science 
for animal production,  emphasizing presentations, brain storming, and discussion, 
including laboratory 

 
1213 360 สะเพรดชทีเพื่องานดานการเกษตร  

(Spreadsheet for Agricultural Tasks) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การใชโปรแกรมสะเพรดซีทเบื้องตน  การจัดการขอมูล  การประยุกตใชสูตรและฟงกชั่น

สําหรับงานดานการเกษตร  การใชตาราง Pivot ชวยวิเคราะห และสรุปขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานดานเกษตร   
การสรางแบบฟอรมสําหรับปอนขอมูล  การสรางชารต  เทคนิคการแกปญหาดวยการวิเคราะหแบบเงื่อนไข 
การใชงานมาโครอยางงาย และการใชงานโปรแกรมเสริม  การนําเขาขอมูล/สงออกจากโปรแกรมอื่นมาใช
ในโปรแกรมสะเพรดซีท  สรางแบบจําลองทางดวยโปรแกรมสะเพรดซีท 

Introduction to electronic spreadsheet program;  data  management;  
application of formulae and functions in electronic spreadsheet  program for agriculture 
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tasks;  using Pivot tables to analyze and summarize data related to agriculture tasks;  
creating forms for data entry;  creating charts;  technical problem-solving with the what-if 
analysis, using macro and add-in program;  importing and exporting data from spreadsheet 
program to other programs;  spreadsheet model program 

 
1213 371 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร (E-commerce in Agriculture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การเริ่มตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โมเดลและแนวคิดธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  โครงสรางพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต เว็บ และ โมบาย
แพลตฟอรม  การสรางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร เว็บไซต โมบายไซต และ แอพพลิเคชัน  
ระบบการชําระเงินและความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  แนวคิดการประชาสัมพันธ
และการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  การตลาดผานทางกลุมที่มีความสนใจเดียวกัน โมบาย 
และทองถ่ิน  หัวขอทางจริยธรรม สังคม และ การเมือง เก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร   
การบริการและการคาปลีกออนไลน  สื่อและเนื้อหาทางการเกษตรออนไลน  โซเชียลเน็ตเวิรค การประมูล 
และเว็บทา  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสธุรกิจสูธุรกิจ การจัดการโซอุปทาน และการคารวมทางการเกษตร 

Beginning of E-commerce for agriculture;  E-commerce business models and 
concepts for agriculture;  E-commerce infrastructure;  the internet, web and mobile 
platform;  developing an E-commerce for agriculture;  web sites, mobile sites and 
applications;  agriculture E-commerce security and payment systems;  agriculture  
E-commerce marketing and advertising concepts;  social, mobile and local marketing;  
ethical, social and political issues in E-commerce for agriculture;  online retail and services;  
online content and media in agriculture;  social networks, auctions and portals;  B2B  
E-commerce;  supply chain management and collaborative commerce in agriculture 

 
1213 373 การประมวลผลภาพดิจิตอลทางเกษตร  

(Digital Image Processing for Agriculture) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
แนวคิดการประมวลผลภาพดิจิตอล  การแปลงความเขมแสง และการกรองเชิงพื้นที่   

การกรองดวยความถี่  การปรับปรุงคณุภาพ และการจําลองเรขาคณิตของภาพ  การประมวลผลภาพสี   
การประมวลผลมัลติเรโซลูชันและเวฟเลต  การบีบอัดภาพ  การประมวลผลภาพแบบมอโฟลอจิกคลั   
การแบงภาพ  การอธิบาย และการแทนคา  การระบุวัตถุ  การประยุกตใชการประมวลผลภาพดิจิตอล 
ในงานการเกษตร 

Concept of digital image processing;  intensity transformations and spatial 
filtering;  filtering in the frequency domain;  image restoration and reconstruction;  color 
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image processing;  wavelets and multi-resolution processing;  image compression;  
morphological image processing;  image segmentation;  representation and description;  
object recognition;  application of digital image processing in information technology for 
agriculture 

 
1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่องานดานการเกษตร 

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

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการและแนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่  

ระบบซอฟทแวรและฮารดแวร  โครงสรางฐานขอมูลและฐานขอมูล  ลักษณะสัมพันธ  ฟงกชั่นตาง ๆ ของ
ระบบ  การนําเขา  การแกไขและการแปลงขอมูล  การวิเคราะห  การจําลองและการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 

Principles and concepts of geographical information systems;  management of 
spatial data;  GIS software and hardware;  data base structure and relationships;  functions 
of GIS system;  data input;  data correction;  data manipulation;  query and analysis;  
modeling and presentation 

 
1213 454 การวิเคราะหภาพถายระยะไกลเพื่องานดานการเกษตร 

(Processing of Remote Sensing Image for Agricultural Tasks) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
ความหมายและการไดมาซึ่งภาพถายระยะไกล  ชนิดตางๆ ของภาพถายระยะไกล ตัวอยาง

การใชประโยชนภาพถายระยะไกล หลักการเบื้องตนของระบบภาพถายระยะไกล การไดมาซึ่งขอมูล 
คุณสมบัติที่สําคัญของดาวเทียม กระบวนการจําแนกภาพถายระยะไกลจากดาวเทียมรายละเอียดตางๆ  
เครื่องมือวิเคราะหและจําแนกขอมูลภาพถายโดยการใชโปรแกรมระบบเปด QGIS และปลั๊กอิน เทคนิคการ
วิเคราะหภาพถายดาวเทียมรวมถึงแหลงขอมูลท่ีใช  การใชประโยชนจากภาพถาย Google Earth  ตัวอยาง
การประยุกตใชงานการเกษตรและสิ่งแวดลอมและงานดานอ่ืนๆ 

Meaning and characteristics of satellite imagery;  the creation of data;  
important properties of satellite;  detailed classification of satellite imagery;  using open - 
sourced QGIS and plug – ins as analytical tools for classifying images to produce data using 
Google Earth images;  examples of applications to agricultural, environmental and other 
tasks 
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1213 461 การนําเสนอขอมูลทางเกษตรดวยคอมพิวเตอร 
(Presentation of Agricultural Information with Computer) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวยคอมพิวเตอร  การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวย

การพูด  การวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร  การนําเสนอขอมูลทางการเกษตรดวยการเขียน  การใชงาน
ระบบสารสนเทศทางการเกษตร  การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเกษตร  เทคนิคการสรางงานนําเสนอ
ทางการเกษตร  

Presentation of agricultural information with computers;  oral presentation of 
agricultural data;  agricultural data analysis;  written presentation of agricultural data;  
utilization of agricultural information system;  agricultural information system  
development;  techniques for agricultural presentation  

 
1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องตน 

(Fundamentals of Agricultural Information Technology) 
1(1-0-2) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเกษตร  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดหา

ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีเว็บเพ่ืองานดานการเกษตร  ระบบสารสนเทศในสํานักงาน  
ความรูพื้นฐานการใชโปรแกรมสําเร็จเพ่ืองานดานการเกษตร  แบบจําลองคอมพิวเตอรทางการเกษตร  
สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร  การรับรูระยะไกล  ระบบเกษตรความเที่ยงตรงสูง  กฎหมายที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการเกษตร 

Applications of agricultural technology;  information technology management;  
obtaining computer hardware and software;  web technology for agricultural tasks;  
information systems in the office;  basic knowledge of software packages for agricultural 
tasks;  models of computer system for agriculture;  geographical information system;  
remote sensing;  precision agriculture;  laws relating to information technology;  trends in 
information technology in agriculture 

 
1213 463 เกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเกษตร 

 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
หลักการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติ  อุปกรณตางๆ ที่ใชควบคุมระบบอัตโนมัติ  การนํา

ระบบควบคุมอัตโนมัติมาใชควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการเกษตร และเกษตร
แมนยําสูง 
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Principles of automatic control systems;  devices used in automatic control 
systems;  applications of automatic control systems to machines;  electronic equipment 
used in agriculture and precision agriculture 

 
2.3.3 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ    จํานวน  7 หนวยกิต 

1203 201 ฝกงาน  1 (Field Work   I) 1(0-6-0) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การฝกงานผลิตสัตวเชิงธุรกิจ ดานการผลิต การตลาด และธุรกิจดานการปศุสัตวในสภาพ

ความเปนจริง 
Field work related to business plan for livestock production, marketing and 

business in real life 
 

1203 202 ฝกงาน  2 (Field Work   II) 1(0-6-0) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : 1203 201 ฝกงาน  1  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
การฝกงานนอกสถานที่ที่ไมใชฟารมของมหาวิทยาลัย ระบบการผลิตสัตวในเชิงธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 
Practicing field work related to commercial-industrial livestock production 

outside Ubon Ratchathani university 
 

1203 481 ปญหาพิเศษ  1 (Special Problems  I) 1(1-0-2) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : ตองไดรับอนุมัติจากภาควิชากอน  
โครงสรางบทความวิชาการ  ขั้นตอนการทํางานวิจัย  องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย  

การวิเคราะหบทความ  การสืบคนบทความ  การเขียนอางอิง  การเขียนขอเสนอโคงการ การฟงและพูดในที่
ชุมชน  การนําเสนอโครงการ  

Academic article structure;  steps involved in research work;  proposal 
elements;  analysis article;  literature review;  reference writing;  proposal writing;  listening 
and speaking in a community;  presentation of project 
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1203 482 ปญหาพิเศษ  2 (Special Problems  II) 2(0-6-0) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน    : ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  : ไมมี  
เงื่อนไขพเิศษ                   : ตองไดรับอนุมัติจากภาควิชากอน  
การทดลองและหรือ/สํารวจคนควาทางดานสัตวศาสตร  การวางแผนการทดลอง และ/

หรือแผนการดําเนินการ  การเก็บและบันทึกขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล  การเขียน
รายงานผลการทดลองและ/หรือการสํารวจคนควา 

Experimentation and/or survey about animal science;  experimental 
design and/or work planning;  collecting and recording data;  data analysis;  result 
summary;  written report compilation 
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3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
ลําดับ 

ที ่
ตําแหนงทางวิชาการ 

ช่ือ-นามสกุล 
ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน

หลักสูตรนี้ 
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1 รองศาสตราจารย  
ดร. สุวัฒน  ธีระพงษธนากร 

วิทยาศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

พ.ศ. 2543 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคตน 

1201202: 12 ชม./ภาค 
1201240: 7 ชม./ภาค 
1201341: 16 ชม./ภาค 
1201456: 5 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค  
1201483: 5 ชม./ภาค 
รวม : 60 ชม./ภาค 
ภาคปลาย 

1201321: 75 ชม./ภาค 
1201343: 6 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค 
1201483: 5 ชม./ภาค 
รวม : 101 ชม./ภาค 

ภาคตน 

1201202: 12 ชม./ภาค 
1201240: 7 ชม./ภาค 
1201341: 16 ชม./ภาค 
1201456: 5 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค  
1201483: 5 ชม./ภาค 
1201485: 90 ชม./ภาค  
รวม : 150 ชม./ภาค 
ภาคปลาย 

1201321: 75 ชม./ภาค 
1201343: 6 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค  
1201483: 5 ชม./ภาค 
รวม : 101 ชม./ภาค 
 
 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร) 

พืชศาสตร  
(การผลิตพืชไร) 

พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร)  

กีฎวิทยาและ 
โรคพืช 

พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

2 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. สุภาวดี  แกวระหัน 
 

Doctor of 
Philosophy 

General Plant 
Science 

พ.ศ. 2543 Czech University of 
Agriculture Prague, 
Czech Repblic 

ภาคตน 
1200101: 45 ช.ม./ภาค 
1200111: 2 ช.ม./ภาค
1201200: 6 ช.ม./ภาค 
1201202: 90 ช.ม./ภาค 
1201211: 10 ช.ม./ภาค 
1201240: 4 ช.ม./ภาค 
1201454: 10 ช.ม./ภาค 
1201480: 10 ช.ม./ภาค 
1201483: 20 ช.ม./ภาค 
1202445: 2 ช.ม./ภาค 
รวม : 199 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201312: 10 ช.ม./ภาค 
1201343: 4 ช.ม./ภาค 
1201344: 10 ช.ม./ภาค 
1201352: 45 ช.ม./ภาค 
1201480: 10 ช.ม./ภาค 

1201483: 20 ช.ม./ภาค 
รวม : 99 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1200101: 45 ช.ม./ภาค 
1200111: 2 ช.ม./ภาค
1201200: 6 ช.ม./ภาค 
1201211: 10 ช.ม./ภาค 
1201240: 4 ช.ม./ภาค 
1201454: 15 ช.ม./ภาค 
1201480: 10 ช.ม./ภาค 
1201483: 10 ช.ม./ภาค 
รวม : 112 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201312: 10 ช.ม./ภาค 
1201343: 4 ช.ม./ภาค 
1201344: 10 ช.ม./ภาค 
1201352: 45 ช.ม./ภาค 
1201480: 10 ช.ม./ภาค 

1201483: 20 ช.ม./ภาค 
รวม : 99 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชศาสตร พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ปฐพีวิทยา พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

3 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. นิตยา  วานิกร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไรนา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน 
1201453: 75 ชม./ภาค  
1201111: 2 ชม./ภาค 
1201201: 12 ชม./ภาค 
1201202: 12 ชม./ภาค 
1201240: 6 ชม./ภาค 
1202414: 14 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค  
1201483: 45 ชม./ภาค  
รวม : 181 ชม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201453: 75 ชม./ภาค  
1201344: 15 ชม./ภาค 
1201343: 15 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค  
1201483: 45 ชม./ภาค  
รวม :  165 ชม./ภาค 

ภาคตน 
1201453: 75 ชม./ภาค  
1201111: 2 ชม./ภาค 
1201201: 12 ชม./ภาค 
1201202: 12 ชม./ภาค 
1201240: 6 ชม./ภาค 
1202414: 14 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค  
1201483: 45 ชม./ภาค  
รวม : 181 ชม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201453: 75 ชม./ภาค  
1201344: 15 ชม./ภาค 
1201343: 15 ชม./ภาค 
1201480: 15 ชม./ภาค  
1201483: 45 ชม./ภาค  
รวม : 165 ชม./ภาค 
 
 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

4 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. บุบผา  ใจเที่ยง 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี 
การผลิตพืช 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี

ภาคตน 
1202330: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 75 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202361: 53 ช.ม./ภาค 
1202430: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 128 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1202330: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 75 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202361: 53 ช.ม./ภาค 
1202430: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 128 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชสวน พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร  พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5 ดร. บุษบา  บัวคํา 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การผลิตพืชไร พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคตน 
1202320: 90 ช.ม./ภาค 
1202483: 30 ช.ม./ภาค 
รวม : 120 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202483: 20 ช.ม./ภาค 
1202361: 45 ช.ม./ภาค 
1202431: 6 ช.ม./ภาค 
รวม : 71 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1202320: 90 ช.ม./ภาค 
1202483: 30 ช.ม./ภาค 
รวม : 120 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202483: 20 ช.ม./ภาค 
1202361: 45 ช.ม./ภาค 
1202431: 6 ช.ม./ภาค 
1202345: 47 ช.ม./ภาค 
รวม : 118 ช.ม./ภาค 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

6 ดร. ทินน  พรหมโชต ิ วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

พืชสวน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน 
1200111: 2 ช.ม./ภาค 
1200260: 24 ช.ม./ภาค 
1202318: 61 ช.ม./ภาค 
1202443: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 100 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202361: 53 ช.ม./ภาค 
1202442: 55 ช.ม./ภาค 
1202444: 15 ช.ม./ภาค 
1202480: 15 ช.ม./ภาค 
1202481: 15 ช.ม./ภาค 
1202482: 30 ช.ม./ภาค 
รวม : 183 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 
 
 

ภาคตน 
1200111: 2 ช.ม./ภาค 
1202318: 61 ช.ม./ภาค 
1202443: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 76 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202361: 53 ช.ม./ภาค 
1202442: 55 ช.ม./ภาค 
1202444: 15 ช.ม./ภาค 
1202480: 15 ช.ม./ภาค 
1202481: 15 ช.ม./ภาค 
1202482: 30 ช.ม./ภาค 
รวม : 183 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

7 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. สุรชัย  สุวรรณล ี 
 

Doctor  of Natural 
Sciences and 
Technology 

Animal 
Breeding and 
Genetics 

พ.ศ. 2549 University of Natural 
Resources and 
Applied Life Science, 
Austria 

ภาคตน 
1203330: 45 ช.ม./ภาค  
1200260: 45 ช.ม./ภาค 
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม: 105 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1200361: 45 ช.ม./ภาค 
1203483: 45 ช.ม./ภาค 
1203447: 45 ช.ม./ภาค 
รวม: 135 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203330: 45 ช.ม./ภาค  
1200260: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1200361: 45 ช.ม./ภาค 
1203447: 45 ช.ม./ภาค 
1203448: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8 ดร. อารีรัตน  ลุนผา  
 

Doctor  of 
Philosophy 

Animal Science พ.ศ. 2557 University of the 
Philippines Los Baños, 
Philippines 

ภาคตน 
1201346: 45 ช.ม./ภาค 
รวม: 45 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203347: 45 ช.ม./ภาค 
รวม: 45 ช.ม./ภาค 
 

ภาคตน 
1201346: 45 ช.ม./ภาค 
1203201: 15 ช.ม./ภาค 
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
1203481: 15 ช.ม./ภาค 
รวม: 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203347: 45 ช.ม./ภาค 
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม: 60 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

9 น.ส.พ. ดร.  
นนทกรณ  อุรโสภณ 
 

วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตร
ชีวภาพ 

พ.ศ. 2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ภาคตน 
1203323: 45 ช.ม./ภาค 
1203321: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203322: 45 ช.ม./ภาค 
1203443: 45 ช.ม./ภาค 
1203447: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203323: 45 ช.ม./ภาค 
1203321: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203322: 45 ช.ม./ภาค 
1203443: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาการสืบพันธุ
สัตว 

พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต 

-  พ.ศ. 2536 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

อาจารยประจําหลักสูตรและผูสอน 
1 ผูชวยศาสตราจารย  

ดร. มานัส ลอศิริกุล 
 

Doctor of 
Philosophy 

Soil 
Conservation 

พ.ศ. 2532 Okayama University, 
Japan 

ภาคตน 
1201211: 50 ช.ม./ภาค 
1201200: 12 ช.ม./ภาค 
1201456: 6 ช.ม./ภาค 
รวม : 68 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201312: 47 ช.ม./ภาค 
1201483: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 92 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1201211: 50 ช.ม./ภาค 
1201200: 12 ช.ม./ภาค 
1201456: 6ช.ม./ภาค 
รวม : 68 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201312: 47 ช.ม./ภาค 
1201483: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 92 ช.ม./ภาค 
 

Master of Science Soil 
Conservation 

พ.ศ. 2529 Okayama University, 
Japan 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 
(พืชศาสตร) 

พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

2 รองศาสตราจารย  
ดร. กิตติ วงสพิเชษฐ 

Doctor of 
Philosophy 

Seed 
Technology - 
Agronomy 

พ.ศ. 2537 Mississippi State 
University, USA 

ภาคตน 
1201456: 40 ช.ม./ภาค 
รวม : 40 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201345: 65 ช.ม./ภาค 
1201440: 65 ช.ม./ภาค
รวม : 130 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1201456: 40 ช.ม./ภาค 
รวม : 40 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201345: 65 ช.ม./ภาค 
1201440: 65 ช.ม./ภาค
รวม : 130 ช.ม./ภาค 

Master of 
Agricultural 
Science 

Crop 
Agronomy 

พ.ศ. 2529 Massey University, 
New Zealand 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  เกษตรศาสตร 
(พืชศาสตร) 

พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3 รองศาสตราจารย  
ดร. อริยาภรณ พงษรัตน 

Doctor of 
Philosophy 
(Agriculture)  

Plant Breeding พ.ศ. 2539 Kiel University, 
Germany 

ภาคตน 

1201330: 75 ชม./ภาค 

1201341: 15 ชม./ภาค 

รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 

1201361: 75 ชม./ภาค 

1201344: 15 ชม./ภาค 

1201483: 45 ช.ม./ภาค  
1201480: 15 ช.ม./ภาค  
รวม : 150 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 

1201330: 75 ชม./ภาค 

1201341: 15 ชม./ภาค 

รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 

1201361: 75 ชม./ภาค 

1201344: 15 ชม./ภาค 

1201483: 45 ช.ม./ภาค  
1201480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 150 ช.ม./ภาค 
 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร) 

การปรับปรุงพันธุ 
(พืชไร) 

พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร) เกียรติ
นิยมอันดับ 1 

เกษตรศาสตร 
(พืชไร) 
 

พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

4 รองศาสตราจารย  
ดร. สุรีพร เกตุงาม 

Doctor of 
Philosophy 

Crop Science พ.ศ. 2543 Oregon State 
University, USA 

ภาคตน 
1201341: 47 ช.ม./ภาค 
1201240: 6 ช.ม./ภาค 
1200111: 4 ช.ม./ภาค 
1201483: 90 ช.ม./ภาค 
1201480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 162 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201343: 29 ช.ม./ภาค 
1201332: 45 ช.ม./ภาค 
1201483: 90 ช.ม./ภาค 
1201480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 179 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคตน 
1201341: 47 ช.ม./ภาค 
1201240: 6 ช.ม./ภาค 
1200111: 2 ช.ม./ภาค 
1201483: 90 ช.ม./ภาค 
1201480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 160 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201343: 29 ช.ม./ภาค 
1201332: 45 ช.ม./ภาค 
1201483: 90 ช.ม./ภาค 
1201480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 179 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร 
(พืชไร) 

พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง) 

เกษตรศาสตร 
(พืชไร) 
 

พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

5 ผูชวยศาสตราจารย  
สุรลภย ภูภักดิ์ 

Master of Science Agriculture พ.ศ. 2536 University of Western 
Australia, Australia 

ภาคตน 
1201455: 75 ช.ม./ภาค 
1201201: 84 ช.ม./ภาค 
1201240: 12 ช.ม./ภาค 
รวม : 171 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1213453: 75 ช.ม./ภาค 
1201457: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 150 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1201455: 75 ช.ม./ภาค 
1201201: 84 ช.ม./ภาค 
1201240: 12 ช.ม./ภาค 
รวม : 171 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1213453: 75 ช.ม./ภาค 
1201457: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 150 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี 
การผลิตพืช 

พ.ศ. 2526 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

6 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. บุญเทียม  เลิศศุภวิทยนภา 

Doctor of 
Philosophy 

Crop Science 
in Agronomy 

พ.ศ. 2546 Central Luzon State 
University, Philippines 

ภาคตน 
1201201: 6 ช.ม./ภาค 
1201202: 6 ช.ม./ภาค 
1201240: 6 ช.ม./ภาค 
1201456: 75 ช.ม./ภาค 
1213453: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 168 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1201343: 15 ช.ม./ภาค 
1201344: 15 ช.ม./ภาค 
1201454: 75 ช.ม./ภาค 

ไมมี เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ระบบเกษตร พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชไร พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

รวม : 105 ช.ม./ภาค 
7 ดร. ภาคภูมิ  สืบนุการณ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชสวน พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน 

1203351: 45 ช.ม./ภาค
1203355: 45 ช.ม./ภาค
รวม: 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203354: 60 ช.ม./ภาค
1203456: 25 ช.ม./ภาค 
รวม: 85 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203351: 45 ช.ม./ภาค
1203355: 45 ช.ม./ภาค
1203450: 70 ช.ม./ภาค 
รวม: 160 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203354: 60 ช.ม./ภาค
1203456: 25 ช.ม./ภาค
1203449: 70 ช.ม./ภาค
1203353: 60 ช.ม./ภาค  
รวม: 215 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชสวน (เพ่ือ
สภาวะแวดลอม) 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8 รองศาสตราจารย 
ดร. กาญจนา  รุงรัชกานนท 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียว 

พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ภาคตน 
1202446: 71 ช.ม./ภาค 
1202231: 5 ช.ม./ภาค 
รวม: 76 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202432: 75 ช.ม./ภาค 
รวม: 75 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1202446: 71 ช.ม./ภาค 
1202231: 5 ช.ม./ภาค 
รวม: 76 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202432: 75 ช.ม./ภาค 
รวม: 75 ช.ม./ภาค 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ชีววิทยาสภาวะ
แวดลอม 

พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

9 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โรคพืชวิทยา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคตน 
1202212: 68 ช.ม./ภาค 
1202414: 22 ช.ม./ภาค 
1202446: 2 ช.ม./ภาค 
1202445: 2 ช.ม./ภาค 
1202480: 10 ช.ม./ภาค 
รวม: 104 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202212: 68 ช.ม./ภาค 
1202344: 65 ช.ม./ภาค 
1202481: 10 ช.ม./ภาค 
1202482: 28 ช.ม./ภาค 
1202480: 10 ช.ม./ภาค 
รวม: 181 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1202212: 68 ช.ม./ภาค 
1202414: 22 ช.ม./ภาค 
1202446: 2 ช.ม./ภาค 
1202445: 2 ช.ม./ภาค 
1202480: 10 ช.ม./ภาค 
รวม: 104 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202212: 68 ช.ม./ภาค 
1202344: 65 ช.ม./ภาค 
1202481: 10 ช.ม./ภาค 
1202482: 28 ช.ม./ภาค 
1202480: 10 ช.ม./ภาค 
รวม: 181 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

โรคพืชวิทยา พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

10 อาจารย สาธิต  พสุวิทยกุล 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชสวน พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน 
1200111: 2 ช.ม./ภาค 
1202301: 90 ช.ม./ภาค 
1202302: 90 ช.ม./ภาค 
1202318: 59 ช.ม./ภาค 
1202443: 60 ช.ม./ภาค 
รวม: 301 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202345: 15 ช.ม./ภาค 
1202442: 61 ช.ม./ภาค 
1202444: 60 ช.ม./ภาค 
รวม: 136 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคตน 
1202301: 90 ช.ม./ภาค 
1202302: 90 ช.ม./ภาค 
1202318: 59 ช.ม./ภาค 
1202443: 60 ช.ม./ภาค 
รวม: 299 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202345: 15 ช.ม./ภาค 
1202442: 61 ช.ม./ภาค 
1202444: 60 ช.ม./ภาค 
รวม: 136 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร พ.ศ. 2526 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

11 ดร. สุกัญญา  คลังสินศิริกุล 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กีฎวิทยาและ
สิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2552 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ภาคตน  
1202211:120ช.ม./ภาค 
1202347:120ช.ม./ภาค 
1202350: 2 ช.ม./ภาค 
1202414: 48 ช.ม./ภาค 
1202445: 2 ช.ม./ภาค 
1202480: 15 ช.ม./ภาค  
1202481: 15 ช.ม./ภาค 
1202482: 15 ช.ม./ภาค 
รวม: 337 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202211:120ช.ม./ภาค 
1202347:120ช.ม./ภาค 
1202356:120ช.ม./ภาค 
1202480: 15 ช.ม./ภาค  
1202481: 15 ช.ม./ภาค 
1202482: 15 ช.ม./ภาค 
รวม: 405 ช.ม./ภาค 

ภาคตน  
1202211:120ช.ม./ภาค 
1202347:120ช.ม./ภาค 
1202350: 2 ช.ม./ภาค 
1202414:  48 ช.ม.ภาค 
1202445: 2 ช.ม./ภาค 
1202480: 15 ช.ม./ภาค  
1202481: 15 ช.ม./ภาค 
1202482: 15 ช.ม./ภาค 
รวม: 337 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202211:120ช.ม./ภาค 
1202347:120ช.ม./ภาค 
1202356:120ช.ม./ภาค 
1202480: 15 ช.ม./ภาค  
1202481: 15 ช.ม./ภาค 
1202482: 15 ช.ม./ภาค 
รวม: 405 ช.ม./ภาค 
 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร  พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2540 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

12 ดร. วรงศ  นัยวินิจ* Doctor of 
Philosophy 

Agricultural 
Technology 

พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคตน 
1203351: 45 ช.ม./ภาค 
1203355: 45 ช.ม./ภาค 
รวม: 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203354: 60 ช.ม./ภาค
1203456: 25 ช.ม./ภาค 
รวม: 85 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203351: 45 ช.ม./ภาค
1203355: 45 ช.ม./ภาค 
1203450: 70 ช.ม./ภาค 
รวม: 160 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203354: 60 ช.ม./ภาค
1203456: 25 ช.ม./ภาค
1203449: 70 ช.ม./ภาค
1203353: 60 ช.ม./ภาค  
รวม: 215 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctor of 
Philosophy 

Géographie 
humaine, 
économique et 
regional 

พ.ศ. 2552 Université Paris Ouest 
Nanterre-La Défense, 
France 

Master of 
Landscape 
Architecture 

Landscape 
Architecture 

พ.ศ. 2540 The University of 
Oklahoma, USA 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 
(พืชสวน) 

พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

13 ดร. เรวัติ  ชัยราช Doctor of 
Philosophy 

Plant Biology พ.ศ. 2546 The University of 
California Davis, USA 

ภาคตน 
1200111: 8 ช.ม./ภาค 
1202303: 75 ช.ม./ภาค 
1202304: 127 ช.ม./
ภาค 
1202320:  210 ช.ม./
ภาค 
รวม : 420 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202350: 23 ช.ม./ภาค 
1202445: 10 ช.ม./ภาค 
1202480: 42 ช.ม./ภาค 
1202481: 42 ช.ม./ภาค 
1202490: 68 ช.ม./ภาค 
รวม : 185 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 
 

ภาคตน 
1200111: 8 ช.ม./ภาค 
1202320:  210 ช.ม./
ภาค 
รวม : 218 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202350: 23 ช.ม./ภาค 
1202480: 42 ช.ม./ภาค 
1202357: 158 ช.ม./
ภาค 
รวม : 223 ช.ม./ภาค 

Master of Science Horticulture พ.ศ. 2541 The University of 
Illinois, USA 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

14 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. อุบล ชินวัง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีหลัง
การเก็บเก่ียว 

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน  
1202320: 17 ช.ม./ภาค 
1202481: 8 ช.ม./ภาค 
รวม: 25 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202350: 24 ช.ม./ภาค 
1202442: 4 ช.ม./ภาค 
1202345: 10 ช.ม./ภาค 
1202482: 8 ช.ม./ภาค 
รวม: 46 ช.ม./ภาค 

ภาคตน  
1202320: 17 ช.ม./ภาค 
1202481: 8 ช.ม./ภาค 
รวม: 25 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202350: 24 ช.ม./ภาค 
1202442: 4 ช.ม./ภาค 
1202345: 10 ช.ม./ภาค 
1202482: 8 ช.ม./ภาค 
รวม: 46 ช.ม./ภาค 

Master of Appied 
Science 

Horticultural 
Technology 

พ.ศ. 2539 The University of 

Queensland, Australia 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. บุญสง เอกพงษ 

วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

พืชสวน พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ภาคตน 
1202231: 45 ช.ม./ภาค 
1202441: 56 ช.ม./ภาค 
รวม: 101 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202349: 56 ช.ม./ภาค 
1202361: 11 ช.ม./ภาค 
รวม: 67 ช.ม./ภาค 
 
 

ภาคตน 
1202231: 45 ช.ม./ภาค 
1202441: 56 ช.ม./ภาค 
รวม: 101 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202349: 56 ช.ม./ภาค 
1202361: 11 ช.ม./ภาค 
รวม: 67 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

16 รองศาสตราจารย  
ดร. นันทิยา  หุตานุวัตร 

Doctor of Philosophy Rural 
Development 
Planning 

พ.ศ. 2541 สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย (Asian Institute 
of Technology) 

ภาคตน 
1200473: 45 ช.ม./ภาค 
รวม: 45 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1200473: 45 ช.ม./ภาค 
รวม: 45 ช.ม./ภาค 

ไมมี เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน  

พ.ศ. 2527 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  ฟสิกส พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
17 ผูชวยศาสตราจารย  

ศรีประไพ ธรรมแสง 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน 
1200480: 16 ช.ม./ภาค 
รวม: 16 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202445: 75 ช.ม./ภาค 
รวม: 75 ช.ม./ภาค 

ไมมี เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

18 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. วีณา เมฆวัฒนากาญจน 
 

Doctor of 
Philosophy 

Post Harvest 
Technology 

พ.ศ. 2542 The University Oregon 
State, USA 

ภาคตน 
1200260: 21 ช.ม./ภาค 
รวม: 21 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202350: 28 ช.ม./ภาค 
รวม: 28 ช.ม./ภาค 
 
 
 

ไมมี เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ 

Master of Science Agriculture พ.ศ. 2530 The University of 
Western Australia,  
Australia 

วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

19 รองศาสตราจารย  
ดร. วัชรพงษ วัฒนกูล 
 

Doctor  of 
Philosophy 

Swine 
Production 

พ.ศ. 2540 University of 
Aberdeen, UK 

ภาคตน 
1203443: 45 ช.ม./ภาค 
1203483: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1200112: 45 ช.ม./ภาค  
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 60 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203443: 45 ช.ม./ภาค 
1203483: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1200112: 45 ช.ม./ภาค  
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 60 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

20 ผูชวยศาสตราจารย  
ดร. กังวาน ธรรมแสง 
 

วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 

เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี

ภาคตน 
1203447: 45 ช.ม./ภาค 
1203485: 15 ช.ม./ภาค 
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 75 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203483: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 

ภาคตน 
1203447: 45 ช.ม./ภาค 
1203485: 15 ช.ม./ภาค 
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 75 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203483: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร - 
เกษตร 

พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

21 ดร. นรินทร  บุญพราหมณ 
 

Doctor of 
Philosophy 

Animal 
Production  

พ.ศ. 2545 Humboldt-Universität 
zu Berlin, Germany 

ภาคตน 
1203483: 45 ช.ม./ภาค 
1203423: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203480: 15 ช.ม./ภาค 
1203424: 45 ช.ม./ภาค 
1203425: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 105 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203483: 45 ช.ม./ภาค 
1203423: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203424: 45 ช.ม./ภาค 
1203425: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

22 ผูชวยศาสตราจารย  
นสพ. ดร. สมชัย สวาสดิพันธ 
 

Doctor of 
Philosophy 

Animal Health พ.ศ. 2544 University of 
Queensland, 
Australia 

ภาคตน 
1203323: 45 ช.ม./ภาค 
1203321: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203322: 45 ช.ม./ภาค 
1203451: 45 ช.ม./ภาค 
1203452: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203323: 45 ช.ม./ภาค 
1203321: 45 ช.ม./ภาค 
1203451: 45 ช.ม./ภาค 
รวม :  135 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203322: 45 ช.ม./ภาค 
1203452: 45 ช.ม./ภาค
1203482: 30 ช.ม./ภาค 
รวม : 120 ช.ม./ภาค 
 

Postgraduate 
Diploma in 
Veterinary Studies  

Animal Health  พ.ศ. 2539 University of 
Queensland, Australia 

สัตวแพทยศาสตร
บัณฑิต  

สุขศาสตรสัตว  พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

23 ดร. สราญ  ปริสุทธิกุล 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เกษตรเขตรอน พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน 
1213360: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1213461: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1213360: 45 ช.ม./ภาค 
1203444: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1213461: 45 ช.ม./ภาค 
1203485: 15 ช.ม./ภาค
รวม : 60 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

24 ดร. เรืองยศ  พิลาจันทร  
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ภาคตน 
1203350: 45 ช.ม./ภาค 
1203447: 45 ช.ม./ภาค 
1203450: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203351: 45 ช.ม./ภาค 
1203352: 45 ช.ม./ภาค 
1203448: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 
 
 

ภาคตน 
1203350: 45 ช.ม./ภาค 
1203447: 45 ช.ม./ภาค 
1203450: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203351: 45 ช.ม./ภาค 
1203352: 45 ช.ม./ภาค 
1203448: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สัตวศาสตร พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี 
การผลิตสัตว 

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

25 อาจารยนพพร  ตันติศิรินทร 
 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  

เศรษฐศาสตร
ธุรกิจเกษตร 

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคตน 
1200200: 45 ช.ม./ภาค 
1200301: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1200300: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1200200: 45 ช.ม./ภาค 
1200301: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1200300: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  เศรษฐศาสตร
ระหวางประเทศ  

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย 

26 อาจารยทศพร  สาธรวิศิษฐ วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การเกษตรและ
พัฒนาชนบท 

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ภาคตน 
1213462: 45 ช.ม./ภาค 
1200101: 15 ช.ม./ภาค 
รวม : 60 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1213360: 45 ช.ม./ภาค 
1213453: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1213462: 45 ช.ม./ภาค 
1200101: 15 ช.ม./ภาค
1213463: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 105 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1213360: 45 ช.ม./ภาค 
1213453: 45 ช.ม./ภาค 
1213464: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 135 ช.ม./ภาค 
 
 
 

อุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต 

คอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2535 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร 
ลาดกระบัง 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

27 ดร. สุภาวดี  ชัยวิวัฒนตระกูล Doctor of 
Philosophy 

Computer 
Science 

พ.ศ. 2557 สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย  

ภาคตน 
1213461: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1213461: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1213371: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการ
คอมพิวเตอร  

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารยผูสอน 
1 ผูชวยศาสตราจารย  

ณัชพล  สามารถ 
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

สงเสริม
การเกษตร 

พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน 

1200111: 4 ช.ม./ภาค 
1200472: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 49 ช.ม./ภาค 

ภาคปลาย 

1200472: 45 ช.ม./ภาค 
1201468: 75 ช.ม./ภาค 
1200480: 3 ช.ม./ภาค 
รวม : 123 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 

1200472: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

ภาคปลาย 

1200472: 45 ช.ม./ภาค 
1201468: 75 ช.ม./ภาค 
1200480: 8 ช.ม./ภาค 
1201202: 90 ช.ม./ภาค
รวม : 213 ช.ม./ภาค 
 
 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี 
การผลิตพืช 

พ.ศ. 2533 สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
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ลําดับ 
ที ่

ตําแหนงทางวิชาการ 
ช่ือ-นามสกุล 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปที่สําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา ภาระงานสอนเดิม ภาระงานสอนใน
หลักสูตรนี้ 

2 ผูชวยศาสตราจารย  
พิทักษ สิงหทองลา 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

เกษตรศาสตร 
(พืชสวน) 

พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคตน 
1200101: 90 ช.ม./ภาค 
รวม: 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202348: 75 ช.ม./ภาค 
รวม: 75 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1200101: 90 ช.ม./ภาค 
รวม: 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1202348: 75 ช.ม./ภาค 
รวม: 75 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร 
(พืชศาสตร) 

พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3 ดร. นิมมานรดี  พรหมทอง Doctor of 
Philosophy 

Horticulture พ.ศ. 2557 National Chung Hsing 
University, Taiwan 

1202301: 90 ช.ม./ภาค 
1202483: 12 ช.ม./ภาค 
1200111: 2 ช .ม./ภาค 
1202440: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 179 ช.ม./ภาค 

1202440: 75 ช.ม./ภาค 
รวม : 75 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

พืชสวน พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยแมโจ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยแมโจ 
4 ดร. ชวลิต  ศิริบูรณ Doctor of 

Philosophy 
Animal Science พ.ศ. 2556 National Chung Hsing 

University, Taiwan 
ภาคตน 
1203440: 45 ช.ม./ภาค 
1203423: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203456: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

ภาคตน 
1203440: 45 ช.ม./ภาค 
1203423: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 90 ช.ม./ภาค 
ภาคปลาย 
1203456: 45 ช.ม./ภาค 
รวม : 45 ช.ม./ภาค 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

Animal 
Production 

พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยแมโจ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

หมายเหตุ  * ดร. วรงค นัยวินิจ เรียนหลักสูตรปริญญารวมภายใตความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ Université Paris Ouest Nanterre-La 
Défense 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 การฝกงาน: คณะเกษตรศาสตร จัดใหนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  
ในชั้นปที่ 1 ไดฝกงานภายในฟารมทดลองของมหาวิทยาลัย โดยฝกงานในรายวิชา 1200 101  
ฝกงานเกษตรศาสตร 1 และ 1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2 ในภาคการศึกษาตน และปลายของชั้นปที่ 1 
ตามลําดับ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะในการทํางานดานการผลิตพืชไร พืชสวน และสัตวศาสตร และเมื่อนักศึกษา
เลือกวิชาเอก วิชาเอกจัดการฝกงานเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในทักษะปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ดังนี ้
 วิชาเอกพืชไร: 1201 201 ฝกงาน 1 ฝกงานดานการจัดการการผลิตพืชไร  และ 1201 202 ฝกงาน 2  
เปนการฝกการสรางลักษณะการเปนนักวิชาการ ทํางานเปนทีม การวางแผน การปฏิบัติงาน การสรุปผลการ
ดําเนินงาน และการแกปญหาการดําเนินงานดานพืชไรได นอกจากนี้ยังฝกงานในรายวิชา 1201 203 ฝกงานนอก
สถานที่ เพื่อฝกงานกับหนวยงานรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวของกับระบบการผลิตพืชไรในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยฝกงานในรายวิชา1201 201 ฝกงาน 1 ในภาคการศึกษาตน ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สวนรายวิชา 1201 202 
ฝกงาน 2 หรือรายวิชา 1201 203 ฝกงานนอกสถานที่ ในภาคการศึกษาปลาย ของนักศึกษาชั้นปที่ 3  
 วิชาเอกพืชสวน: 1202 301 ฝกงาน 1  และ 1202 302 ฝกงาน 2  เปนการฝกงานภายใน ที่จัดโดย
สาขาวิชา เพ่ือฝกทักษะดานการวางแผนธุรกิจพืชสวน  การปฏิบัติการผลิต และการจําหนายผลผลิตพืชสวน  
นอกจากนี้ยังฝกงานในรายวิชา 1202 303 ฝกงานนอกสถานที่  เพ่ือฝกงานกับหนวยงานรัฐบาลและเอกชนที่
เก่ียวของกับระบบการผลิตพืชสวนในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยฝกงานในรายวิชา 1202 301 ฝกงาน 1 หรือ
รายวิชา 1202 303 ฝกงานนอกสถานที่ ในภาคการศึกษาปลาย ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 สวนในรายวิชา 1202 302 
ฝกงาน  2 ในภาคการศึกษาตน ชั้นปที่ 4  
 วิชาเอกสัตวศาสตร: รายวิชา 1203 201   ฝกงาน  1   เพื่อฝกทักษะดานการผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิด
ตางๆ และฝกงานธุรกิจการผลิตสัตวเศรษฐกิจ   ในฟารมทดลองคณะเกษตรศาสตร   นอกจากนี้ยังฝกงานใน 
รายวิชา 1203 202  ฝกงาน   2  เพ่ือฝกงานนอกสถานที่  ในฟารมและบริษัทเอกชน ดานการผลิตสัตว หรือ
หนวยงานราชการที่เก่ียวของกับปศุสัตว โดยฝกงานในรายวิชา 1203 201 ฝกงาน 1  ในภาคการศึกษาตนของชั้น
ปที่ 3 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา  สวนในรายวิชา 1203 202 ฝกงาน 2 ฝกงาน  
ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปที ่3 เปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 

สหกิจศึกษา: จัดใหนักศึกษาทุกวิชาเอกสามารถเลือกไปปฏิบัติงานในหนวยงานเอกชน หรือรัฐบาล  
โดยปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายจากองคกรหรือการทําโครงงานแกไขปญหาขององคกร ภายใตการดูแล
ของคณาจารยและตัวแทนจากองคกรนั้นๆ  รวมระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 
 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

1. มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง รับผิดชอบตอตนเอง อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย และมีระเบียบ
วินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

2. มีความรอบรูอยาง กวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล เห็นคุณคาของมนุษย สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความรูตามหลักการ ทฤษฎีในดานเกษตรศาสตร และวิทยาศาสตรเกษตร เทคโนโลยี
ที่เก่ียวของ และการนํามาประยุกตใชที่เรียนมากอน รูกฎระเบยีบ ขอกําหนดทางดานเกษตรศาสตร มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ และการนํามาใชประโยชนตอชุมชน เกษตรกร มีความรูในเทคนิค ดานการเกษตร การพัฒนาและเพ่ิม
ผลผลิต การจัดการระบบเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของระบบการเกษตร 
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3. มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการคิด ไดแก การคิดแบบองครวมการคิด
สรางสรรค การคิดวิจารณญาณ และแกไขปญหาตางๆ ได 

4. มีจิตอาสา เสียสละ สํานึกดีตอสังคมและสาธารณะ มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดีสามัคคีและมีสวนรวมใน
การทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธทีด่ี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 

5. คิดคาํนวณและวิเคราะหเชิงตัวเลขได สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
 - ชวงเวลา ภาคการศกึษาตน ชั้นป 4 
 - การจัดเวลาและตารางสอน  ในรายวิชา 1201 485 สหกิจศึกษา 1202 485 สหกิจศึกษา และ  
1203 485 สหกิจศึกษา นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนสหกิจศึกษา จะออกฝกสหกิจ ในหนวยงานภายนอกในภาค
การศกึษาตน ชั้นปที่ 4  ระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 
5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 การทําปญหาพิเศษของวิชาเอกพืชไร แผนการเรียนปกติ โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 
ลงทะเบียนตามรหัสวิชา 1201 483 ปญหาพิเศษ เพ่ือทํางานวิจัยเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการในดานพืชไร  
 วิชาเอกพืชสวน จัดใหนักศึกษาแผนการเรียนปกติ ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย ไดลงทะเบียนวิชา  
1202 481 ปญหาพิเศษ 1 เพ่ือจัดทําโครงรางปญหาพิเศษ และในภาคการศึกษาตน หรือ ปลายของชั้นปท่ี 4  
ใหลงทะเบียนวิชา 1202 482 ปญหาพิเศษ 2 เพ่ือปฏิบัติการ หรือทําการวิจัยทางดานพืชสวน  
 วิชาเอกสัตวศาสตร จัดใหนักศึกษาแผนการเรียนปกติ ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตน ไดลงทะเบียนวิชา 
1203 481 ปญหาพิเศษ 1 เพ่ือจัดทําโครงรางปญหาพิเศษ และในภาคการศึกษาปลายของชั้นปที่ 4  
ใหลงทะเบียนวิชา 1203 482 ปญหาพิเศษ 2 เพ่ือปฏิบัติการ หรือทําการวิจัยทางดานสัตวศาสตร 
 โดยการจัดทําปญหาพิเศษทุกวิชาเอกนั้น  ตองอยูภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีหนาที่ให
คําปรึกษาและควบคุมการทําปญหาพิเศษของนักศึกษาแตละคน หรือกลุมจนแลวเสร็จ พรอมเรียบเรียงเขียนเปน
ปญหาพิเศษเปนรูปเลม  และนําเสนอปญหาพิเศษตอคณะกรรมการที่สาขาวิชาจัดขึ้น  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นกัศึกษามีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบและ 
มีหลักการ สามารถประยุกตใชศาสตรท้ังทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดานเกษตรศาสตรในวิชาเอกตางๆ และ
ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ 
  5.2.1 มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง รับผิดชอบตอตนเอง อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย 
และมีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 

5.2.2 มีความรูตามหลักการ ทฤษฎีในดานเกษตรศาสตร และวิทยาศาสตรเกษตร  เทคโนโลยีที่
เก่ียวของ และการนํามาประยุกตใช รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางดานเกษตรศาสตร  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
และการนํามาใชประโยชนตอชุมชน เกษตรกร มีความรูในเทคนิค ดานการเกษตร การพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต  
การจัดการระบบเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของระบบการเกษตร 
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5.2.3 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะการคิด ไดแก การคดิแบบองครวม
การคดิสรางสรรค การคิดวิจารณญาณ และแกไขปญหาตางๆ ได สามารถคนหาขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจ
เก่ียวกับวิชาชีพได สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขเกี่ยวกับวิชาชีพได ในการฝกงาน 
ปฏิบัติการ ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา 

5.2.4 มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5.2.5 คิดคํานวณและวิเคราะหเชิงตัวเลขได สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รูจัก
เลือกและใชรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
 5.3 ชวงเวลา ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่  3  เริ่มทําการคนควาขอมูล นําเสนอโครงรางปญหาพิเศษ 
ภาคการศึกษาตน ชั้นปที่  4 เริ่มทําวิจัย  
 5.4 จํานวนหนวยกิต 3 หนวยกิต และ จํานวนชั่วโมง 135 ชั่วโมง  
 5.5 การเตรียมการ  

การใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา ไดแก 
  5.5.1 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและ
หัวขอที่นักศึกษาสนใจ 
  5.5.2 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
  5.5.3 คณะเกษตรศาสตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
โครงงานวิจัย เชน คอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี เปนตน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  :  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแก 
  5.6.1  ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยท่ีปรึกษา 
  5.6.2  ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจําวิชา 
อาจารยอ่ืน อยางนอย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร   
  5.6.3  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิด
ในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา   
 

1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 1.2 กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ที่จะใชในการพัฒนา 

1.1.1 สรางสรรค  ไดแก กระบวนการคิดที่หลากหลายหรือ
แปลกใหมไปจากเดิม นําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมได 
คุณลักษณะที่พึงประสงค 
1. เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2. มีทักษะในการคดิ วิเคราะห และแกปญหาในทางบวก
อยางมีหลักการและเหตุผล  
3. สรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมได  
4. รูเทาทันและประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตและสังคมการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 

หลักสูตรนี้จัดใหทุกวิชาเอกตองเรียนวิชาปญหาพิเศษ 
หรือสหกิจศึกษา และวิชาฝกงาน นอกจากนี้หลักสูตร
นี้จัดใหนักศึกษาไดเรียนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

1.1.2 สามัคค ีไดแก ความพรอมเพรียงกัน ความกลม
เกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
1. มีทักษะการทํางานเปนทีม   
2. มีทัศนคติเชิงบวก พรอมที่จะรับฟงความเห็นของผูอ่ืน  
3. มีมนุษยสัมพันธ และรูจักบทบาทหนาที่ของตน 

หลักสูตรนี้จัดใหทุกวิชาเอกตองเรียนวิชาปญหาพิเศษ 
หรือสหกิจศึกษา และวิชาฝกงาน 

1.1.3 สํานึกดีตอสังคม ไดแก มีความรับผิดชอบตอสังคม  
เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
1. มีความรับผิดชอบตอสังคม  เห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน  
2. มีจิตสํานึกรักทองถิ่น  
3. มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

หลักสูตรนี้สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เชน โครงการคาย
เกษตรอาสา โครงการจิตอาสา โครงการบริการ
วิชาการตาง ๆ เปนตน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

1) ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธการสอนที่ใชใน รายวิชาตาง ๆ 
ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช 
ในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตอยาง
พอเพียง รับผิดชอบตอตนเอง อดทน  
อดกลั้น ซื่อสัตย และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับขององคกรและสังคม 

1. อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง 
(Role Model) 
2. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case 
Study) 
3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ 
(Performance Based Learning) 
4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ (Media 
Learning) 
5. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก
(Problem Based Learning) 

1. การอภิปราย/รายงาน/ 
การนําเสนอ/ การตอบคาํถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
วิธีการวัดและประเมินผล 
1. งานที่ใหปฏิบัติตามสภาพจริง 
2. สถานการณจําลอง 
3. แฟมสะสมงาน 
4. การเขียนบันทึก 
5. โครงการกลุม 
7. การสังเกต 
8. การสัมภาษณ 
9. การนําเสนองาน 
11. ขอสอบอัตนัย 
12. ขอสอบปรนัย 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรอบรูอยาง กวางขวาง มีโลก
ทัศนกวางไกล  เห็นคุณคาของมนุษย 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
2.2 มีความรูตามหลักการ ทฤษฎีในดาน
เกษตรศาสตร และวิทยาศาสตรเกษตร  
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ และการนํามา
ประยุกตใช 
2.3 มีความรูในสาขาอื่น เชน คอมพิวเตอร  
วิทยาการดานสารสนเทศ วิทยาการดาน 
biotechnology ที่เก่ียวของ การนํา
ความรูมาบูรณาการ จากรายวิชาอ่ืน  
ที่เรียนมากอน 
2.4 รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางดาน
เกษตรศาสตร  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. บรรยาย 
2. ศึกษาดวยตนเอง (Self Directed 
Learning) 
3. เขากลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Co-
operative Learning) 
4. การเรียนรูโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
(Evidence Based  Learning)  

1. การสอบวัดระดับความรู 
ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนองานปากเปลา 
3. การรายงานการศึกษาคนควา
และการอางอิง 
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1) ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธการสอนที่ใชใน รายวิชาตาง ๆ 
ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช 
ในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร 

และการนํามาใชประโยชนตอชุมชน 
เกษตรกร  
2.5 มีความรูในเทคนิค ดานการเกษตร 
การพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต การจัดการ
ระบบเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดย
คํานึงถึงความยั่งยืนของระบบการเกษตร 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู
ดวยตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ไดแก การคิดแบบ
องครวมการคิดสรางสรรค การคิด
วิจารณญาณ และแกไขปญหาตางๆ ได 
3.3 นําความรูไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตได 
3.4 สามารถคนหาขอเท็จจริง สรุป  
ทําความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพได  
3.5 สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา และ
หาแนวทางแกไขเก่ียวกับวิชาชีพได ในการ
ฝกงาน ปฏิบัติการ ฝกภาคสนาม สหกิจ
ศึกษา 

1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก
(Problem Based Learning) 
2. การเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project 
Based Learning) 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ 
(Performance Based Learning) 
5. การทดลอง 

1. การสอบขอเขียนในระดับการ
วิเคราะห สังเคราะห การนําไปใช 
การประเมินคา 
2. ผลงานกลุมในการวิเคราะห
ปญหา การแกไขปญหา และ
เสนอแนวทางใหมในการแกไข
ปญหา 
3. การนําเสนอปากเปลา 
4. โครงงานกลุม/บุคคล 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ สํานึกดีตอสังคม
และสาธารณะ  
4.2 เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมและ
เขาใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดีสามัคคีและ
มีสวนรวมในการทํางานเปนทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน   
4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
4.6 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได
เหมาะสมกับบทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบ 

1. การเรียนรูโดยใชกรณีศึกษา (Case 
Study) 
2. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก
(Problem Based Learning) 
3. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  
(Performance Based Learning) 
4. การเรียนรูโดยการใชสื่อ (Media 
Learning) 
5. การเรียนรูโดยใชชุมชนเปนหลัก 
(Community Based Learning) 

1. การอภิปราย/รายงาน/ 
การนําเสนอและการตอบคาํถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพ่ือรวมกลุม
กิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม 
ทัศนคติ จริยธรรม) 
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1) ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 2) กลยุทธการสอนที่ใชใน รายวิชาตาง ๆ 
ในหลักสูตร 

3) วิธีการวัดประเมินผลที่จะใช 
ในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร 

4.7 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  
5.2 คิดคํานวณและวิเคราะหเชิงตัวเลขได 
5.3 ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
สารสนเทศไดอยางรูเทาทัน 
5.4 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน 
การพูด รูจักเลือกและใชรูปแบบการ
นําเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

1. บรรยาย 
2. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ  
(Performance Based Learning) 
3. ศึกษาดวยตนเอง (Self Directed 
Learning) 
4. การเรียนรูโดยใชโครงงาน (Project 
Based Learning) 

1. การสอบในระดับความรู 
ความจํา ความเขาใจ 
2. การนําเสนอปากเปลา 
3. การรายงานศึกษาคนควาและ
การอางอิง 
4. การประเมินโครงงาน 

 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping)    
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   
  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง    
 -   หมายถึง  ไมกําหนดมาตรฐานการเรียนรู 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง รับผิดชอบตอ
ตนเอง อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย 
และมีระเบียบวินัย 
1.2 ตระหนักและสํานึกในความ
เปนไทย 
1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
1.4 เคารพและปฏิบัตติาม
กฎระเบียบขอบังคับขององคกร
และสังคม 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรอบรูอยาง กวางขวาง มีโลก
ทัศนกวางไกล  เห็นคณุคาของมนุษย 
สังคม ศลิปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
2.2 มีความรูตามหลักการ ทฤษฎีในดาน
เกษตรศาสตร และวิทยาศาสตรเกษตร  
เทคโนโลยีที่เก่ียวของ และการนํามา
ประยุกตใช 
2.3 มีความรูในสาขาอื่น เชน 
คอมพิวเตอร  วิทยาการดานสารสนเทศ 
วิทยาการดาน biotechnology ที่
เก่ียวของ การนําความรูมาบูรณาการ จาก
รายวิชาอื่น ที่เรียนมากอน 
2.4 รูกฎระเบียบ ขอกําหนดทางดาน
เกษตรศาสตร  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และการนํามาใชประโยชนตอชุมชน 
เกษตรกร  
2.5 มีความรูในเทคนิค ดานการเกษตร  
การพัฒนาและเพิ่มผลผลิต การจัดการ 
ระบบเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ โดย 
คาํนึงถึงความย่ังยืนของระบบการเกษตร 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการเรียนรู
ดวยตนเอง 
3.2 มีทักษะการคิด ไดแก การคดิแบบ
องครวมการคิดสรางสรรค การคดิ
วิจารณญาณ และแกไขปญหาตางๆ ได 
3.3 นําความรูไปประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตได 
3.4 สามารถคนหาขอเท็จจริง สรปุ ทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพได  
3.5 สามารถศกึษาวิเคราะหปญหา และ
หาแนวทางแกไขเก่ียวกับวิชาชีพได ใน
การฝกงาน ปฏิบัตกิาร ฝกภาคสนาม สห
กิจศึกษา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ สํานึกดีตอสังคมและสาธารณะ  
4.2 เปนพลเมืองที่มีคณุคาของสังคมและเขาใจสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
4.3 มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดีสามัคคีและมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนทีม   
4.4 มีมนุษยสัมพันธที่ดี รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   
4.5 มคีวามรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
4.6 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท 
หนาที่ ความรับผิดชอบ 
4.7 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  
5.2 คิดคํานวณและวิเคราะหเชิง
ตัวเลขได 
5.3 ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 
สารสนเทศไดอยางรูเทาทัน 
5.4 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การเขียน การพูด รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                          
กลุมภาษา 
ก. กลุมภาษาไทย 

 
   

 
    

   
  

    
   

 
   

1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  - - -  - - - -    - -     - - -  - - - 
ข. กลุมภาษาตางประเทศ                          
1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  - - -  - - - -    - -     - - -  - - - 
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  - - -  - - - -    - -     - - -  - - - 
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง   - - -  - - - -    - -     - - -  - - - 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ   - - -  - - - -    - -     - - -  - - - 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมตัวเขาสู
อาชีพ 

 - - -  - - - -    - -     - - -  - - - 

1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 - - -  - - - -    - -     - - -  - - - 

กลุมมนุษยศาสตร สังคมศาสตร                          
ก. กลุมทักษะชีวิต ความคดิ และสุนทรียภาพ                          
1406 111 ความสุขในชีวิต -  - -  - - - - -  - - -   - - - - -  -  - 
1431 110 มนุษยกบัการใชเหตุผล   - -  - - - - -  - - -   - - - - -  -  - 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต -  - -  - - - - -  - - -   - - - - -  -  - 
1447 200 มนุษยกบัการสื่อสาร   - -  - - - -    - -     - - -    - 
ข. กลุมพลเมือง โลก และการอยูรวมกนั                          
1432 103 วัฒนธรรมอาเซียน -  - -  - - - - -  - - -   - - - - -  -  - 
1441 100 มนุษยกบัสังคม -  - -  - - - - -  - - -   - - - - -  -  - 
2100 101 กฎหมายทีจ่ําเปนในชีวิตประจําวัน
สําหรับพลเมือง   

  - -  - - - - -   - -   - - - - -  -  - 

2300 113 ความสัมพันธระหวางไทยกบัอาเซียน   - -  - - - - -  - - -   - - - - -  -  - 
กลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
การจัดการ 

                         

ก. กลุมสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดลอม                            
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชวีิต  - - -  - - - - - -  - -  -   - - - -   - 
1100 147 สิ่งแวดลอมกับชวีิต  - - -  - - - -  -  - -     - - -    - 
ข.กลุมเทคโนโลยีและการจดัการ                          
1700 104 การเปนผูประกอบการ  - - -  - - - -  -  - -  -   - - - -   - 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1703 110 ทักษะชวีิตทางการเงิน   - -  - - - -    - -  -   - - -    - 
1708 200 เศรษฐกิจพอเพียง  - - -  - - - -  -  - -  -   - - - -   - 
กลุมวิชาเลือก                          
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม -  - -  - - -    - - -   - - - -   -  - 
1445 100 พลวัตสังคมไทย   - -  - - -    - - -   - - - -   -  - 
1446 101 ศิลปะการดําเนินชวีิต -  - -  - - -    - - -   - - - -   -  - 
1447 103 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ -  - -  - - -    - - -   -  - -   -  - 
หมวดวชิาเฉพาะ                          
กลุมวิชาพื้นฐาน                          
1101 101 ชีววิทยา 1   -    - -     - -  - - - - - -    - 
1101 102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   - - -  - -   -  - -  -  - - -   -   
1101 103 ชีววิทยา 2        -     - -    -  - -    - 
1101 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2   - -   - -    - - - - -   - - -  -  - 
1101 200 ชีวเคมี   - -   - - -    - -     - - -  - - - 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมี   -    - - -    - -  - - - - - -    - 
1101 220 พันธุศาสตรเบื้องตน   - -    -   - - - -  - - -  - -  - - - 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตรเบื้องตน   - -   - - -    - -     - - -   - - 
1101 250 จุลชีววิทยาเบือ้งตน   - - - -  - - -  - - - - - - -  - - -   - 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องตน  -   - -  - - -  - - - - - - -  - -    - 
1102 104 เคมีทั่วไป  - - -   - - -    - - - -   - - -   - - 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  - - -   - - -    - - - -   - - -   - - 
1102 110 เคมีอินทรีย  - - -   - - -    - - - -   - - -   - - 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรยี  - - -   - - -    - - - -   - - -   - - 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1103 104 ฟสิกสสําหรับนกัศึกษาวิทยาศาสตร  - - - -  - - -    - -  - - - - - -  - - - 
1103 119 ปฏิบัติการฟสิกสสาํหรับนักศึกษา
วิทยาศาสตร 

 - - - -  - - -    - -  - - - - - -  - - - 

1104 101 คณิตศาสตรทั่วไป         - -    - - - - - - - - - - - - 
1104 141 สถิตเิบื้องตน       - - -     -   - - - - -     
กลุมวิชาแกน                         - 
1200 101 ฝกงานเกษตรศาสตร 1      -        -   -    -      

1200 102 ฝกงานเกษตรศาสตร 2  - - - - -  - - -    - -  - - -  - - - -  

1200 111 การเกษตรเบื้องตน 1                           

1200 112 การเกษตรเบื้องตน 2     -  - - - -   - - -  - - -  - - - -  

1200 200 เศรษฐศาสตรเกษตรและ 
อุตสาหกรรมเกษตร 

              - -          

1200 300 เกษตรทฤษฎีใหมเพื่อการจดัการและ
พัฒนาฟารมเศรษฐกิจ 

              - -          

1200 472 หลักการสงเสริมการเกษตร         -             - - -   

1301 333 จักรกลการเกษตร                   - - -     

กลุมวิชาชีพบังคับ                          
สาขาพชืไร                          
1201 211 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  - -  -  - -   -  -   - -   -   -  - 
1201 240 พืชไรเศรษฐกิจ                          

1201 321 สรีรวิทยาของพืช                          

1201 330 การปรับปรุงพันธุพืชเบื้องตน - - -  -  - - -  - - - - - - - -  - - -  - - 
1201 361 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร - - -  -  - - -  - - - - - - - -  - - -  - - 
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1201 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชไร  - - - -  -    - -   - - - -  - -   -  

1201 480 สัมมนา  -   -    -  -  - - - -    - - -    

1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน  -  - -  - -    - -  - -  -  - -     
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน - - -  -   - - - - -  - - -  -  - - - -   
1202 320 สรีรวิทยาของพืช  - -  -         -  - -       -  

สาขาพชืสวน                          
1201 211 ปฐพีศาสตรเบ้ืองตน  - -  -  - -   -  -   - -   -   -  - 
1202 211 กีฏวิทยาเบื้องตน  -  - -  - -    - -  - -  -  - -    - 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องตน - - -  -   - - - - -  - - -  -  - - - -  - 
1202 231 หลักการขยายพันธุพืช  - -  -  -  -   - -  - -  -  - - - -   

1202 320 สรีรวิทยาของพืช  - -  -         -  - -       -  

1202 330 การปรับปรุงพันธุพืชสวน  - - - -  - - - - -   - - -    - - -   - 
1202 361 สถิตเิพื่อการวิจัยทางการเกษตร   - - - -  - - - - -   - - -    - - -   - 
1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุพืชสวน  -                   -     

1202 480 สัมมนา    -           - -          

สาขาสตัวศาสตร                          
1203 321 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของ
สัตวเลี้ยงในฟารม 1 

    -    - -   - -    - -   - -   

1203 322 กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของ
สัตวเลี้ยงในฟารม 2 

    -    - -   - -    - -   - -   

1203 323 สุขศาสตรสัตว                          

1203 330 การปรับปรุงพันธุปศุสตัว   - - - -  - -   -   - -          
1203 350 โภชนศาสตรสัตว  -      - -    - -  -     -     
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1203 351 โภชนศาสตรสัตวประยุกต         -            -     
1203 352 ปฏิบัตกิารโภชนศาสตรสัตวประยุกต                     -     
1203 361 สถิติเพื่อการวิจยัทางการเกษตร   - - - -  - -   -   - -          

1203 480 สัมมนา  -   -          - -     -     

กลุมวิชาชีพเลือก                          
สาขาพชืไร                          
1200 301 ธุรกิจเกษตร               - -          

1201 200  ยางธรรมชาต ิ  - -  -    -  -  -   - -   -  - -   

1201 312 ความอุดมสมบุรณของดิน  - -  -  - -   -  -   -    -  - -   

1201 332 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพนัธุพืช
เบื้องตน 

 -   -   -   - -   -  -   -  - -   

1201 341 ธัญพืช  -   -   -   - -   -  -   -  - -   

1201 342 พืชเสนใย  -   -    -  -  - - - -    - - -    

1201 343 พืชน้ํามัน  -   -   -   - -   -  -   -  - -   

1201 344 พืชอุตสาหกรรม  -   -    -  -  - - - -    - - -    

1201 345 พืชวงศถั่ว  - - - -   -    - - - - - - -  - -  - -  

1201 352 การวิเคราะหธาตุอาหารพืช  -   -    -  -  - - - -    - - -    

1201 353 มาตรฐานการจัดการระบบและ
คุณภาพการผลติพืชเศรษฐกิจ 

   -           - -          

1201 451 ความสัมพันธระหวางดินกับพืช  - -  -  - -  - -  -   - -   -  -   - 
1201 452 หลักการวางแผนการใชที่ดิน                          

1201 453 วัชพืชและการควบคุม  -  - -  -  - - -   - - -  -  - - -  - - 
1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร   -   -    -    - - - -    - - -    
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1201 455 วนเกษตร  -  -  -  - - -  - -            - 
1201 456 ระบบการปลูกพืช  - - - -   -    - -  - - - -  - -  - -  

1201 457 การจัดการน้ําในแปลงเกษตร  -  -  -  - - -  - -            - 
1201 458 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 1  - - - -  - - - - - -  - - - - -  - -  - - - 
1201 459 หัวขอเฉพาะทางพืชไร 2  - - - -  - - - - - -  - - - - -  - -  - - - 
1201 468 การผลติและการใชสื่อเพื่องาน
สงเสริมและเผยแพร  

       -              - -   

1201 483 ปญหาพิเศษ                          
1202 356 แมลงท่ีมีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ  -  - -   -    - -  - -  -  - -    - 
1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรพูืช  -  - -   -    - -  - -  -  - -    - 
1202 442 การผลติกาแฟ - -     -    -    - - -   -   - -  
1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ  -   -   -  -    -  -    - -   -  

1213 371 พาณชิยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  - - - - -  - -  - - - - - - -   - - - -  - 
1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สําหรับงานดานการเกษตร 

                         

1213 454 การวิเคราะหภาพถายระยะไกลเพื่อ
งานดานการเกษตร 

 -  -  -  - - -  - -            - 

สาขาพชืสวน                          
1200 301 ธุรกิจเกษตร               - -          

1202 318 หลักการไมผล              - - -    -    -  

1202 321 สรีรวิทยาของพืชสวน  - -  -         -  - -       -  

1202 344 การผลติเห็ด - - -  -   -   - - -   -    -      

1202 345 การผลติพืชเครื่องเทศและพืช  - -  -         -  - -       -  
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
สมุนไพร 
1202 347 การปลูกหมอนเล้ียงไหม  -  - -   -    - -  - -  -  - -    - 
1202 348 ผักเศรษฐกิจ                          

1202 349 การผลิตผักพื้นบาน  - -  -  -  -   - -  - -  -  - - - -   
1202 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลติผล 
พืชสวน 

 - -                       

1202 351 การตกแตงสถานที่และการจัดสวน  -  - -    - -    - - - -   -  - -   

1202 353 การจัดดอกไมและตกแตงสถานที ่  -  - -    - -    - - - -   -  - -   

1202 354 การจัดการสนามหญา  -  - -    - -    - - - -   -  - -   

1202 355 หลักศิลปะการออกแบบทางภูมิทัศน  -  - -    - -    - - - -   -  - -   

1202 356 แมลงท่ีมีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ  -  - -   -    - -  - -  -  - -    - 
1202 357 มาตรฐานการจัดการการผลิตพืชสวน    -           - -          

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรพูืช  -  - -   -    - -  - -  -  - -    - 
1202 430 การปรับปรุงพันธุผัก  - - - -  - - - - -   - - -    - - -   - 
1202 432 หลักการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพชื  -            -  -          

1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุพืชสวน  - -  -  -  -   - -  - -  -  - - - -   

1202 442 การผลติกาแฟ - -     -    -    - - -   -   - -  

1202 443 การผลติไมผลเขตรอน - -        -      -       -   

1202 444 การผลติไมผลเขตกึ่งรอน - -        -      -       -   

1202 445 การผลิตไมดอกไมประดับ                          

1202 446 วิทยาการกลวยไมเบื้องตน  -         -   -  -     -     

1202 456 การออกแบบทางภูมิทัศน 1                          

1202 457 การออกแบบทางภูมิทัศน 2                          
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1202 458 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 1     -  - - -   -   - -        - - 
1202 459 หัวขอคัดสรรทางพืชสวน 2     -  - - -   -   - -        - - 
1202 473 การทํางานกับเกษตรกรโดย
กระบวนการกลุมเพื่อพัฒนาการเกษตร 

     -                    

1201 312 ความอุดมสมบูรณของดิน  - -  -  - -   -  -   -    -  - -   

1201 332 ชีวโมเลกุลในการปรับปรุงพนัธุพืช
เบื้องตน 

 -   -   -   - -   -  -   -  - -   

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานดานการเกษตร                          

1213 371 พาณชิยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  - - - - -  - -  - - - - - - -   - - - -  - 
สาขาสตัวศาสตร                          
1200 301 ธุรกิจเกษตร               - -          

1203 346 พืชอาหารสัตวและการจัดการ  -   -   -  -    -  -    - -   -  

1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุของสตัวปก  - - - - -  - -  - - - - - - -  - - -  - - - 
1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสบืพันธุใน
ปศุสัตว 

 - - - - -  - -  - - - - - - -   - -  - - - 

1203 425 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีชวีภาพทางการ
สืบพันธุในปศุสัตว 

 - - - - -  - -  - - - - - - -   - -  - - - 

1203 440 การผลิตสตัวปก  - - - -  - - -   - - - - - -   - -  - -  

1203 443 การผลิตสุกร       - - - -    - -   - -    -   
1203 444 การผลิตแพะและแกะ                          
1203 447 การผลิตโคเน้ือและกระบือ  - -                  -     

1203 448 การผลิตโคนม  - -                  -     

1203 450 การจัดการผลผลิตสัตว                          
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1203 451 การผลิตสัตวเลี้ยงที่เปนเพื่อน                          

1203 452 การผลิตปศุสัตวในระบบอินทรีย                          

1203 456 การเลี้ยงและการอนุรักษไกพื้นเมือง  - - - -  - - -   - - - - - -   - -  - -  

1203 458 หัวขอคัดสรรทางสัตวศาสตร 1                          

1203  459 หัวขอคัดสรรทางสัตวศาสตร 2                          

1213 360 สะเพรดชีทเพ่ืองานดานการเกษตร                          

1213 371 พาณชิยอิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร  - - - - -  - -  - - - - - - -   - - - -  - 
1213 373 การประมวลผลภาพดิจิตอลทาง
เกษตร 

 - - - - -  - -     - -  -    - -   - 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือ
งานดานการเกษตร 

                         

1213 454 กาววิเคราะหภาพถายระยะไกลเพื่อ
งานดานการเกษตร 

 -  -  -  - - -  - -            - 

1213 461 การนําเสนอขอมูลทางการเกษตร
ดวยคอมพิวเตอร 

 - - - - -  - -     - -  -    - - -   

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
เบื้องตน 

 - -   - -  -    - - - - -   - -    - 

1213 463 เกษตรแมนยาํสูง -  -  -  -  - - - -   -  - - - -   - -  

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ                          
สาขาพชืไร                          
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา                          

1201 485 สหกิจศึกษา                          

1201 201 ฝกงาน 1  - -  -  -   - -  -   -  -  - -  - -  
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รายวิชาในหลักสูตร 1. ดานคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

2. ดานความรู 
 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรบัผดิชอบ 
 

 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชงิตัวเลข   
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 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 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 
1201 202 ฝกงาน 2  -   -           -    -   -   

1201 203 ฝกงานนอกสถานที ่                          

1201 483 ปญหาพิเศษ                          

สาขาพชืสวน                          
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา                          

1202 485 สหกิจศึกษา                          

1202 301 ฝกงาน 1  -                   -     

1202 302 ฝกงาน 2  -                   -     

1202 303 ฝกงานนอกสถานที่        -  - - -   -   - -     -  - - - 
1202 481 ปญหาพิเศษ 1  -             - - -         

1202 482 ปญหาพิเศษ 2  -             - - -         

สาขาสตัวศาสตร                          
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา                          

1203 485 สหกิจศึกษา                          

1203 201 ฝกงาน 1  -   -   -        -     -   -  

1203 202 ฝกงาน 2     - -  - -   -    - -         
1203 481 ปญหาพิเศษ  1  -             - - -         

1203 482 ปญหาพิเศษ  2  -             - - -         
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หมวดท่ี  5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 7 และหมวดที่ 8  
 
2. กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา 
  2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในระดับรายวิชา โดยประกอบดวย
กรรมการจากอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํากลุมวิชา และ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
  2.1.2 คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในระดับรายวิชาสุมเลือกวิชาในหมวดวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอน 
  2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาดําเนินการทวนสอบทุกภาค
การศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนที่กําหนดไวตามวัตถุประสงค วิธีการและเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากชิ้นงาน รายงาน ผลงานจากการเรียนรู 
และการใหคะแนนพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูดานตางๆ 
หรือแบบประเมินงานอ่ืนๆ ที่มอบหมายของรายวิชา และใชขอมูลใน มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 ประกอบการพิจารณา 
  2.1.4 คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาจัดทํารายงานผลการทวนสอบและ
ขอเสนอแนะประจําภาคการศึกษาตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
  2.1.5 จัดการประชุมของคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา เพ่ือสะทอนผลการทวนสอบและนําผลไปใชในการปรับปรุงรายวิชาและจัดทํา 
มคอ.3 และ มคอ.4 และหลักสูตรตอไป 

2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตร ดําเนินการทุกปที่ 4 ของรอบการบริหาร จัดการ
หลักสูตรตามกําหนด 5 ป  
  2.2.1 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายตอหลักสูตรดวยแบบสอบถาม 
  2.2.2 ทําการทดสอบเพ่ือประเมินความรูทางการเกษตร และรายวิชาที่เก่ียวของ สําหรับการเปน
นักวิชาการเกษตร และเปนเกษตรกรรุนใหมที่มีคุณภาพ ตามคณุสมบัติที่พึงประสงคระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  2.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานผลการทวนสอบและขอเสนอแนะ เพ่ือนําขอมูลไปใช
ในการปรับปรุงหลักสูตร จัดทํา มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 
2553  ดังนี้ 

3.1 ตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามที่ระบุไวในหลักสูตร  จํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา  140  หนวยกิต    

3.2 ตองไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00  
3.3 ในกรณีที่ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรแลว แตมีระดับคะแนนสะสมเฉลี่ยอยู

ตั้งแต 1.75-1.99 คณะเกษตรศาสตรจะเสนอชื่อเปนผูที่สมควรไดรับอนุปริญญา 
3.4 ไมอยูในระหวางรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
3.5 ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
3.6 ตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00  ในหมวดวิชาชีพบังคบั  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม หรือ การรับอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรใหม  
1.1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1.1 สนับสนุนใหมีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะและในหลักสูตรที่สอน 

1.1.2 มีการอบรมการสอน  เทคนิคการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

1.1.3 การปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
รายวิชา  

1.1.4 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวของ เชน 
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศกึษาและหลักสูตร คูมืออาจารย และกฎระเบียบตางๆ 

1.1.5 กําหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา 
1.1.6 ทดลองสอนและประเมินการสอนตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนด 
  1.2 การรับอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรใหม 
   1.2.1 ชี้แจงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมทราบถึงบทบาทและหนาทีค่วามรับผิดชอบของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   1.2.2 ในกรณีที่ยังไมเคยเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใ  ดมากอน ใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรใหมเขาอบรมการประกันคุณภาพ เพ่ือทราบถึงเกณฑการประกันคุณภาพ  
   1.2.3 ชี้แจงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมทราบถึงหลักเกณฑในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย    

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล   
  2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.2 การศกึษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม  

เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย 
  2.1.3 การจัดทําเว็บไซต หรือเอกสารเผยแพรเก่ียวกับการพัฒนาความรู 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ   
2.2.1 สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.2.2 มีการกระตุนคณาจารยทําผลงานทางวิชาการตรงสายในสาขาวิชาเกษตรศาสตร และสาขาที่

เก่ียวของ 
2.2.3 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยและสงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมสําหรับ

คณาจารย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญทั้งในสาขาวิชาหลักและสาขาอื่นๆ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 1.1 การบริหารหลักสูตร 
  หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตร จัดหาอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสตูร และอาจารย
ผูสอนที่มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของหลักสูตร และสงเสริมใหอาจารยเหลานี้มีการทําวจิัยและเผยแพรผลงานวิจัย
หรือผลงานวชิาการในฐานขอมลูที่สามารถสืบคนไดและเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ และขอตําแหนงทาง
วิชาการ นอกจากนีห้ลักสูตรและภาควิชาจัดเตรยีมและรวบรวมขอมูลจากการประเมินโดยนักศึกษาปสุดทาย บัณฑิตใหม 
และผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการปรบัปรงุหลักสูตร รวมทั้งการรวบรวม มคอ. 7 ในแตละปการศกึษาเพื่อเปนขอมูล และ
วิเคราะหประกอบการจัดทําการปรับปรงุหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ

หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตรไดกําหนดกิจกรรมและรายวิชาที่รบัผิดชอบในการพฒันานกัศกึษา เพื่อใหมี
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิต และการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิต 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 

หลักสูตรปฏิบัติตามระบบการคดัเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยคณะเกษตรศาสตรรวมกับหลักสูตรสง
คุณสมบัติการคดัเลอืกนักศึกษาในแตละประเภทการรับ โดยเกณฑการรับนักศึกษาผานการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการคดัเลือกผูมีสิทธิ์
เขาศึกษา โดยมีรองคณบดีฝายวชิาการคณะตางๆ เปนกรรมการ มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครในระดบั
มหาวิทยาลัย กอนการสงรายชือ่ จํานวน ใหคณะรวมกับหลักสตูรพิจารณาเรยีกสอบ คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมสัมภาษณ 
และสอบคดัเลือกประจาํปในการสอบสัมภาษณ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตรจัดใหมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐาน หรือเตรยีมความพรอมในการเรียนแก

นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรูความสามารถทัง้ในและนอกหองเรยีน นอกจากนี้จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตรจัดใหมีกลไกในการวัดผลที่เกิดกับนักศึกษาพรอมกับรายงานการดําเนนิงานใน
ประเด็น 1) การคงอยู 2) การสําเร็จการศึกษา  3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
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4. อาจารย 
 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตรไดกําหนดเกณฑคณุสมบัติอาจารยที่เหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑของ
มหาวิทยาลัยและ สกอ. กําหนดแผนการพัฒนาระยะสัน้และระยะยาวเพ่ือใหอาจารยมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตามเกณฑของ สกอ. รวมทั้งเสนอคุณสมบัติของอัตรากําลงัทดแทนตอคณะและมหาวิทยาลัยในปที่มบีุคคลากรเกษียณ 
นอกจากนี้วางแผนงบประมาณและติดตามผลการพัฒนาอาจารยทุก 6 เดือน 

4.2 คุณภาพอาจารย 
หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตรจัดหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิปริญญาเอก สงเสริมใหมีการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการในวารสารระดบัชาติ หรือนานาชาต ิโดยเฉพาะใน
ฐานขอมูล TCI 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตรจัดทําแผนการดาํเนินงานโดยจัดใหมีอัตรากําลังอาจารยที่มีจํานวนเหมาะสมกับ

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรและมีแผนการดําเนินงานในการบรหิาร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 
 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตร ติดตามการปรบัปรุงรายวชิาในหลักสูตรโดยกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให
ผูสอนมีการพัฒนาและปรบัปรุงเนื้อหาในรายวิชาใหทันสมัย 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรพิจารณาผูสอนในแตละรายวิชาโดยมุงเนนพจิารณาจากความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ และ

กํากับ ติดตามและตรวจสอบ การจัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ของผูสอนในแตละรายวิชาในหลักสูตร โดยมกีรรมการบริหาร
หลักสูตรติดตามการสง มคอ. 3 และ 4 ผานหัวหนาสาขาวิชา และรายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ นอกจากนี้
สงเสริมใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรนําองคความรูทีไ่ดจากการวจิัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมาใชในการสอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร รวมทั้งอาจารยประจําหลักสตูร มีประชุมวางแผน หารือการ 
บูรณาการงานวิจัย ทํานุบาํรุงศลิปะวฒันธรรม และบริการวิชาการ เพื่อกําหนดรายวิชาที่จะรับผิดชอบกิจกรรมดังกลาว 

5.3 การประเมินผูเรียน 
หลักสูตรกําหนดใหอาจารยวิเคราะหผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวชิาวาเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 5 

ดานหรือไม อยางไร นําผลการวเิคราะหในแตละรายวชิามาทําการประชุม เพื่อสรุปและวางแผนในการปรับปรุง และจัดทํา
การประเมินและตรวจสอบผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตร นอกจากนี้
หลักสูตรรวบรวมผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา และนํามาวิเคราะหผลการดําเนินการจัดการเรยีนการ
สอนหลักสูตร 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หลักสูตรวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑการกํากับมาตรฐาน และดําเนินงานหลักสูตรตามตัวบงชี้

การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดับอุดมศึกษา รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานตามเกณฑกํากบั
มาตรฐานของหลักสูตร 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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หลักสูตรรวมกับคณะเกษตรศาสตรและมหาวิทยาลัย จัดเตรียมหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ เทคโนโลยีและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรู มีการประเมินความตองการสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู จากอาจารยประจําหลักสูตร  
อาจารยผูสอน และนักศึกษา จัดทําแผนความตองการสิง่สนับสนุนเสนอภาควชิา คณะ และมหาวิทยาลัย และติดตามผลการ
ไดรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ขอจัดสรรตามแผน รวมทั้งประเมนิความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยทํา
แบบสอบถามอาจารยผูสอน นกัศึกษา อาจารยประจาํหลักสูตร 
 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   (Key Performance Indicators)    
 

ตัวบงชี้และเปาหมาย   ปที่  
1 

ปที่ 
2 

ปที่  
3 

ปที่  
4 

ปที่  
5 

หลักฐานผล 
การดําเนินงาน   

1. การกํากับมาตรฐาน 
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 มีสวน
รวม เพ่ือวางแผน กํากับ ติดตาม ทบทวนและรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานการ
ประชุม 

1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X รายงานหลักสูตร
ที่ผานสภา และ 
สกอ. 

1.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา
ที่เปดสอน 

X X X X X รายงานจํานวน 
มคอ.3-4 ใน
ระบบ 

1.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชาที่เปดสอน 

X X X X X รายงานจํานวน 
มคอ.5-6 ใน
ระบบ 

1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ปการศึกษา  

X X X X X รายงาน มคอ.7 
ในระบบ 

2. บัณฑิต 
2.1 มีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
รอยละ 70 (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในปแรก) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
X 

 
รายงานการได
งานทําของ
บัณฑิตปริญญาตรี 
ประจําป 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - X รายงานผลการ
ประเมินประจําป 

3. นักศึกษา 
3.1 มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานผลการ
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ตัวบงชี้และเปาหมาย   ปที่  
1 

ปที่ 
2 

ปที่  
3 

ปที่  
4 

ปที่  
5 

หลักฐานผล 
การดําเนินงาน   

เตรียมความ
พรอมประจําป 

3.2 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

X X X X X รายงานผลระบบ
การกํากับควบคุม
ติดตาม 

4. อาจารย 
4.1 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรใหมทุกคน ไดรับ 
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
บริหารหลักสูตร 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานการรับ
และการพัฒนา
อาจารยใหม 

4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

X X X X X รายงานการ
พัฒนาอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
5.1 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 2 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา 
(มคอ. 3-4) ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  
(ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในปสุดทาย) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานผลการ
ทวนสอบรายวิชา
ในหลักสูตร
ประจําปและผล
การวิเคราะห 

5.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปที่แลว 

X X X X X ผลการวิเคราะห
จาก มคอ.5-6 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- - - X X รายงานผลการ
ประเมินประจําป 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
รายงานผลการ
ประเมินประจําป 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการในแตละป 12 12 12 14 15  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
 กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินความเขาใจของผูเรียนในทุกๆหัวขอ โดยอาจประเมินจาก
การทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษา
ในชั้นเรียน  ผลการประเมินปรากฏวาผูสอนไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน สวน
ผลการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

หลักสูตรมีการประเมินทักษะของอาจารย ไดแก ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุก
ดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการ
ประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก  

2.1 การประเมินจากนักศึกษาชั้นปสุดทายและศิษยเกา ในสวนของนักศึกษาชั้นปสุดทายจะดําเนินการโดย
ใชวิธีทําแบบสอบถามของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สวนศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุม
ศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม หรือประเมินโดยใหบัณฑิตจัดทําแบบสอบถามในชวงกิจกรรมพระราชทานปริญญา
บัตร 

2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ ดําเนินการโดยการสัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือ
ใชวิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต 

2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา  ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือจากขอมูล
ในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  
 ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7  โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย   
3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย  1  คน  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 การรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน
แตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งก็จะเปนการ
ปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น  
จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมอยู
เสมอ 
 

         รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
        (รศ. ธีระพล บันสิทธิ์) 

                                                   คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
          วันที่ 
 
 
 
    (รศ. ดร. อริยาภรณ พงษรัตน) 
                                             รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
                          ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   วันท่ี  
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ภาคผนวกที่  1 
ประวัติและผลงานของอาจารยมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล   นายสุวัฒน ธีระพงษธนากร 
2. เลขประจําตัวประชาชน  3409900350457 
3. ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย   
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 92 สังกัดคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมื่อวันที ่15 เมษายน 2534 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที ่15 เมษายน 2534 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน 25 ป 2 เดือน 
6. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ 2543 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) พืชศาสตร (การผลิตพืชไร) 2533 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาศาสตรบัณฑติ (เกษตรศาสตร) กีฏวิทยาและโรคพืช 2524 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ 
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่นําเสนอใน
การประชุมวิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

5 3 2 - 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
Suphaphan Phengpet Michael Hare Suwat Terapongtanakorn and Kitti Wongpichet. Efect of  
 water logging on morphological changes and growth of six forage grasses. Khon Kaen  
 Agriculture Journal 2016: 363-372. 
Wanlop Jandaboa Suwat Terapongtanakorn and Pumisak Intanon. Sufficiency Economy as  
 Practiced in the Boon Niyom Way of the Din Nong Dan Nua Community. Kasetsart Journal  
 (Social Sci.) 2014: 579-591. 
นงลักษณ พยัคฆศิรินาวิน อุบล ชินวัง และสุวัฒน ธีระพงษธนากร. การประยุกตใชเทคนิคคลอโรฟลลฟลูออเรส 
 เซ็นทกับพืชสวน การเกษตรราชภัฏ 2557 ปที่ 13: ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 
วัลลภ จันดาเบา สุวัฒน ธีระพงษธนากร และภูมิศักดิ์ อินทนนท. การจัดการวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2556 ปที่ 4: ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)   

อินแปง ดวงวงสา มานัส ลอศิริกุล และสุวัฒน ธีระพงษธนากร ผลของการใชปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและ 
 ผลผลิตขาวพันธุโพนงามหา ในสภาพดินนาทางภาคใตของประเทศลาว วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555 ปที่ 14: ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) 
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 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
สุภาพรรณ เพ็งเพชร กิตติ วงสพิเชษฐ, ไมเคิล แฮร และสุวัฒน ธีระพงษธนากร. การเจริญเติบโตในสภาพ 

น้ําทวมขังและการฟนตัวหลังน้ําทวมขังของหญาอาหารสัตวหกสายพันธุ. การประชุมวิชาการระดับชาติ  
มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 8 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 หนา 223-233. 2557. 

สุรจิต ภูภักดิ์ ทศพร สาธรวิศิษฐ และ สุวัฒน ธีระพงษธนากร 2557. การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแลงระดับจังหวัด 
และผลกระทบตอพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาองคกรทองถิ่นและการวิจัยพ้ืนที่ประจําป 2557 วันที่ 26 กันยายน  
2557 หนา 122-126. 2557. 

บุญสวน พรหมวงสา สุวัฒน ธีระพงษธนากร และมานัส ลอศิริกุล  ผลของจํานวนตนกลาตอหลุมที่ปกดําตอ 
ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวพันธุโพนงาม 3 การประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ใน
งานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่6 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 หนา 56-61. 2555. 

 3) ตํารา/หนังสือ 
สุวัฒน ธีระพงษธนากร  สรีรวิทยาการผลิตพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.  
 157 หนา 2556. 
สุวัฒน ธีระพงษธนากร บทปฏิบัติการสรีรวิทยาการผลิตพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 

อุบลราชธานี. 80 หนา 2556. 
 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล   นาง สุภาวดี  แกวระหัน 
2. เลขประจําตัวประชาชน  3409900641320 
3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย   
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 387 สังกัดคณะเกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที ่1 กรกฎาคม 2537 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  
      21 ป  6 เดือน 
6. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
Doctor of Philosophy General Plant Science พ.ศ. 2543 Czech University of 

Agriculture Prague 
ประเทศสาธารณรัฐเซ็ก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชศาสตร พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาศาสตรบัณฑติ ปฐพีวิทยา พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

- 5 1 - 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

- 
 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ยุวดี ชูประภาวรรณ  สุภาวดี แกวระหัน และ อรุณรัตน อนันตทัศน. 2555. ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเอนไซม

เชื้อรา Pochonia chlamydosporia และประสิทธิภาพการทําลายไขไสเดือนฝอยรากปม  Meloidogyne  
incognita. ใน: การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 10. 22-24 ก.พ. 2555 ณ โรงแรมคุมภูคํา
เรสซิเดนส. เชียงใหม; 2555. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ สุภาวดี แกวระหัน และ อรุณรัตน อนันตทัศน.ความสัมพันธระหวางกิจกรรมเอนไซมเชื้อรา 
Pochonia chlamydosporia และประสิทธิภาพการทําลายไขไสเดือนฝอยรากปม  Meloidogyne  
incognita. ใน: การประชุมวิชาการอารักขาพืชแหงชาติ ครั้งที่ 10 วันท่ี 22-24 ก.พ 2555 ณ โรงแรมคุมภู
คําเรสซิเดนส. เชียงใหม; 2555. 
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ยุวดี ชูประภาวรรณ และ สุภาวดี แกวระหัน. การประเมินชีวภัณฑเชื้อรา Pochonia chlamydosporia YT008 
ในการควบคุมไสเดือนฝอยรากปม. ใน: การประชุมวชิาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 13.  วนัที่ 29-31 
กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน; 2557. 

ยุวดี ชูประภาวรรณ  และ สุภาวดี แกวระหัน . ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษในการควบคุมไสเดือนฝอยราก
ปม. ใน: ประชุมวิชาการ ม.อบ วิจัย ครั้งที่ 9   วันท่ี  2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน;ี 
2558. 

สุภาวดี  แกวระหัน สุรลภย  ภูภักดิ์ นพพร ตันติศริินทร ยุวดี  ชูประภาวรรณ บุญสง เอกพงษ สมเจตน ทองดํา 
นิตยา จิตบันเทิง มินตรา สาระรักษ สุมาลี  เงยวิจิตร กาญจนา มหาพล และ Kham Phene 
LATTANAMOSAY. การสํารวจการปลูกกะหล่ําปลีในแขวงจําปาสัก. ใน: ประชุมวิชาการ ม.อบ วิจัย ครั้งที่ 
9   วันที่  2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558. 

 3) ตํารา/หนังสือ 
สุภาวดี  แกวระหัน. ตุมโฮมบุญคูณลาน ตํานานคนปลูกขาว. พิมพครั้งที่ 1. อุบลราชธานี: วิทยาการพิมพ;    

2555. 
 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 

- 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวนิตยา  วานิกร 
2. เลขประจําตัวประชาชน  3710100895784 
3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 91 สังกัดคณะ เกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที ่2 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที่  2 สิงหาคม พ.ศ. 2534 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  
      24 ป  6 เดือน 
6. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พืชไรนา พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ. 2531 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

- 2 - - 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

- 
 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
นพมาศ นามแดง และ นิตยา วานิกร.  อิทธิพลปุยเคมีและปุยอินทรียตอปริมาณธาตุอาหารในหัวมันสําปะหลัง 
 พันธุหวยบง 60.  ใน: อินทิรา ซาฮีร, บรรณาธิการ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย  
 ครั้งท่ี 9 ผลงานนําเสนอแบบโปสเตอร; วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.   
 จังหวัดอุบลราชธานี: สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม;  
 2558.  หนา 19-25. 
นิตยา วานิกร และ นพมาศ นามแดง.  ลักษณะของดอกและชวงเวลาที่เหมาะสมตอการผสมเกสรของสบูดํา  
 (Jatropha curcas L.).  ใน: กรมวิชาการเกษตร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการ งา ทานตะวัน  
 ละหุง คําฝอย และสบูดําแหงชาติ ครั้งที่ 6; วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2556; เขื่อนสิรินธร,  
 จังหวดัอุบลราชธานี: กรมวิชาเกษตร; 2556.  หนา 203-208. 
 3) ตํารา/หนังสือ 

- 
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 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 
- 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาว บุบผา  ใจเที่ยง 
2. เลขประจําตัวประชาชน  3409900657609 
3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย  
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 100  สังกัดคณะเกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที ่1 กรกฎาคม 2537 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  
      21 ป  3 เดือน 
6. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาศาสตรบัณฑติ พืชศาสตร พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

- 2 - 1 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

- 
 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
ธัญญารัตน ชุมหมื่นไวย และ บุบผา ใจเท่ียง. การจําแนกลักษณะทางคาริโอไทปของพริก  
 Capsicum annuum L. และ C. frutescens L. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 10 “  

การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเชียน: งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย”; 7-8 กรกฎาคม 2559;  
ณ อาคารเทพรัตนสิริภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน;ี  
2559. หนา 111-6. 

นพมาศ นามแดง  บุบผา ใจเท่ียง และ บุญสง  เอกพงษ. การประเมินสมบัติดินบางประการในพื้นที่ปลูกผัก 
 เศรษฐกิจของเกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการ 

ดินและปุย. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 10 “  การพัฒนาทองถิ่นสูภูมิภาคอาเชียน:  
งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย”; 7-8 กรกฎาคม 2559; ณ อาคารเทพรัตนสิริภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  
อุบลราชธานี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน;ี 2559. หนา 133-140. 
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 3) ตํารา/หนังสือ 
- 

 4) ผลงานอื่นๆ  
บุบผา  ใจเที่ยง ยุวดี  ชูประภาวรรณ และรักเกียติ  แสนประเสริฐ.  การประเมินพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ 
 พริกขี้หนูผลใหญที่มีความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะตัวผูเปนหมัน  คณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน;ี 2556. (รายงานฉบับสมบูรณ) 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – นามสกุล  นางสาวบุษบา บัวคํา 
2. เลขประจําตัวประชาชน  3500500004030 
3. ตําแหนงทางวิชาการ -  
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 316 สังกัดคณะเกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 
   สัญญาจางเลขท่ี 163/2557 ลงวันที ่21 ตตลาคม  2557  สังกัดคณะเกษตรศาสตร 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที ่23 เมษายน 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  4 ป  0 เดือน 
6. คุณวุฒิ      

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การผลิตพืชไร พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาศาสตรบัณฑติ พืชไร พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

1 1 - - 
 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ศักรินทร ทวีเหลือ, กฤษณา โชติพันธ, บุษบา บัวคํา. อิทธิพลของการใหน้ําตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ 

แตงโมที่ปลูกในฤดูแลงในพ้ืนที่ที่มีน้ําใตดินตื้น. แกนเกษตร 2557; 42 ฉบับพิเศษ 2: 400-6. 
 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
บุษบา บัวคํา, รักเกียรติ แสนประเสริฐ. อิทธิพลของการพรางแสงตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของบัวบก  

(Centella asiatica (L.)) ในชวงฤดูหนาว. ใน: บทคัดยอการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งท่ี  
14; 18-20 พฤศจิกายน 2558; สวนนงนุช. พัทยา: ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ 
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง; 2558. หนา 153. 

 3) ตํารา/หนังสือ 
- 

 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 
- 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร /อาจารยผูสอน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นายทินน พรหมโชต ิ
2. เลขประจําตัวประชาชน  3259900028557 
3. ตําแหนงทางวิชาการ -  
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 231 สังกัดคณะเกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 หรือ  
   สัญญาจางเลขท่ี 543/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556  สังกัดคณะเกษตรศาสตร 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที่  20 มีนาคม 2551 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  
      8 ป  1 เดือน 
6. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต พืชสวน พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

1 3 0 0 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
อุบล ชินวัง, ทินน พรหมโชต,ิ สาธิต พสุวิทยกุล, วนัสสันต นันทะบรรณ. ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของมะมวง 
 พันธุมหาชนกในการผลิตนอกฤดู. วารสารเกษตรพระจอมเกลา 2558; 32: 72-83. 
 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
สุนีรัตน อุดมภูมิ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ทินน พรหมโชต.ิ  สหสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและ 

สารพฤกษเคมีของผลหนามแดง. วารสารเกษตรพระจอมเกลา 2558; 33 (ฉบับพิเศษ 1): 837-842. 
จักรี แกวจันดี, รักเกียรติ แสนประเสริฐ, ทินน พรหมโชติ. อิทธิพลของอายุเก็บเก่ียวตอคุณภาพผลของหนามแดง  
 (Carissa carandas L.). ใน:  การประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7; 25-26 กรกฎาคม 2556;  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  อุบลราชธาน:ี  
โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน;ี 2556. หนา 62-68. 

ปยะวัฒน สุวะจันทร, สุทิน พรหมโชต.ิ  สหสัมพันธคุณภาพของผลขนุนไทย.  ว.วิทย.กษ. 2555; 43:  119-122. 
 3) ตํารา/หนังสือ 

- 
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 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 
- 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวอารีรัตน ลุนผา 
2. เลขประจําตัวประชาชน  3451100788141 
3. ตําแหนงทางวิชาการ -  
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 3 สังกัดคณะเกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที ่3  มกราคม 2550 
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที ่3  มกราคม 2550 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  
      9 ป 5 เดือน 
6. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
Doctor of 
Philosophy 

Animal Science  
(Minor in Agronomy) 

พ.ศ. 2557 University of the 
Philippines Los Baños 
ประเทศฟลิปปนส 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่นําเสนอ
ในการประชมุวิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

- - - 1 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ

- 
 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

- 
 3) ตํารา/หนังสือ 

- 
 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 
กังวาน ธรรมแสง อารีรัตน ลุนผา เรืองยศ พิลาจันทร สุภาวดี แกวระหัน และวันชัย อินทิแสง. (2558).  

การศกึษาชนิดพืชอาหารสัตว และสายพันธุขาวโพดที่เหมาะสําหรับปลูกเพื่อเลี้ยงโคนมในเขต 
ภาคอีสานตอนใต. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ปงบประมาณ 2557. 56 หนา. 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล  นายสุรชัย  สุวรรณล ี
2. เลขประจําตัวประชาชน  3411300041120 
3. ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
4. เลขท่ีประจําตําแหนง 391 สังกัดคณะเกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที ่23 มิถุนายน 2540   
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั้งแตวันที ่23 มิถุนายน 2540  รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน 19 ป 
6. คุณวุฒิ 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
Dr.nat.tech. Animal Breeding and 

Genetics 
พ.ศ. 2549 University of Natural 

Resources and Applied 
Life Science Vienna 
ประเทศออสเตรีย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การผลิตสัตว พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาศาสตรบัณฑติ เกษตรศาสตร พ.ศ. 2534 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
7. จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

- 1 - 1 

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
 - 
 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
Duangjinda, M., Choprakarn, K, S. Suwanlee, P. Amnueysit and O. Thieme. (2012). Impacts of 

Avian Influenza outbreaks on indigenous chicken genetic resources in Thailand.   World's 
Poultry Science Journal 68(3):503-512.  

 3) ตํารา/หนังสือ 
 - 
 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 
สุรชัย สุวรรณลี และ อินทร ศาลางาม. (2556). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ สมรรถภาพการผลิตของไกลูกผสมที่เกิด

จากพอพันธุประดูหางดําและแมพันธุไกเนื้อ-ไกไข. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 38 หนา 
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ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  ชื่อ – นามสกุล  นายนนทกรณ อุรโสภณ 
2.  เลขประจําตัวประชาชน  3341601338891 
3.  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
4.  เลขที่ประจําตําแหนง 306 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร บรรจุเมื่อวันที ่27 กรกฎาคม 2541  
5.  เริ่มปฏิบตัิงานครั้งแรก ตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม 2541 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน  18 ป 
6.  คุณวุฒิ      

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตรชีวภาพ พ.ศ.2550 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาการสืบพันธุสัตว พ.ศ.2545 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต -  พ.ศ.2536 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

 
7.  จํานวนผลงานทางวิชาการ  
1) บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2) บทความวิจัยที่
นําเสนอในการประชุม
วิชาการ 

3) ตํารา/หนังสือ 4) ผลงานอื่นๆ  

1 - - - 

 
8.  รายละเอียดผลงานทางวิชาการยอนหลัง 5 ป 
 1) บทความวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
Jaroenporn S, Urasopon N, Watanabe G, Malaivijitnond S.  (2014).  Improvements of vaginal  

atrophy without systemic side effects after topical application of Pueraria mirifica, a  
phytoestrogen-rich herb, in postmenopausal cynomolgus macaques.  
J Reprod Dev. 60(3): 238–245. 

 2) บทความวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
- 
 3) ตํารา/หนังสือ 
- 
 4) ผลงานอื่นๆ เชน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กรรมการตางๆ 
- 
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ภาคผนวกที่  2 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
คําชี้แจง ใหแนบสําเนาคําสั่งคณะกรรมการที่เก่ียวของ 
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ภาคผนวกที่  3 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 
กฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษา 
คําชี้แจง ใหแนบสําเนาขอบังคับ/ประกาศ เม่ือจะเสนอหลักสูตรไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ

เสนอกรรมการพิจารณากลั่นกรองหรือสภามหาวิทยาลัยยังไมตองแนบสวนนี้มา 
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ภาคผนวกที่  4 
สมอ.08 การปรับปรุบแกไขหลักสูตร 


